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voorwoord
Dit is het eerste deel uit een
serie afstudeerverslagen.
onderwerp van studie is de
herbestemming van het van
Nelle complex te Rotterdam in
het kader van het afstuderen
bi j de capaci tei tsg roe pen
Archi tectuur en
Bouwtechniek.
Ik wens u veel leesplezier!
Rodi van der Horst
apri 7 2001
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Hoofdstuk 1
Stedebouwkundige analyse

In Nederland is het belang van de
buitenruimte in de stad lange tijd
ondergewaardeerd. De buitenruimte werd
beschouwd als een publieke voorziening,
bestemd voor het vervul l en van een
uitgebreid
programma
van
kwanti fi ceerbare functi es, maar er was
wei ni g aandacht voor de samenhang
tussen de buitenruimte en de bebouwing
en evenmin voor de kwaliteit van het
ontwerp van de buitenruimte.
Later ontstond het i nzi cht dat de
bui tenrui mte geen eenvoudi g aan de
bebouwing toe te voegen voorziening
is, maar een essentieel onderdeel van
de stad dat zeer specifieke eisen stelt
aan planning, ontwerp en beheer. Een
van de opgaven is het realiseren van
gedi fferenti eerde bui tenrui mten met
een grote mate van archi tectoni sche
kwaliteit, natuurwaarde, bruikbaarheid
en verzorgdheid.
Anders dan in steden als Barcelona en
Parijs, waar het ontwerp van de
bui ten rui mte veel aandacht trekt,
beperkt
het
Rotterdamse
buitenruimtebeleid zich niet alleen
tot
het
cent rum
of
de
stadsvernieuwingsgebieden, maar richt
het zi ch op de gehel e stad. Het
buitenruimtebeleid strekt zich zelfs
uit naar het verstedeelijkte landschap
buiten de stad. rmmers, traditionele

grenzen tussen stad en lands chap
vervagen al s gevol g van de toename
van stedel i j ke functi es in het
platteland.
Rond 1800 was Rotterdam een kl ei ne,
duidelijk begrensde driehoekige stad,
gelegen
in
een
drassig
veenweidelandschap tussen de rivieren
Maas, Rotte en Schie. De stad lag op
de rechteroever van de Maas,
grotendeel s achter di j ken die de
inwoners moesten beschermen tegen het
water van de rivier.
Het landschap buiten de stad was door
sloten in langgerekte kavels-slagenverdeeld die loodrecht op die dijken
en wegen stonden. Deze landschappelijke
structuur zou bepalend zijn voor latere
ontwi kke l i ngen van de stad en haar
buitenruimte.
Het grootste gedeelte van de
Rotterdamse groenstructuur is
aangel egd kort voor en kort na de
Tweede wereldoorlog. De verdichte stad
bood weinig ruimte voor recreatie,
terwijl de behoefte aan openbaar groen
groot was. De bevol king van de
vooroorl ogse havens tad bestond voor
een groot deel uit immigranten die
naar de stad waren getrokken om te
werken in de expanderende haven. Jui st
deze ex-agrariers uit Brabant en
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Zeeland hadden behoefte aan open groene
ruimte om te kunnen ontsnappen aan de
dichte stad. conform de wensen van de
bevolking voorzag de gemeente in de
aanl eg van grote groenvoorzi ei ngen.
In veel groengebieden die in deze tijd
aangelegd zijn, zoals het zuiderpark,
Het Kl averbl ad en het park Laagz est i en hove n, over he er sen
gebruiksfuncties: sportvelden,
volkstuinen,
nutstuinen
en
schoolwerktuinen.Inmiddels is de
bevokingssamenstelling drastisch
veranderd. Kende de vooroorlogse stad
nog een vri J homogene bevo l king,
tegenwoordig kenmerkt de stad zich door
ontelbare culturen , leefstijlen en dus
ook recreati eve behoeften. Die
culturele verschillen zijn op vele
mani eren zi chtbaar. Er is een grote
verschei denhei d aan kerkgenootschappen, soorten onderwijs, uitgaansgelegenheden, winkels enzovoorts.
De stedelijke voorz i eningenstructuur
past zich blijkbaar automatisch aan
de culturele mix aan.
Een voorzieningensector lijkt zich te
onttrekken aan deze ontwikkeling: de
groenvoorzieningen. De rond de Tweede
wereldoorlog gerealiseerde volkstuinen sportveldcomplexen liggen nog steeds
als onveranderlijke bastions binnen
de continu veranderende stad.
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I
De behoefte aan openbaar toegankelijke
en bruikbare ruimte zal flink toenemen.
De veelkleurige nieuwe bevolking kent
een ui terst divers behoeftenpatroon
voor het gebruik van de buitenruimte.
De sportve l den en vol kstui nen staan
als klassieke groene programma's steeds
vaker ter discussie, omdat ze
onvoldoende beantwoorden aan de vraag
naar recreatiemogelijkheden.
De vraag naar volkstuinen is vooral
een vraag naar een stuk grond om
groente op te telen en niet naar een
gecont ro lee rd pe rcee l zoa ls op de
meeste reguliere volkstuincomplexen.
Het bestaande aanbod van hoogwaardige
sier- en volkstuinen sluit nauwelijks
meer aan bij de vraag naar simpele
nutstuinen. voor sportvelden en clubs
geldt een vergelijkbare situatie. De
animo voor sportverenigingen laat al
jaren een dalende trend zien. veel
sportvelden en clubs zijn al opgeheven.
Tegelijkertijd neemt in de parken en
op
de
pleinen
het
aantal
ongeorganiseerde sportbeoefenaars
sterk toe. Dit dikwijls tot ergenis
van de andere gebrui kers en de
beheerders.
Het vorgeven aan de rel ati e stadrivi er.

buitenruimte. ze stroomt dwars door
de stad, bi ndt met een bocht het
stadscentrum aan zich, voorziet de stad
van een grote maat en bi edt
fantasti sche ui tzi ch ten op stromend
water, verre l uchten en druk
scheepvaartverkeer (of de herinnering
daaraan). Aan de rivier etaleert de
stad een opeenvolging van beelden en
perspecti even. vanaf verschi 11 ende
punten langs de rivier gezien, worden
de hoogbouw van het stadscentrum langs
weena en cool singe l , en de torens l angs
de ri vier, samengeba l d tot een Manhattan aan de Maas. Behal ve aan de
rivier ligt de stad aan het water van
vele havenbekkens die allemaal
verschillend zijn van maat en vorm.
Het imago van Rotterdam is nauw
verbonden met de aanwezigheid van de
ri vi er en de havenbekkens. Maar
ofschoon de havenfuncties grotendeels
ui t de stad verdwenen zi j n en de
transformatie van de voormalige
havente r rei nen tot stede l i j k gebi ed
al sinds de jaren vijftig gaande is ,
staat Rotterdam nog altijd bekend als
havenstad, en niet als stad aan het
water. De reden hiervoor is dat de
rivier,
voor
wat
betreft
woonkwa l i tei ten, l ange ti j d ni et op
haar waarde is geschat.

De rivier is Rotterdams belangrijkste

Minstens zo belangrijk is echter het
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binnestad te vestigen, maar op aparte
industrieterreinen. Als belangrijkste
opvanggebi ed we rd de Spaanse Pol der
aangelegd: het tot dan toe grootste
monofunctionele werkgebied buiten de
haven. De spaanse Polder ligt ten
Noorden van Rotterdam, tussen de Schie
en de Delfshavense Schie. De wederopbouw van de bedrijven ging doorgaans
gepaard met een fl i nke schaal vergroti ng. Daarnaast was een goede berei kbaarhei d voor bi nnenschepen van
bel ang. Langs de Schie we rd daarom
voor oversl aan van grondstoffen en
goederen een reeks havenbekkens
gegraven. Bi j de i nri chti ng van het
industrieterrein
stand
de
doelmatigheid voorop. De ruimte die
voor de bedrijfsbebouwing benut kon
warden, werd bebouwd. Terwijl het voor
de woonwijken van de werknemers
vanzelfsprekend werd gevonden dat ze
groen waren en zorgvul dig werden
ontworpen, werd iedere verfraiing in
de werkgebi eden al s fl auwekul
beschouwd. Met de toename van het
wegtransport nam het bel ang van
ontsl ui ting vi a vaarwegen voor
acti vi tei ten bui ten de haven af en
kregen de bereikbaarheid over de weg
en de aanwezigheid van parkeerruimte
meer gewicht. vooral de nabijheid van
een aansluiting op een autosnelweg werd
een belangrijk gegeven.

potentieel van de buitenruimte dat
gelegen is in het gedoseerd creeren
van pauzes, gekoppeld aan specifieke
condities. Het zijn de ontwrichtende
moment en waarop de ve rs chi 11 ende
ei gen schappen van de (bi nnen) st ad
georganiseerd en gearticuleerd kunnen
warden. Het zijn tevens de momenten
waarop de buitenruimte hecht verbonden
kan warden aan het collectieve domein,
zodat de i denti tei ten van de bei de
territoria elkaar kunnen versterken.
De buitenruimte is de drempelzone waar
de, soms scherp contrasterende
uitersten van de stedelijke realiteit
el kaar kunnen ontmoeten; waar
verschillen gevierd warden.
Sams is de buitenruimte onderdeel van
een complex gebouw, zoals het
Beurspl ei n dat zowel een openbaar
dakterras als een passage en een metrostation is. Sams verbindt de buitenruimte zich met het landschap, zoals
bi j de Boompj es, waar de ri vi er onderdee l is van het theater van de stad.
De diversiteit is extreem; de betekenis
van de stedelijke buitenruimte is niet
meer onder een noemer te vangen.
De groene bedrijventerreinen.
Het bombardement op de bi nnenstad
vaagde een multifunctioneel gebied weg,
inclusief maar liefst 3450 bedrijven.
Besloten werd om grate aantallen van
deze bedri jven ni et opni euw in de
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Het fabriekscomplex van van Nelle is
ontworpen voor de verwerking en
verpakking van tabak, koffie en thee
en ligt aan de noordzijde van Rotterdam aan een knooppunt van vaar-, spoor' en verkeerswegen. In de oorspronkelijke opzet speelde het vervoer
over water, in dit geval over de
(Delfshavense) Schie, een voorname rol.
Dit is te zien aan de orientatie van
de fabri eksgebouwen, de l aad- en
loskades en de aanleg van het schieschi ekanaa l en dwarse havenbekkens.
Aanvankelijk lag het van Nelle complex geheel vrij, alom zichtbaar vanaf
het water (en de overzi jde) van de
Schie en het spoorviaduct, waarachter
zi ch de arbei ders-woonwi j k Spangen
bevindt, en over de destijds nog
vrijwel onbebouwde weilanden van de
spaanse Polder. De situering op de
toenmalige grens van stad en open land
heeft mede de l ocati ekeuze bepaa l d.
De opvallende contouren van het van
Nelle complex zijn nu nog vanaf de
overzijde van de Schie, het
spoorviaduct en Rijksweg 20 (bij de
Giessenbrug) te ervaren.
Het van Nelle complex ligt in het
zuidwestelijk deel van de spaanse Polder. Deze grotendeels in de jaren
vijftig ontwikkelde industriewijk
heeft een nog goed herkenbare

hoofdstructuur van i nsteekhavens en
gevarieerde bedrijfsterreinen aan een
stelsel van hoofd- en dwarswegen. In
de j aren zesti g is de verhoogde
Rijksweg 20 aangelegd, waardoor het
van Nelle complex vanaf het
industriegebied aan de noordzijde nu
minder manifest waarneembaar is.
De verkeersontsluiting over land
geschi edt vi a de van Nelle- en
schuttevaerweg, die in verbinding staan
met Spangen, de Spaanse Polder en via
het Giessenplein met Rijksweg 20. Een
rechtstreekse spoorverbi ndi ng is er
wel geweest voor het goederenverkeer,
maar het rangeerterrein is inmiddels
opgeheven. voor openbaar vervoer is
men voorlopig aangewezen op
busdiensten; de dichtsbij zijnde
t ramha l tes be vi nden zi ch aan de
zuidzijde van de spoordijk
(Mathenesserbrug, Spartastadion),
metro- en NS-stations liggen op nog
grotere afstanden (Marconiplein; Rotterdam cs en Rotterdam-schiedam-west).
Aan de zuidzijde zorgt het spoorviaduct
voor een zekere visuele barriere bij
de verbinding met Spangen, die fysiek
wel bestaat door mi ddel van een
doorgang in het verl engde van de
Spangense kade.

8

9

I
De woonwi j k Spangen is overwegend
i ngeri cht met gesl oten bl okken
(arbeiders)woningen
uit
het
Interbellum. op dit moment zijn er
diverse vernieuwingsprojecten gaande,
waartoe onder meer vl ak achter het
spoorviaduct enkele woningblokken zijn
gesloopt voor nieuwbouw. Noordelijk
in de wijk is het Sparta-sportcomplex
gesitueerd, dat een bovenlokale functie
vervult.
Aan de oostzijde van de Schie is in de
jaren tachtig, recht tegenover het van
Nelle-complex, ter pl aatse van het
vroegere houtverwerki ngscompl ex van
van Stolk (dat eveneens in functionalistische trant was uitgevoerd) een
penitentiaire inrichting (Schiegevangenis) gerealiseerd naar ontwerp
van care l Weeber, omgeven door een
open groene zone.
Ten zui doosten van de Abraham van
Stolkweg bevindt zich een complex met
sportvelden (Roel Langerakpark); het
groene karakter wordt aan de oostzi jde
van de spoordijk voortgezet door de
diergaarde Blijdorp en het vroesenpark.
verder noord(oost)waarts bevinden zich
de wijken overschie (met historische
dorpskern), Kleinpolder-west en de
l uchthaven zesti enhoven (bei den ui t

de jaren vijftig).
De vier hoekpunten van Rotterdam
op de overgang van het centrale
stedelijke gebied en de naoorlogse
woonwijken ligt een viertal omvangrijke
open ruimten: het Klaverblad, het
Kralingse Bos, het zuiderpark en de
stadiondriehoek. In de jaren dertig
werden die gebieden voorbestemd om te
voorzien in de recreatiebehoeften van
de Rotterdamse arbeiders. Op deze toen
peri fere pl ekken kwamen ook grote
publ i ekstrekkers: Het Stadi on
Feyenoord, Diergaarde Blijdorp, het
Ahoy complex, maar ook ziekenhuizen,
het CHIO en een golfbaan. Door hun
l i ggi ng wo rden deze gebi eden de
hoekpunten van de vooroorlogse stad
genoemd.
Met de stadsuitbreidingen van na de
oorlog kregen de vier hoekpunten een
veel centralere positie in de
agglomeratie. Daardoor is de druk
toegenomen en worden ze i ntensi ever
gebruikt. De hoekpunten liggen aan de
recreatieve hoofdroutes tussen de stad
en de omgevi ng; z1 J zi j n daarom
belangrijk in de recreatieve structuur
van Rotterdam.
Het Klaverblad is een van de parels
langs de schieroute en is onderdeel
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van het groengebied dat zich uitstrekt
van de Heemraadsi nge l naar MiddenDel fl and.
De hoekpunten maken nu nog deel uit
van het groene weefsel. Hun inrichting
is nogal vormeloos en en er is een
samen raapse l van functi es. Door hun
strategische ligging kunnen de
hoekpunten warden ontwi kkeld tot
hoogwaardige
recreatieve en
toeristische buitenruimten op
stedelijk en bovenstedelijk niveau.
De hoekpunten zijn uitstekend geschikt
voor voorzieningen die passen in een
parkachtige opzet.
De ontsluitingsmogelijkheden zowel
vanui t de stad al s vanui t de regi o
kunnen optimaal zijn, indien deze ook
werkelijk benut warden. wanneer de
toeri sti sche attracti es in het
Klaverblad uitbreiden en zij meerdere
mil joenen bezoekers per jaar aantrekken
zou een NS-halte ter plaatse een reele
optie kunnen warden.
Diergaarde Blijdorp is de katalysator
die van het Klaverblad het
attractiepark van Rotterdam moet maken.
De opdeling in vier deelgebieden (van
elkaar gescheiden door de spoorbaan
en de Stadhoudersweg) maakt een
gefaseerde uitvoering van de plannen
moge l i j k. Beheersmaatrege l en kunnen

het vroesenpark de uitstraling geven
van een representatieve entree in de
stad. De diergaarde zelf wordt op dit
moment al aangepast aan de eisen van
de ti j d en men is begonnen aan de
uitbreidingen.
De twee westelijke deelgebieden zijn
op dit moment erg versnipperd. Hier
zijn omvangrijke ingrepen nodig om tot
een heldere inrichting te komen. De
relatie van het Klaverblad met de
schi eroute en Rotterdam-west moet
warden verbeterd. Bijna alle
havenacti vi tei ten zi j n ui t de stad
verdwenen. Het waterfront wordt
geleidelijk omgevormd tot een stedelijk
woon- en recreatiegebied.
Het fei t dat de gehel e zone random
het Klaverblad naar een hoger niveau
getild dient te warden, maakt het des
te vreemder dat de potentie van het
gebi ed random het spa rta-comp lex en
het van Nelle terrei n ni et benut
warden. Beiden sluiten zowel ruimtelijk
als ook programmatisch uitstekend aan
op genoemd recreati ef gebi ed. Een
verbinding voor langzaam verkeer over
de Delfshavense Schie is wenselijk om
ook fysiek een directe relatie aan te
gaan. De huidige oeververbinding is
niet aantrekkelijk genoeg voor
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recreatief gebruik.
De functiesprong tussen het ontspannen
recreeren en
het hectische
ontsluitings-netwerk van de stad werkt
vervreemdend. De angst voor fysieke
barrieres zoals spoorlijnen en
waterwegen is naar m1Jn mening
ongeg rand. De doorgangen in deze
gebi eden bi eden de moge l i j khei d tot
gel ei deli j ke overgang tussen de
verschi 11 ende functi es zonder zel f
expliciet een rol te spelen.Er zijn
legio voorbeelden van recreatieve
elementen
binnen
complexe
verkeersstructuren. (bijvoorbeeld Pare
de Trinidad, barcelona). De driehoek
ten zuidwesten van Diergaarde Blijdorp,
gevormd door spoorlijnen, kan daarom
in de planvorming warden opgenomen.

de di re ct be 1endende panden aan de
Graafstroomstraat, aanzienlijk te
verbeteren. Wat de kansrijke
bestemmingen voor het van Nelle-complex betreft, moet er rekening warden
gehouden da t deze op be lemme ri ngen
kunnen sluiten inzake het ruimtelijk
ordeningsbeleid van provincie en rijk
(bijvoorbeeld het locatiebeleid).

Het eventuele risico dat toekomstige
nieuwbouw in de directe omgeving door
hoogte of omvang de visuele relatie
met het van Nelle complex zal verstoren
is in 1996 voorlopig ondervangen door
een gemeentelijk voorbereidingsbesluit
op
de
herziening
van
het
herbestemmingsplan. het is daarom van
belang om hieraan een planologisch
vervolg te geven. Anderzijds zijn er
oak kansen om de visuele relatie met
het van Nelle complex, met name bij
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concluderend:

uitgangspunten:

- van Nelle dient aansluiting bij het
recreati egebi ed 'het Kl averbl ad' te
zoeken om ni et het ri si co te l open
een encl ave bi nnen het wi rwar aan
recreatieve functies te warden.

- Recreatiegebied 'Het Klaverblad'
vormt de ondergrond waarop van Nelle
kan groeien. vooral dagjesmensen en
aan sport gerelateerde groepen moeten
zich aangesproken voelen door het complex.

- De aanwezige infrastructuur is niet
toerei kend voor ontsl ui ting en ni et
aantrekkelijk genoeg voor recreatieve
functies.
-De opwaarderi ng van de di recte
omgeving zal een positieve impuls geven
aan de openbare/recreatieve functies.

- Het openbaar vervoer krijgt nieuwe
ha l tes bi j het complex (boot taxi pl aats, bootbus, bus en trei n). De
route langs de Schie dient
aantrekkelijk te warden voor langzaam
verkeer. Er dient derhalve een brug
voor l angzaam verkeer gebouwd te
warden.
Naast de al in gang zijnde
stadsvernieuwingsprojecten (spangen)
zal ook het industrieterrein 'De
spaanse Polder' een vriendelijker
uitstraling behoeven.
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stedebouwkundig ontwerp:
Daar waar in het oorspronke l i j k ontwerp
werd uitgegaan van een uitbreiding van
het fabri eksvol ume, wordt nu de
recreatieve ruimte uitgebreid.
Als basis voor mijn plan dient het
uitbreidingsplan; de beoogde
plattegronden van de nieuwbouw worden
getransformeerd tot stedebouwkundige
elementen.
Het gebouw wordt een pl ei n dat de
ruimte geeft aan een schermachtig element. Tussen di t pl ei n en de
fabri eksgebouwen l i ggen toegangsstroken en waterpartijen.

Ter hoogte van het ketelhuis sluit
een terras aan op de groenstructuur
van het terrein. van daaruit verbind
een voetgangersbrug dit gebied met 'het
Klaverblad'.
De bestrating van het geheel bestaat
uit een aantal verschillende
materialen, te weten betonplaten voor
de fabrieksstraat, een lichtgekleurde
natuursteen voor het pl ei n en de
toegangsstroken, een donkere
natuursteen voor de paden tussen de
verschillende onderdelen, houtsnippers
op de wandelpaden van het achterterrein
en wit fi j n grind rondom de sportfaci l i tei ten.

Het achterterrein wordt verder ingevuld
door tenni sbanen, squashbanen, vol1eybal l-en basketball velden.
centraal in dit sportieve gedeelte is
een multifunctioneel veld gesitueerd.
Dit veld is in principe geschikt voor
sport - en recreati edoel ei nden. Het
schermachti ge element functi oneert
hierbij als een verticale tribune.
Rondom het gehele van Nelle terrein
loopt een wandelroute, die aansluit
bij de route langs de Schie.
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Intermezzo
v1s1e

Toyo Ito

unlike painting, architecture is a very
social activity. creating architectural objects is the very tool to decide one's ideas aver society and one's
own destiny. For that reason, .. I
think .. , there is nothing much one
can do about what has al ready been
created whether the product is a
succesful one or not.
About transparency.
In public buildings of Today, the exterior and interior are separated, each
unit inside them are contained itself, or simply laid down. what really matters is forming relations among
each section. "Transparency" that I
am striving to achieve is establishing ties among them. I would like to
produce links among interior spaces,
not to mention the interior and the
exterior. That's why, I think buildings covered with glass possess somewhat violent character. I prefer half
transparency to full transparency. I
love latent features uncovered unconsciously like rice paper used in windows. creating buildings that radiate
the sense of secrecy is a difficult
task to accomplish today.

"There is a lot to be desired in
society as it is full of failures"
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Hoofdstuk 2
Bouwtechnische analyse
Beschrijving van de onderdelen van het
van Nelle Complex.
Kantoorgebouw.
Het kantoorgebouw (1928-1929),
zuidwest van de hoofdingang, omvat:
-een concave vleugel van drie bouwlagen
ter breedte van zeven vakken, met aan
de voorzijde een drietal inpandige
garages;
-een haakse vleugel ter breedte van
acht vakken, met een vide waarin een
insteek, en twee bouwlagen daarboven;
-een spievormige verbindingsruimte ter
hoogte van de vide.
Het gehee l on de rke l de rde gebouw is
opgetrokken met een gewapend betonske let; a 11 een de schui ne zui dgeve l
heeft stalen kolommen. De twee bovenste
bouwlagen van de concave vleugel hebben
aan de i ngezwenkte zi j de een l i cht
overstek; op het dak een sta l en bui shek
met glazenwainstallatie. Aan de
l i nkerzi j de bevi nden zi ch de dri e
inpandige garages (met geel betegelde
binnenwanden), aan de rechterzijde de
ingangspartij met stoep. De in de open
lucht staande, vierkante kolommen zijn
met zwarte tegels bekleed, evenals de
penanten bij de garages, de plint en

de verdi epte i ngangsparti j boven de
stoep.
Op de hoek van de concave en de haakse
vleugel sluit aan de noordwestzijde
ter hoogte van de tweede bouwlaag een
rechte l uchtbrug van staa l en gl as
met de tabaksfabriek aan; daarachter
is een licht uitspringend trappenhuis
aangebracht met afgeronde zijde. Aan
de kopse gevel van de garages is een
gedenkschri ft in stal en letters
aangebracht ter heri nneri ng aan de
overplaatsing in 1930.
rnwendig zijn de kantoorruimten zoveel
mogelijk open gelaten.
De haakse vleugel wordt grotendeels
i ngenomen door de van vi erkante
kolommen voorzien kantoorzaal met vi de.
op de beganeg rand zi j n enke le in staa l
en gl as ui tgevoerde spreekkamers
afgescheiden. In de centrale
wachtruimte bevinden zich verder nag
de twee oorspronkelijke, over de
radiatoren heen geplaatste, banken van
gebogen staalplaat (geleverd door de
firma W.H. Gispen.).
De entresol is bestemd voor de di recti e
en bevat een ingezwenkte galerij die
in open verbi ndi ng staat met de
kantoorzaal en die juist boven de
wachtruimte een afgeronde hoek heeft.
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op de galerij met lage stalen
borstweri ngen en bui sl euni ngen
(waarmee de oorspronkelijke
expositietafel is verbonden) en in de
ent reeha l be vi ndt zi ch ten de le
oorspronkelijk Gispen-meubilair met
stalen buisstoelen en -tafels (in
oorsprong met hardblauwe ronde bladen).
De elk van een voorvertrek, garderobe
en toilet voorziene directiekamers zijn
met een l i chtgebogen tussenwand in
staal en glas afgescheiden van de
galerij. De kamers zijn door middel
van schuifdeuren van het voorvertrek
gescheiden . Het beslag op de deuren
is nog grotendeel s ori gi neel; ook
andere oorspronkelijke details (als
hoedenplank en kapstok, toilet) zijn
hier en daar nog bewaard.
Boven de di recti ekamers waren de
monsterkamers i ngeri cht, berei kbaar
langs de nog aanwezige, open stalen
spiltrap. Hierop sloot de facilitaire
verdi epi ng aan, waar de tel efooncentral e en statische afdeling waren
gehuisvest.
De bovenste verdi epi ng boven de
centrale hal bevat de lunchroom (met
vroeger aparte ruimten voor directie
en kantoorpersonee l), een wi nke l en
de bi bl i otheek. Deze rui mten warden
vi a de de gebogen hoofdt rap on ts l oten.

Alle in glas en staal uitgevoerde
schei di ngswanden zi j n in al umi ni umkle u r geschilderd; de middelste
buisleuningen rond de inwendige trappen
zi j n nu rood geverfd; de bovenste
buisleuningen zijn verchroomd.
In het souterrain, waarin in oorsprong
ook een fi etsensta 11 i ng voor het
kantoorpersonee l was ondergebracht,
functioneert nog de door horizontale
bovenlichten verlichte postkamer.
onder de garages bevi nden zi ch de
oorspronkelijke kluisruimten met
brandkasten van de firma Lips.
In de schakel kamer resteert nog de
schakelpaneelwand en van hier uit is
de halfbovengrondse directiegang langs
de tabaksfabriek bereikbaar.
Bij de renovatie van 1981-1988 is ten koste van de oorspronkelijke stalen
draairamen- ter wille van een betere
isolatie een dubbele beglazing (met
vaste en -ui tzetramen) aangebracht
volgens het zwitserse systeem Jansenvi ss, met een lichtgrijs gemoffelde
al umi ni umconst ructi e. Deze gl azen
gordijngevel is weliswaar geinspireerd
op de originele onderverdeling, maar
bevat veel grover uitgevoerde
(koker)profielen
die
het
oorspronkelijke, subtiele maatverschil
tussen vaste en bewegende ramen sterk
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verminderen. op het hoogste, van een
glazenwasinstallatie voorziene dak is
toen ook aan de spoorwegzi j de een
lichtreclame geplaatst met de letters
VAN NELLE in dezelfde vorm als de
l i chtrecl ame op het fabri eksgebouw.
Tevens is aan de buitenzijde van de
zui dgeve l een moderne zonweri ng met
jaloezieen aangebracht.
In 1982 is op grond van brandweervoorschri ften aan de zuidwestzijde een
vrijstaande, aluminium vluchttrap met
open spiraalvorm toegevoegd in passende
t rant (op ronde, zwa rt betege l de
vloerplaat).
Inwendig zijn de oorspronkelijke stalen
bi nnenpui en gehandhaafd en ook de
wandbetege ling is nog gedee l tel i j k
aanwezig; de originele linoleumvloertegels zijn merendeels vervangen
in andere maat en kleurstelling Co.a.
bij de hoofdtrap).
De kantoorzaal is nu voorzien van een
vaste bl auw-g ri j ze vl oe rbedekki ng
(Heugafeldtegels) en van lichtbakken
in plaats van de ronde (door Siemens
&Halske Schuckert geleverde) plafond1 ampen; het vl akke wit gep lei sterde
plafond is ongewijzigd. De directiekamers hebben nu vaste vloerbedekking
(deels op de originele linoleumtegels).
De directiezaal is recentelijk opnieuw
ingericht, o.a. met gele wanden en

hoogpolig tap1Jt; van hieruit is nog
steeds het zwart betegelde balkon aan
de zuidoostzijde bereikbaar.
ook het di recti emeubi lair is gehee l
vernieuwd.
In de vertrekken op de eerste en tweede
verdieping (deels in de vroegere
monsterkamers) z1Jn verlaagde
systeemplafonds aangebracht.
Fabrieken en facilitaire gebouwen.
De drie fabrieken hebben een
gezamenlijke lengte van 220 meter en
zijn gebouwd met een gewapend betonske let met achtzi j di ge paddestoe 1kol ommen en licht overkragende vloeren,
waarbij ter plaatse van de dilataties
lage balken zijn aangebracht. De 79
cm brede gang tussen kolom en gevel,
ondermeer bestemd voor het openen van
de ramen, liet tevens ruimte voor het
aanbrengen van verwarmi ngsbui zen,
stoom- en waterl ei di ngen en een
binnenzonwering.
De fabri eksgebouwen bezi tten een
aparte, verzwaarde funderi ng van
betonnen heipalen ter plaatse van de
weeginstallaties.
De beganegrond is hoger ten opzichte
van de andere bouwlagen en de vensters
zijn langer ten gunste van zoveel
mogelijk daglicht. Daarvoor loopt bij
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de tabaks-en koffi efabri ek de
ha l fbovengrondse i nspecti egang met
zwart betegelde gevel en horizontale
bovenlichten onder een stalen
lessenaarsdak met gebogen rand.
voorts zi j n de fabri eksgebouwen aan
de bovenzijden rondom voorzien van een
buisvormig hekwerk met uitstekende rail
voor bevestiging van een glazenwasinstallatie.
De l ange vl i esgevel s bestaan geheel
uit staal en glas met zeer smalle
raamprofielen (systeem critall,
geleverd door de firma Braat), die
aan de bi nnenzi j de een twee de
profielrand bevatten voor eventuele
toekomstige plaatsing van een tweeede
glaslaag. De enkelglasramen zijn
afwi ssel end vast en draai baar. De
draairamen slaan in het midden open
op taatsen, om dichtklappen te
voorkomen. op de bovenste verdieping
van de koffi e- en theefabri ek zi j n
ook uitzetramen toegepast.
De licht varierende glasmaat van circa
50 cm breed bij 120 cm hoog is gebaseerd
op de afmetingen van het toenmalige
tuindersglas; de verhoudingen tussen
glas- en vloeroppervlak komt daarmee
uit op 1:3,8. De raamstroken staan in
verhouding van 2:1 ten opzichte van
de stalen borstweringen ten behoeve
van zoveel mogelijk uitzicht voor het

-staandneerkomt
opzichte
kantoor,
werkte).

werkende- personeel (wat
op de halve breedte ten
van de raampartijen in het
waar het personeel zittend

Aan de korte zijden is de verhouding
vanwege de aldaar gesitueerde
bijzondere ruimten andersom en zijn
de borstweri ngen van steen met
horizontale vensterstroken.
Al snel na de bouw z1Jn de
oorspronkelijke met torfoleum-isolatie
gevul de sta l en panel en door andere
vervangen. De vliesgevels zijn begin
jaren negentig gerestaureerd, waarbij
de stalen pui-panelen van 1931 zoveel
mogelijk zijn gehandhaafd (en waar
nodi g ve rvangen door al umi ni um) . De
smalle stalen raamprofielen zijn - met
behoud van enkel glas en oorspronkelijk
hang - en sluitwerk
in situ
geconserveerd en geschi l derd
(aluminiumkleurig), evenals de
glazenwasinstallatie. ook de
zonweri ngen (van houten l atten in
aluminiumkleur) zijn gehandhaafd, maar
niet meer in gebruik. om praktische
en economische redenen is op enkele
plaatsen sterk gekleurde, zonwerende
folie op het glas aangebracht ten koste
van het oorspronkelijke, transparante
architectuurbeeld.
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Inwendig hadden alle werkruimten in
oorsprong een
houtgranieten
vloerafwerking op een 6 cm dikke
onderlaag van geluiddempend bimsbeton,
waarin de lichtleidingen waren
verwerkt. Deze zachte afwerklagen zijn
nog op diverse betonvloeren aanwezig
(deels eerste en vierde verdieping
tabaksfabriek; derde, deels vierde en
vi j fde ve rdi eopi g koffi efabri ek;
gehele theefabriek), maar elders door
andere material en vervangen. De
paddestoelkolommen hebben aan vier
zijden ingestorte kanaalijzers en in
ooorsprong een 2 meter hoge
1 ambri sering van wi tte rubberverf
(thans grijs) waarboven een afwerking
met een wit gesausde p1ei sterl aag,
waarin - evenals in de plafonds - de
afdrukken van de beki sting nog
zi chtbaar zi j n. De ko 1ommen zi j n,
begi nnend in de tabaksfabri ek,
doorgenummerd.
In de plafonds zijn verder om de 80 cm
ijzeren doken ingebetonnneerd voor de
bevestinging
van
machines,
transporteurs of 1ei di ngen; i ndi en
bui ten gebrui k warden de dookgaten
afgedekt met ronde plaatjes.
In oorsprong was elke fabrieksruimte
(evenals kantoorvleugel, expeditie-

gebouw en ketelhuis) voorzien van een
elektrische klok met een bijbehorende
1i chtbak, waari n de oproepnummers voor
het kaderpersoneel konden warden
getoond; beide met stalen omlijsting.
Hiervan is nog een exemplaar bewaard
op de bovenste verdi epi ng van de
koffiefabriek. van meet af aan is in
al le ruimten, inclusief luchtbruggen,
een sprinkler-installatie aangebracht.
Teneinde de eigenlijke fabrieksruimten
ononderbroken te houden zijn bij beide
uiteinden en bij de overgangen van de
ene naar de andere fabriek naar voren
ui tstekende trappenhui zen gebouwd,
waarin deels houten en deels gewapend
betonnen balken en vloerluiken (voor
de machines) zijn toegepast. In deze
vier - niet identieke - trappenhuizen
zijn verder lift- en leidingschachten
en aparte toilet-, was- en kleedruimten
voor mannen en vrouwen ondergebracht
met alleen door hoge horizontale
1i ntvensters doorbroken wanden. Aan
de bei de dwarsmuren van het tweede
trappenhui s (naar de tabaks- en
koffiefabrieken) bevinden zich nog elk
twee betonnen consoles boven elkaar,
die in oorsprong waren bedoeld voor
de ondersteuni ng van de in het
'masterpl an' geproj ecteerde, doch
elders geplaatste luchtbruggen.
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Bij de twee middelste trappenhuizen
zijn aan de voorzijde een bijna
manshoge lambrizering van zachtgele
tegels voorzien. De trappen bevatten
stalen buisleuningen Conder rood
geverfd, bovenaan dikker en
verchroomd). De meeste deuren zijn van
staa 1 (bi j de 1i ften dub be 1 en rood
gekleurd, bij de leidingschachten smal,
zelfsluitend en in aluminiumkleur).
Bi j de recente restaurati es van de
trappenhuizen en toiletruimten (waarin
nog diverse van de oorspronkelijke
meerpersoons-wastafel s en betege 1 de
schei di ngswanden bewaard z1 Jn
gebleven) is in het meest oostelijke
(eerste) en het tweede trappenhui s
gebruik gemaakt van gele standaardtegels (elk van een ander type) en is
het meest westel i j ke trappenhui s
voorzien van speciaal hiervoor gebakken
Makkummer tegels in gemeleerde gele
kleur, conform de oorspronkelijke
betegeling.
In het derde trappenhui s is de
betegeling nog oorspronkelijk. De
oorspronkel i j ke afwerkl aag van de
traptreden, bestaande uit houtgraniet
met stootranden van afwisselend antisliprubbers en stalen strippen, is
dee 1 s bewaa rd geb 1 even en dee 1 s
vervangen.

Tabaksfabriek
De tabaksfabriek (1926-1928) telt acht
bouwlagen en bevat boven het oostelijk
trappenhui s een vri jwel rondom
uitkragend uitzichts-paviljoen (tearoom) op een sl akkenhui svormi ge
pl attegrond, rustend op een 1 age
blokvormige dakopbouw. Hieronder was
de smalle kleedkamervleugel in
oorsprong bestemd voor het vrouwelijk
personeel. De gesloten zijwanden te
weerszijden van het verglaasde
trappenhuis hebben elk een rij ronde
ventilatieroosters. De uitbouw aan de
zuidoostzijde met cirkelvormige
venster bij de beganegrond is bij de
kerverij-uitbreiding begin jaren
tachtig verwijderd. Het hoge
trappenhuis rust op drie vrij in de
openlucht staande ronde kolommen met
smalle zwarte betegeling, in contrast
met de gele tegellambrizering van de
teruggerooide beganegrond, alwaar de
ingang verder wordt gemarkeerd door
een afgeronde hoek. De entreehal heeft
in het midden een kolom met betegeling
in licht turquoise kleur; aan de
voorzijde bevindt zich de portiersloge
tussen een tourniquet en de spiltrap
naar de kantoorluchtbrug.
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De eigenlijke fabrieksruimte is
veertien vakken lang en drie vakken
diep en verder ingericht zoals
hierboven beschreven.
De kolomafstanden zijn 5 bij 5,7 meter. Aan de achterzi jde is de vroegere
voorbewerki ngsrui mte annex kerveri j
uitgebouwd die in oorsprong was
voorzien van een lage reeks vensters
en een twaa l fta l sheddaken. Deze
ruimten zijn in de jaren zeventig naar
de achter- en oostzijde uitgebreid,
waarbij de glasruiten zijn verwijderd
en de sheddaken met vlakke dakschotten
zijn dichtgelegd. wel bleef de complexe
stalen draagconstructie bewaard, die
zonder kolommen een breedte van +/18 m overspant.
Tearoom
De ronde tearoom is per lift en langs
een inwendige stalen spiltrap
bereikbaar en is uitgevoerd in staal
en glas, waarbij de bovenramen een
bijna kwartrond profiel bezitten met
rond gegoten glasruiten. Het paviljoen
is via open stalen steektrappen met
viervoudige stalen buisleuningen aan
de buitenzijde verbonden met het
fabrieksdak, een halfrondbordes boven
het paviljoen en een nagenoeg vierkant
bordes boven de hoger opgetrokken

liftkoker (waarop een vlaggemast). Bl]
de restauratie begin jaren negentig
zijn de verwarming (uitgevoerd als een
gecapitonneerde borstwering onder de
verch roomde bui sl euni ng rondom de
spiltrap), de verwarmingsbuizen (tegen
de gl aswand), de wand kl ok en de
wandbetegeling gehandhaafd.
De constructie van de gebogen
glaswanden is met gebruik van dezelfde
profielmaten, vormen en materialen als
de oorspronkelijke geheel vernieuwd.
Ook de vaste vl oe rbedekki ng - een beige
tapijt met kleine groene blokken - is
op het oorspronke l ijk ontwerp
geinspireerd. Deze wordt afgewisseld
met een nieuwe linoleumvloer. Hierbij
is een set van het oorspronkelijk
meubilair - buizen tafel met rond blad
van blauw opaalglas en halfronde grijze
stoelen met verchroomde buisconstructies - opgesteld achter een
ni euw, t ransparant metal en kamersche rm. De sanitaire uitrusting,
elektrische installaties, verlichting,
balie en zonneschermen (met dezelfde
gebogen vorm schuivend achter het glas
op dunne
rails)
z1Jn alle
gemoderniseerd in passende trant.
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schakelkamer
op de beganegrond is bij de tweede,
in oorsprong voor mannelijk personeel
bestemde trappenhuis aan de oostzijde
een smalle schakelkamer aangebouwd in
staal en glas; bij de traphal twee
stel dubbele deuren. In de recentelijk
gerestaureerde schakel kamer zi jn de
oorspronkelijke schakelpanelen met
bi j behorende bel etteri ng voor de
elektrische installatie bewaard.
Koffiefabriek
De koffiefabriek (1928-1929) telt zes
bouwl agen, waarbi j de vl oer op de derde
verdieping aan de noordwestzijde
gedeeltelijk is weggelaten ter wille
van het producti eproces (o. a. het
storten van de koffie in de branders
en verlangde lichtinval voor het keuren
van de gebrande koffie). De eigenlijke
fabrieksruimte was in oorsprong zestien
(nu negentien) vakken lang en drie,
respectievelijk twee, vakken diep. De
kolomvelden zijn, anders dan in de
tabaksfabriek, vierkant van vorm met
een basismaat van 5, 7 meter. Aan de
achterzijde springen de drie bovenste
bouwl agen i ets minder dan een vak
terug. In de jaren zeventig is de
koffi efabri ek in verwante trant

uitgebreid bij de vierde en vijfde
bouwlaag en in 1984 nogmaals vergroot
tenei nde vo 1 doende rui mte te kunnen
bieden aan moderne koffiebranders .
voorts bezit de allerbovenste bouwlaag,
waar in oorsprong de sorteerafdeling
was gesitueerd, overhoeks geplaatste
vierkante kolommen in het midden; boven
e 1 k vak een scheef, op het noorden
gericht sheddak voor neutrale lichtinval.
op het dak is ter reel ame de
fabrieksnaam VAN NELLE aangebracht door
middel van losse letters, gesteund door
een staalconstructie, naar ontwerp van
Brinkman en van der vl ucht. Deze
lichtreclame is in 1991 nagenoeg
volgens de oude constructie en
vormgeving gerestaureerd, zij het met
gebruik van aluminium reliefs en een
nieuwe profielstalen constructie.
Bi j de oorspronkel i j ke grens tussen
koffie- en theefabriek staat het derde
trappenhui s met dubbel e trappenpartijen voor afzonderlijk het manlijk
en vrouwelijk personeel en annexen.
Dit brede volume met grotendeels
gesl oten wanden waari n 1 age,
horizontale vensterstroken is op de
beganegrond teruggerooi d, steunend op
vier ronde, zwarte kolommen, waarachter
een entreehal en een halfrond
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I
uitstekend tourniquet; aan de westzijde
is een smalle schakelkamer in staal
en gl as toegevoegd (thans deel s
gewijzigd,
met
behoud
van
schakelpanelen). Thans is de in glas
en staa l ui tgevoerde schei di ngswand
dri e vakken westwaarts verpl aatst,
omdat de koffiefabriek ten koste van
de theefabriek werd vergroot (geheel
conform de nagestreefde fl exi bi l i teit).

midden een verticale reeks laaddeuren,
en rechts twee kleine vensterseries
(met drie en vijf series) per bouwlaag.
Een latere uitbreiding aan de
zui dwestzi j de is recentel i j k
verwijderd, waarna de vliesgevel weer
in oude vorm is hersteld.
De twee oorspronkelijke - in de
redengevende omschrijving genoemde mengmachines van Bartlett & son Ltd.
zijn nu niet meer aanwezig.

Theefabriek

Ketelhuis

De theefabriek (1928-1929), waar het
producti eproces minder speci fi eke
ei sen ste l de dan dat van koffi e en
tabak, telt drie bouwlagen en is voor
het overige uitgevoerd als de
aansl ui tende koffi efabri ek; de
ei gen l i j ke fabri eks rui mte was in
oorsprong acht (thans vijf) vakken lang
en drie vakken diep. Aan de buitenzijde
van de l ange noordoostgeve l bevi ndt
zich nog de open ijzeren constructie
voor het vervoer der theekisten. Het
geheel aan de noordwestzijde
aangebouwde vi erde trappenhui s met
bijruimten springt ten opzichte hiervan
aan bei de zi jden in en is aan de
noordwest- en zuidwest- zijde van een
gele tegellambrizering voorzien. De
kopse noordwestgevel bevat in het

Het eigenlijke ketelhuis (1928-1929,
ui tgebrei d in 1930-1931), tegenover
de tabaksfabriek, is in gewapend beton
opgetrokken op vri jwel vi erkante
grondslag en wordt door twee gebogen
asfaltldaken overdekt. Het gebouw is
al vanaf 1930 vergroot zodat de huidige
plattegrond onregelmatig is. Het
witgepleisterde gebouw heeft een lage
plint in zwarte steen. De zuidoostwand is geheel gesl oten met
uitzondering van de luchtroosters links
beneden en in beide ronde toppen. De
hoge ketel rui mte wordt i nwendi g
gesteund door zi ch naar beneden
verjongende stalen geklonken kolommen
met I-profi el en i ngezwenkte
bovenhoeken (deel s zi chtbaar achter
de bovenlichten aan noordwestzijde);
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in de zuidhoek een uitgebouwde stalen
spiltrap.
Hierachter is aan de noordoostzijde
een olierstookruimte aangebouwd, met
buiten een stalen ketel met peilstok.
voor de zui dhoek van di t complex
bevindt zich op een betegelde plint
de taps toe l open de, achtzi j di ge
schoorsteen van betonnen el ementen,
op elke hoek met ribben verzwaard en
recentelijk gerestaureerd.
Aan de zuidwestzijde is de grotendeels
beglaasde pompenkamer toegevoegd, die
recentelijk is gerestaureerd en nog
vrijwel de complete oorspronkelijke
inrichting bevat zoals gr1Jze
vloertegels, cremekleurige tegel1 ambri zeri ngen
met bovenaan
gepleisterde wanden, pompmachines en
schakelpanelen met belettering, ronde
hanglampen en klok met oproepbord.
Achter de pompenkamer bevinden zich
naast de T-vormig aangelegde
hoogspanningsruimte, de (recentelijk
overkapte) vroegere kolenbergplaats en
de smalle, gesloten hydrofoorruimte.
Hierin zijn aan weerszijden van een
betegeld looppad elk een drietal stalen
gekl on ken watervaten opgeste l d, met
zwarte en g roene bovenzi j den voor
respectievelijk schrob- en drinkwater.

Te gen de hoogspanni ngs rui mte is
tegenover het expedi ti egebouw een
pakhuiskantoor
met
ronde
controleruimte op de noordhoek
aangebouwd.
Deze bestaat geheel uit vensters in
smalle staalprofielen, terwijl de
vensters in de vlakke muren inmiddels
door grovere profielen zijn vervangen.
Expeditiegebouw
Het geheel onderkelderde, blokvormige
expeditiegebouw (1929-1930), thans
bekend al s het schi egebouw, bevat
verder drie bouwlagen met vierkante
paddestoel enkol ommen. Het is
opgetrokken volgens vrijwel dezelfde
bouwwi j ze al s de tegenoverl i ggende
fabrieksgebouwen waarheen door middel
van vier beglaasde, stalen luchtbruggen
een rechtstreeks transport mogelijk
is gemaakt. De lange vliesgevels ter
breedte van elf vakken hebben in smalle
staal profi el en gevatte vensters,
waarbi j aan de fabri eksstraat onder
de in oorsprong met Engels draadglas
belegde luifel een viertal kanteldeuren
is aan gebracht.
De zuidoostgevel heeft lage horizontale
kel dervensters en een reeks staande
vensters bi j de beganegrond met in
oorsprong twee stel
schui fdeuren
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(waarvan destijds een naar de
fietsenkelder leidde). De noordoostvliesgevel zag in oorsprong geheel vrij
uit op de Schie (maar nu ten dele op
pakhui zen). De noordwestgevel had
oorspronkelijk alleen vensters op de
beganegrond. Op het dak aan bei de
ui tei nden twee bl okvormi ge opbouwen
met afgeschui nde zi j den boven de
i nwendi ge t rappen; deze dakhui sj es
dienden voor inspectie. De kelder
diende o.a. voor opslag van voorraden
en bevatte in oorsprong ook een
filmzaal.
Het schi egebouw is in de j aren negenti g
deels gerestaureerd (o.a. trappenhuis,
toiletgroepen) en deels heringericht
t. b. v. kantoorfuncti e (waarbi j o. a.
horizontale lintvensters in de
kopgevels zijn aangebracht alsmede een
lift, vaste vl oerbedekki ng, ni euwe
verl i ch ting, meubi lair en zonweri ng
in een wei ni g archi tectuur passende
trant (inclusief de van der Leeuwzaal).
Inwendi g zi j n bi j de toil etg roe pen
deels de stalen scheidingswanden met
honingraatglas, de zelfsluitende
deuren, betegelde scheidingswanden met
ronde hoekstijlen tussen de toiletten
bewaard gebleven.
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Luchtbruggen
van de vi er l uchtbruggen l open er twee
diagonaal, min of meer boven elkaar
en neerwaarts, van de tabaksfabriek
en twee haaks van de koffi efabri ek
naar het schiegebouw. De in staal en
glas - met afwisselend vaste en
draairamen - uitgevoerde luchtbruggen,
waaruit de transporteurs z1Jn
verwijderd,
zijn
onlangs
gerestaureerd. De staalconstructie is
merendeel s gekl on ken en aan de
binnenzijde van gekruiste windschoren
voorzien, alsmede houten vloeren.
De hoogste diagonale luchtbrug heeft
bi j de aansl ui ting in de gl azen
fabrieksgevel een lichte knik. De
andere diagonale luchtbrug loopt
vri jwel hori zontaal over de
fabrieksstraat. De twee haakse , voor
de vrachtauto's verhoogd geplaatste,
luchtbruggen hebben aan beide uiteinden
een scherpe afschuining naar beneden.

Bedrijfsgebouw met werkplaatsen en
garages
Het L-vormige bedrijfsgebouw met
werkplaatsen en garages (1929-1930)
is een bouwl aag hoog en is aan de
zuidoostzijde ingekort ter wille van
de ni euwe koffi esi lo en al daar met
een hoger uitstekende, witgepleisterde
wand dichtgezet. Delange vleugel telt
nu negen vakken (waarvan zes met een
stel dubbele deuren). In de uiterste
vakken van de korte vl eugel aan de
noordwestzijde zijn de garages (deels
bedri jfsbrandweer) ondergebracht en
deze zijn, evenals de overige garages,
aan beide zijden voorzien van roldeuren
met vakken. Aan de achterzijde bevindt
zich een vier vakken lange luifel met
geklonken driehoekspanten in oorsprong
op r-profi el en (doch thans wegens
sterke verzakki ng op kokers). De
werkplaatsen hebben aan de zijde van
de fabrieksstraat een reeks verticale
vensters in smalle stalen profielen
boven een zwarte stalen plint. De
dubbele, aluminiumkleurige deuren
hebben nag het oorspronkelijk beslag.
De zonne l ui fe l is in de j aren zeventi g
aangebracht.
De binnenruimten warden door kolommen
verdeeld, waarbij elk vak extra wordt
verlicht via een sheddak, in oorsprong

44

45

driehoekig doch in de jaren zeventig
of tachtig door de huidige, halfronde
lichtkappen vervangen.
verder zi j n naderhand met schotten
enige kantoorkamertjes afgescheiden.
Latere toevoegingen.
Pakhuizen aan de Schie
De pakhuizen aan de Schie (1942-1943)
kunnen tot de historisch-functionele
onderdel en van het fabri ekscompl ex
gerekend worden, maar ze zijn niet
afzonderlijk beschermd. De langgerekte, nu wit gepleisterde, gebouwen
hebben een breedte van elk 16,5 meter
bij een diepte van ruim 39 meter en
worden door gebogen daken, inwendig
gedragen door stalen driehoekspanten,
overkapt. Aan de beide korte zijden
in het midden een stel houten
schuifdeuren in aluminiumkleur.
De per drie door zware brandmuren van
elkaar gescheiden pakhuizen hadden in
oorsprong geheel gesloten lange muren
(met 2 meter hoge, grijze tegel1ambri zeri ng), maar zi j zi j n in de
jaren tachtig inwendig met elkaar
verbonden. In 1967 zijn in verwanter
trant aan de noordwestzijde nog drie
pakhuizen toegevoegd.

Kantinegebouw
Het kantinegebouw (1958) is opgetrokken
in hout (met schuin naar voren stekend
beschot) onder gebogen dak tussen
gemetselde muren, met aan zuidwestzijde
een bakstenen volume met kl ei n
zijterras.
Inwendig bevat het gebouw gelamineerde
spanten en tegen de noordoostwand een
symbolische voorstelling van de firma
(vrouw met de Rijzende zon). Hoewel
ni et onverdi enste l i j k en hi stori sch
gesi tueerd (op de pl aats van de
oorspronkelijke kantine), heeft dit
gebouw op zi chze l f geen bi j zondere
architectonische waarde.
Distributiecentrum
Het distributiecentrum (1972-1974) is
op de schei ding tussen tabaks- en
koffiefabriek met het oudste complexonderdeel verbonden via een relatief
smal tussenlid (om de oorspronkelijke
fabrieksarchitectuur zoveel mogelijk
in haar recht te laten) en bevat een
hoge doosvormige opslagruimte met
regelmatige, witte beplating aan de
buitenzijde
en
een
lagere
expeditieruimte die door 3 x 6 brede
sheddaken wordt overdekt.
Het di stri bu ti ecentrum was een
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functioneel noodzakelijke uitbreiding
van het van Nelle complex; de
bes l otenhei d van de archi tectuu r wi j kt
af van de transparante fabriek, maar
was wel functioneel bepaald in verband
met de opslag van de produkten.
Koffiesilo
De hoge kofffiesilo (1991) op vierkante
grondslag is uitgevoerd in staal en
glas en heeft een aluminium beplating
met boveni n aan de zi j de van het
schiegebouw een laag lintvenster; de
beganegrond is geheel van glas; ook
de schiezijde is transparant.
Hoewel voor de silo een deel van het
werkpl aatsengebouw heeft moeten
wijken, was dit hoge, slanke gebouw
noodzakel i j k voor een ni euwe
ontwi kke ling in de koffi ebranderi j.
De silo kan worden beschouwd als een
architectonisch geslaagde toevoeging
in de ontwi kkel i ngsgeschi edeni s van
de van Nelle-fabrieken.
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Bouwtechnische conclusies.
vanuit de beschrijving van de diverse
onderdelen van het complex kunnen de
onderstaande con cl usi es getrokken
warden.
De al gehe le bouwtechni sche staat is
bijzonder goed, mede dankzij de inzet
van de Rijksdienst Monumentenzorg. Een
aantal renovaties hebben ertoe
bi jgedragen dat de gebouwen oak na
het ui t gebrui k nemen van de fabri eken
goed zijn blijven functioneren.
Luchtbruggen.
De in staal uitgevoerde luchtbruggen
zijn in principe bruikbaar als
verbinding tussen de fabrieksgebouwen
en het expeditiegebouw (Schiegebouw),
mits het een functie betreft die een
lage vloerbelasting behoeft. De reden
hiervoor is de oorspronkelijke functie
als transporteur met een lopende band
systeem dat was opgehangen aan het
dak van de l uchtbruggen. Hi erui t is
een ontwerp met een lage vloerbelasting
voortgekomen.

aantal ingrepen heeft plaatsgevonden.
De beglazing is hierbij vervangen door
een Jansen-viss systeem met een veel
grover profilering. Tevens is hier een
element (brandtrap) toegevoegd in de
stijl van het oorspronkelijk ontwerp.
Fabrieken en facilitaire gebouwen.
De fabrieken hebben verzwaarde
funderingen op de plaats waar vroeger
weeginstallaties stonden. Deze vloeren
zijn bij herbestemming van het complex dan oak bruikbaar voor gebruikers
met een hoge vloerbelasting.
De paddestoelkolommen die voorkomen
in de fabri eksgebouwen zi j n a 11 e
voorzien van ingestorte kanaalijzers
aan vier zijden.
De koffiefabriek heeft een deels
weggelaten vloer op de derde
verdieping.
op de bovenste ve rdi epi ng zi j n in
plaats
van
de
achthoekige
paddestoelkolommen vierkante kolommen
geplaatst. Het dak is uitgevoerd als
op het noorden ge ri cht sheddak in
verband met de neutrale licht-inval.

Kantoorgebouw.
Bij het kantoorgebouw is het duidelijk
zichtbaar dat in de jaren tachtig een
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Het ketelhuis.
De door het gehele gebouw aanwezige
installaties zijn als waardevol element bi nnen het van Ne 11 e monument
aangedui d en zul l en eventuel e
bouwtechnische
aanpassingen
bemoeilijken.
Expeditiegebouw.
oorspronkelijk was de luifel van het
expedi ti egebouw begl aasd met Engels
draadgl as. Het verdi ent aanbevel i ng
om bij herbestemming dit materiaal
terug te brengen gezi en het beel d
vanuit de fabrieken daarmee hersteld
wordt.
De inrichting van het gebouw bestaat
uit een samenraapsel van inbouw-units.
Aangezi en zi j van geen enkel e
historische/architectonische waarde
z1 Jn, l i gt het voor de hand deze
vergissingen zo snel mogelijk ongedaan
te maken.
Bedrijfsgebouw met werkplaatsen en
garages.
slechts een aantal
hebben in de
plaatsgevonden.
aanbrengen van

kleine aanpassingen
loop der tijd
Het bet reft het
een zonneluifel.

halfronde lichtkappen in plaats van
dri ehoeki ge sheddaken en enkel e
schotten om kantoorkamertj es af te
scheiden.
Het herbestemmingsconcept zal
doorslaggevend zijn in het wel of niet
handhaven van deze vroegere ingrepen.
De vier vakken lange luifel aan de
achterzi jde heeft om constructi eve
redenen (verzakking) kokerprofielen
gekregen die de originele r-profielen
vervangen.
Pakhuizen aan de Schie.
In de jaren tachtig zijn de pakhuizen
i nwendi g met el kaa r ve rbonden. Deze
ingreep heeft geen verdere gevolgen
gehad voor het bee l d van de reeks
pakhuizen.
Kantinegebouw.
Dit gebouw heeft vreemd genoeg altijd
een bijzonder onbestemde rol in het
geheel van het van Nelle ensemble
gehad. Het eerste kantinegebouw werd
uit hout opgetrokken, daar men niet
zeker was hoe het uiteindelijke gebouw
vormgegeven zou worden. rn 1958 is
een nieuw gebouw neergezet, wederom
in hout uitgevoerd.
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Het distributiecentrum en koffiesilo.
Het distributiecentrum zal nog in
gebrui k zi j n tot ongevee r 2005; het
zal in de verdere planvorming niet
meegenomen worden als waardevol element en komt in aanmerking voor sloop.
De koffiesilo.
De koffiesilo uit 1991 wordt
hoogswaarschi j nl i j k ve rp l aatst naar
een locatie in Utrecht. In het vervolg
van dit project zal deze echter wel
meegenomen worden, omdat het een
wezenlijk nieuw onderdeel binnen een
ui tzonderl i j k samenhangend ensemble
van gebouwen is.
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Intermezzo
Ingang

De ingang van een gebouw is van een
grate betekenis. Een uitnodiging, een
orientatiepunt, de begrenzing van een
woning. Een ingang betekent in ieder
geval de overgang van buiten naar
binnen.
van oudsher is de ingang het zwakke
punt van de stad of burcht geweest,
als ware het de achillespees van het
gebouwde,
Er is doorgaans een overgang in de
vorm van een stoep, trap of he 11 i ngbaan
voordat men van bi nnen naar bui ten
treedt.
De overgang van buiten naar binnen is
altijd de overgang van de anonimiteit
van de openbare buitenruimte naar de
intimiteit van de binnenruimte.
Er bestaat een groat verschil tussen
wongebouwen en openbare gebouwen, in
die zin dat de laatstgenoemde immer
de ui tnodi gende, ri chti nggevende en
positieve uitstraling behoeft, terwijl
de eerstgenoemde juist een afwerend
karakter toebedeeld krijgt.
Alle horizontale en verticale
bewegingstromen krijgen op deze plaats
hun begin en gelijktijdig hun einde.

Ingangen zijn een manier van
ruimtebeleving. De ingang kan gezien
warden als het vertrekpunt of
uitgangspunt
van
iedere
architectonische ruimtebeleving.
de Italiaanse architectuurtheoreticus
Vincenzo scamozzi vergeleek in 1615
de t rappen van een gebouw met de
menselijke bloedbaan. zoals de
slagaderen en aderen het bloed in een
l i chaan transporteren, zo di enen de
trappen de ordening en het
communicatie-verkeer in een gebouw.
Bewegi ng zi chtbaar maken in het gebouw.
Forum Sony center -Potzdammer Platz.
Ingangen.
opgenomen in de gevel lever het een
continuiteit van het wandvlak op.
Nisvormig vormgegeven, dan beslaat het
een stuk van de buitenruimte en
beschermt de aankomende persoon voordat
deze over de drempel gaat.
Een voor het gebouw uitstekende ingang
komt de bezoeker tegemoet.
De overgang kan zi j n van onbekend
terrein of juist naar het vertrouwde
(Welkom Thuis/D.E.)
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B1 J het benaderen van het gebouw
ervaart de bezoeker het betreden ervan
al in een bepaalde mate.
De vi er di mensi es van het zi en:
Structuur, ruimte, kleur en beweging
worden ervaren en zo ontstaat de eerste
en bepalende indruk van het gebouw.

aanwezig z1Jn of aankomen/vertrekken
bereikt worden .

De wijze waarop het binnenste van het
gebouw van de opebare (buiten)ruimte
afgesloten is, hangt af van de
relatieve hoogte van het gebouw . ..
Door een hoger gelegen ingangsgebeuren
verschaft men een afstand in ruimte
die afgelegd dient te worden om het
gebouw te betreden. De trap vormt een
psychol ogi sche drempel bi j de
benadering.
wanneer er plaats voor is, kunnen
voorpleinen, voortuinen of hoven een
overgangsgebied vormen.
Een op het gebouw afgestemde of juist
contrasterende vormgevi ng kan deze
overgang effectief in scene zetten en
zorgt ervoor dat de bezoeker het gevoel
van aankomen ervaart.
Met verschi 11 ende bodembedekki ngen ,
niveausprongen, verandering in
bewegingsrichting en overgangen tussen
l i cht en donker kan de i ndruk van
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Hoofdstuk 3
Uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen

uitgangspunt voor onderstaande tekst
is de verkenni ng van RDMZ; deze is
aangevuld en becommentarieerd.
In de omschrijving van het van Nellecomplex te Rotterdam, zoals opgenomen
in het monumentenregister, geeft RDMZ
aan welke waarden wettelijk zijn
beschermd. De monumentenbescherming
heeft niet de bedoeling om bij voorbaat
elke wijziging te verbieden, doch bindt
eventue le ve rande ri ngen aan een
speciale vergunning.
Welke benaderingswijze is het meest
betekenisvol?
Voor het herbestemmingsproces is een
benaderingswijze nodig waarbij de
gebrui kers en (her)ontwerpers zi ch
laten inspireren door de nu aanwezige
kwaliteiten van het gebied, het complex en de verschillende onderdelen.
Deze kwaliteiten moeten aan het begin
van het (her)ontwi kkel i ngsproces
worden geanalyseerd en zo goed mogelijk
verwoord of verbeeld. Het is zinvol
om hierbij onderscheid te maken tussen
het terrein (ruimtelijke, functionele
en stedenbouwkundi ge context,
situering ten opzichte van de stad,
het water, groen-aanleg), het samenstel
van gebouwen van het van Nelle-com-

plex en de interieurs . Dit onderscheid
sluit aan bij de beschrijving van de
karakteri sti eken en de waarden. Per
onderdeel kan sprake zijn van een
verschil in waarden, gaafheid en de
mate waarin onderdelen later zijn
toegevoegd.
ui tgangspunt is om eerst te bezi en
wat met de huidige bebouwing mogelijk
is alvorens tot nieuwe ingrepen te
overwegen; dat geldt ook voor de
naoorlogse onderdelen. Bij de keuze
van ni euwe functi es en de daarbi j
behorende functi one l e en techni sche
programma's van eisen is het vervolgens
van belang te bezien in hoeverre deze
in de oorspronkelijke ontwerpwijze van
het complex kunnen worden ingepast.
Het is een grote ui tdagi ng om te
onderzoeken in hoever re bepaa l de
ruimtelijke eigenschappen van het complex (bebouwing plus terrein]) nog
kunnen worden versterkt, met inbegrip
van de rel ati e tot het water, de
groenvoorzi eni ngen en eventueel de
wijdere omgeving.
Het spreekt voor zi ch dat de veranderi ngen die uit het uiteindelijke,
zorgvuldig gekozen herbestemmings-concept voortlvloeien, met de monumentale
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waarden te verenigen z1Jn en daarbij
een substantiele hoogwaardige
kwaliteit hebben.
Hoe om te gaan met de ruimtelijkhistorische waarden?
Bi j de beschermi ng in 1983 is de
betekeni s van de gebouwen in hun
stedelijke context buiten beschouwing
gebleven, maar impliciet wel aanwezig
en gewaardee rd
Hie ri n zi j n de
si tueri ng aan het water en de
zichtbaarheid van het van Nelle-complex vanaf verschillende zijden van
belang. Door latere veranderingen in
de di recte omgevi ng en door een sterke
groei van het wegverkeer, is er een
zeker ri si co ontstaan dat het van
Nelle-complex een geisoleerde enclave
wordt temidden van verkeersbarrieres
en onsamenhangende (bedrijfs)bebouwing. voor een kansrijke
ontwikkeling dient dit deelgebied in
het industriepark Spaanse Polder beter
bereikbaar te worden.
Hoe om te gaan met het fabrieksterrein?

structuurbepalende elementen
De fabrieksstraat van de van Nelleweg
tussen de dri e fabri eken en het
tegenoverliggende schiegebouw en het
werkpl aatsen/garagegebouw zal al s
zodanig herkenbaar moeten blijven; wel
kan hi er eventueel een fi etsroute
wo rden ges i tuee rd. De met bomen
beplante schuttevaerweg ter hoogte van
het van Nelle-kantoorgebouw en het
water van de Schie, de Alblashaven en
het schi e-schi ekanaa l zi j n eveneens
structuurbepalende elementen die bij
de herontwikkeling gehandhaafd dienen
te worden. Tevens is een eventuel e
herinrichting en/of doortrekking van
de spangensekade denkbaar, indien deze
als wandelpromenade zou worden bestemd.
zichtlijnen
Bestaande zichtlijnen op (en vanuit)
het van Nelle-complex moeten zoveel
mogel i j k worden vri jgehouden en zo
mogel i j k versterkt; het verdi ent de
voorkeur om de pl antsoenen v66r en
naast het kantoorgebouw onbebouwd te
laten.

voor toekomstige ontwikkelingen op en
rond het fabri eksterrei n bi eden de
vol gen de ui tgangspunten de meeste
kansen:
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toegankelijkheid
Bij herbestemming van het complex dient
de situering van de huidige
hoofdentree, leidend naar het kantoor
en de fabri eksstraat, te worden
gehandhaa fd. Di t in ve rband met de
beeldbepalende zichtlijnen op het complex, die impliciet een route behoeft
van kantoor richting werkplaatsen/garages. Aanvul ling met andere
toegangsplaatsen, afhankelijk van de
ni euwe behoeften, is in begi nsel
mogelijk. Bijzondere aandacht is
verei st voor de i nri chti ng van
parkeervoorzieningen: het vrije zicht
op de vliesgevels mag hierdoor niet
worden geschaad.
groenaanleg
Het verdi ent aanbevel i ng om het
parkachtige karakter van het van Nelleterrei n - dat wi l zeggen een open,
met green aangeklede ruimte met direct zi cht op de gl asgeve ls van de
fabrieksgebouwen en het met plantsoenen
omgeven kantoorgebouw te behouden.
verdichting
Eventuele bebouwing van de strook grond
tussen de reeks fabri eksgebouwen en

de schiebebouwing is risicovol, omdat
het specifieke karakter van de
'fabrieksstraat' en het vrije zicht
op de fabri eksgevel s moeten worden
bewaard. Dit geldt ook voor eventuele
hogere nieuwbouw ter plaatse van de
pakhuizen. wel zijn er kansen voor
verdichting aan de achterzijde van de
fabrieksgebouwen
waterfront
De voorste linie van het waterfront,
bestaande ui t de reeks van l age
pakhui zen l an gs de schi e, is van
ondersteunend belang voor de
beeldwaarde van het van Nelle-complex.
Kansrijke mogelijkheden voor
herbestemmi ng zi j n er door de pakhui zen
een meer op het water geri chte functi e
te geven.
complete vervangi ng door ni euwbouw
wordt niet aanbevolen, partiele
veranderingen zijn mogelijk mits deze
een rechtvaardi gi ng vi nden in het
herbestemmingsconcept . Er zijn daarbij
kansen om het (door)zicht op en vanaf
de Schie te verbeteren. Bij ingrijpen
(veranderi ng of vervangi ng) zal het
pakhuizencomplex vooral
als
(gearticuleerde) reeks en als laagbouw
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herkenbaar moeten blijven.

Hoe om te gaan met de symboolwaarde
van de gebouwen?

achterterrein
Het onbebouwde terrei n aan de
zuidwestzijde van kantoor- en
fabri eksgebouwen
in oorsprong
voorzien van sportvelden en
tegenwoordig grotendeels ingericht als
parkeerplaats - kan warden gezien als
het 'achterterrein' van het van Nellecomplex. Hiertoe kan ook het terreindeel met het 1 ater aangebouwde
distributiecentrum gerekend warden.
In beginsel zijn er kansen voor verdere
verdi chti ng in di t gebi ed, mi ts de
hoofdgebouwen van het van Nelle-complex dominant in het beeld zullen
blijven. De eventuele nieuwbouw dient
hiertoe voldoende afstand te bewaren,
zowel in de lengte als in de hoogte.
Het is daarbij wenselijk rekening te
houden met de zichtlijnen op het monument. voorts dienen bij het ontwerpend
onderzoek de stedenbouwkundi ge en
architectonische randvoorwaarden nader
gedefinieerd te warden voor ondermeer
de functi es, de bouwvorm, wegen,
groenaanleg, openbare verlichting en
materiaalgebruik.

De symboolwaarde van het van Nellecomplex geldt vooral de betekenis van
de gebouwen ui t de pe ri ode 1928-31
als belangrijke exponent van het Nieuwe
Bouwen. De symboolwaarde moet ook bij
latere functiewijziging herkenbaar
blijven. Dit houdt in dat de
archi tectoni sche karakteri sti ek van
het random de fabrieksstraat
gegroepeerde ensemble van kantoor,
fabrieken, ketelhuis, schoorsteen,
schiegebouw en werkplaatsen/
garagegebouw zovee 1 moge 1 i j k wordt
gehandhaafd.
Ho ewe 1 ve rande ri ngen g rote ri s i co' s
in zich dragen wordt het onder bepaalde
voorwaarden mogel i j k geacht om
ei gen ti jdse el ementen aan het monument toe te voegen ter wille van een
ni euwe functi e. Deze toevoegi ngen
dienen de essentie van de waarden als
beschreven in het voorgaande niet aan
te tasten.
voor de interieurs is een zekere
differentiatie per onderdeel mogelijk
onder nader te noemen voorwaarden. Voor
het interieur van het kantoorgebouw
en de fabrieksruimten gelden strengere
randvoorwaarden dan bi j de overi ge
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complex-onderdelen het geval is.
sommi ge later i ngebrachte, ni et bi j
het oorspronkelijke fabriekskarakter
passende interieur-onderdelen, zoals
in het expeditiegebouw (Schiegebouw),
kunnen zonder probleem warden
vervangen. Het gaat hier voornamelijk
om scheidingswandjes.
Hoe om te gaan met de hi stori sche groei
van het complex?
Het is inherent aan elk bouwwerk dat
na
oplevering
aanpassingen
plaatsvinden aan nieuwe gebruikseisen.
oak het van Nelle-complex heeft een
historische groei doorgemaakt waarbij
wi j zi gi ngen ten opzi chte van het
oorspronkelijk ontwerp z1Jn
aangebracht. Deze veranderingen hebben
echter de aanwijzing tot beschermd
monument ni et in de weg gestaan.
Integendee l , sommi ge w1 J z1 gi ngen
hebben een positief effect gehad op
het karakter en het functioneren van
het complex. zo is al tijdens de bouw
besloten tot toevoeging van de tearoom en de plaatsing van diagonale in
plaats van rechte luchtbruggen tussen
de
drie
fabrieken
en
het
expeditiegebouw; kart na de oplevering
van het ketelhuis zijn de pompenkamer

en de ronde controlekamer toegevoegd.
Al deze wijzigingen warden nu gerekend
tot de oorspronkelijke architectonische karakteristiek van het van
Nelle-complex.
De wettelijke bescherming van het complex heeft geen andere bedoeling dan
dat bij de verdere planvorming de
historische
kwaliteiten
van
architectuur en ruimte voldoende warden
betrokken en daarop vormt de
historische groei geen uitzondering.
op onderdelen is de oorspronkelijke
archi tectoni sche karakteri sti ek
nadelig beinvloed door latere ingrepen
(a.a. gevels kantoor en inrichting
Schi egebouw). Daarentegen z1 Jn
bepaa l de toevoegi ngen (pakhui zen in
het waterfront, koffiesilo) geheel in
de geest van het oorspronkel i j ke,
functionalistische fabrieksconcept
ontworpen en laten zij de transparante
architectuur van de historische kern
van het van Ne 11 e-comp lex vol doende
tot haar recht komen. Deze toevoegingen
z1Jn echter niet afzonderlijk
beschermd. Helaas zijn in de loop der
tijd oak enkele waardevolle onderdelen
verloren gegaan, die opnieuw betrokken
zouden kunnen warden bij een proces
van her-ontwerp. Te noemen zijn hier
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bijvoorbeeld het tennishuisje, de
kl eedkamers en een deel van de
werkplaatsen
Bl J het bovenstaande komt het
tegenstrijdige aspect van het complex
aan de orde: de fabrieken dienen koste
wat kost transparant te blijven, maar
tevens zijn vroegere ingrepen wel
aangeduid als van wezenlijk belang voor
het karakter en de architectuur van
het monument van Nelle. Ik ben daarom
van mening dat ingrepen ten behoeve
van de functionaliteit gerechtvaardigd
zijn en dat zij juist het karakter
kunnen versterken. Als voorbeeld kan
de reeks pakhuizen aan de Schie genomen
worden: zi j bel emmeren terdege het
zi cht op de fabri eksgebouwen, de
theefabriek wordt zelfs helemaal aan
het zicht onttrokken. Een positief effect is echter dat op bepaa 1de p1aatsen
de achterliggende bebouwing zichtbaar
is en het contrast met de pakhuizen
het transparante gevoel versterkt

Bi j de herbestemmi ng verdi enen de
volgende elementen van de historische
ontwi kke 1 i ng van het van Ne 11 e-compl ex nadere aandacht:
de vroegere sportvoorzieningen
Hiervan is nu nog maar we1n1g terug
te vinden. Indien een nieuw programma
ni et om sportvoorzi eni ngen vraagt,
behoeven deze ni et terug te keren.
wel kan de oorspronkelijke groene context worden betrokken bij het
herontwerp om de landschappelijke 'setting' van het totaal te versterken.
de pakhui zen 1angs de Del fshavense
Schie
Deze zijn later aan het complex
toegevoegd en ni et afzonderl i j k
besche rmd, maar zi j zi j n we 1 te
beschouwen
als
functionele
beeldondersteunende onderdelen van het
van Nelle-complex. De pakhuizen dienen
dan ook in de eerste plaats op nieuwe
gebrui ksmogel i j kheden te worden
onderzocht. Functionele aanpassingen
zijn in beginsel mogelijk, mits de
hoofdvorm van 1 age bebouwi ng met
gebogen daken bl i j ft gehandhaafd.
Eventuele wijzigingen voor toetreding
van meer daglicht dienen bij voorkeur
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te worden gezocht in de kappen (met
behoud van de gebogen kapvorm) en in
de kopgevels aan de schiezijde, onder
nader te bepalen voorwaarden (vorm,
grootte, kleur- en materiaalgebruik).
uitbreiding van de reeks pakhuizen is
ni et aan de orde; i nkorti ng van de
reeks of in het ergste geval
verwijdering ten gunste van een beter
zicht op het achterliggende
fabriekscomplex is bespreekbaar, mits
de noodzaak hiervan in het
he rbestemmi ngsconcept kan worden
aangetoond.
het kantinegebouw en de portiersloge
Deze zijn letterlijk op de plaats
gekomen van de oorspronke 1i j ke gebouwen
met dezelfde functie, doch hebben niet
een
zodanige
individuele
architectonische kwaliteit dat zij per
se dienen te worden gehandhaafd. De
porti ersl oge kan echter een grote
verantwoordelijkheid toegeschreven
worden, namelijk het beginpunt van een
geensceneerde routing, die bijzonder
belangrijk voor het ensemble is.

het distributiecentrum (DC)
Het DC is door middel van een tussenlid
met de tabaks- en koffi efabri ek
verbonden en als functioneel
noodzake 1i j k on de rdee 1 van het complex ontstaan, waarbi j vol doende
afstand is gehouden tot de
hoofdgebouwen. Hoewel voor het DC
herbestemmi ng zou kunnen worden
ove rwogen, za 1 eventue 1e s 1oop geen
afbreuk doen aan de waarde van het
fabriekscomplex.
Het Distributiecentrum is destijds op
een dusdanige wijze aangebouwd, dat
het zicht op de fabrieken vanaf het
achterterrei n vri jwel vol l edi g
ontmomen wordt.
Door de schaal van dit gebouw en de
materialisering heeft afstand houden
van het complex eerder een negatief
dan een posi ti ef effect gehad. Een
opwaarderi ng van het gehel e gebi ed
rondom het terrei n en de beoogde
functies voor het complex vragen om
een programma waarin het DC niet aan
de orde is. Het gebouw heeft verder
geen bijzondere architeconische waarde
en zal voor sloop in aanmerking komen.
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de koffiesilo

Hoe om te gaan met de transparantie?

voor de plaatsing van de koffiesilo,
die ondergronds is verbonden met de
koffi efabri ek, is een dee l van de
werkpl aatsen afgebroken, doch de
vormgeving en situering zijn zodanig
gekozen dat het aanzien van het waterfront, noch het zi cht op de
vl i esgeve ls van de fabri eksgebouwen
wordt geschaad.

Het transparante karakter van het complex komt tot uiting in het vrije zicht
van binnen naar buiten en omgekeerd
en in het doorzicht via de vliesgevels.
Dit gegeven plus de ruimtesuggestie
in de gebouwen behoren tot de
fundamentele waarden van het monument
van Nelle. De transparantie is het
meest i ndri ngend te ervaren bi j de
fabrieksgebouwen, over al le bouwlagen;
de tearoom zou zonder het uitzichtsgegeven niet eens zijn toegevoegd. Maar
oak bi j andere comp l ex-onderde l en,
vooral het kantoorgebouw, de
l uchtbruggen, het ketel hui s en het
schiegebouw, zijn de glasgevels en het
doorzicht een belangrijk architectonisch aspect. Essentieel voor de
transparantie is de fijne profilering
van de smalle, stalen profielen in de
vliesgevels en het gebruik van enkel,
onbehandeld glas.

omdat Sara Lee/DE de koffiesilo wenst
over te brengen naar een andere
produktieplaats zal voor het
v ri j komende te rrei n een pas sen de
oplossing moeten warden gevonden. Het
is niet acceptabel het vrijkomende
terrein onbebouwd te laten, aangezien
het beeld van een gesloten bebouwing
verstoord zou warden.
overwogen dient te warden of totale
overplaatsing van de silo rendabel is.
wellicht is hergebruik van de vitale
binnendelen mogelijke met een nieuwe
schil, waarbij het skelet en eventueel
de gevel een nieuw leven binnen het
programma krijgt. Bovendien vormt de
koffiesilo het schoolvoorbeeld voor
een continuerende ontwerpbenadering.

Dit kenmerk impliceert een groat
aantastingsrisico in het geval van het
aan- brengen van nieuwe (bijvoorbeeld
gekleurde en/of spiegelende)
beglazing, andere raamprofielen en
zonwerende voorzieningen. Aanbevolen
wordt om in dat geva l op basis van
mogelijk nieuwe materialen en
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technieken een (empirische) toetsing
te laten plaatsvinden ten behoeve van
het behoud van het transparante
karakter en de fijnheid van
detaillering.
op onderdel en is bi j i nmi ddel s
ui tgevoerde renovati es van di t
uitgangspunt afgeweken (o.a. bij het
kantoorgebouw en het Schiegebouw) ten
koste van de oorspronkelijke, fijne
profilering. Bij eventuele volgende
renovati es di ent meer met het
oorspronkelijke karakter rekening
gehouden te word en. Hoewe l de kans
klein is dat bij een volgende ingreep
een volledige reconstructie van de oude
toestand wordt nagestreefd, wordt deze
mogelijkheid - mits gebaseerd op de
juiste historische bronnen en
zorgvuldig uitgevoerd - niet bij
voorbaat uitgesloten.
De vliesgevels van de fabrieksgebouwen
zijn in de afgelopen jaren met zorg
gerestaureerd (waartoe dan ook subsidies zijn verstrekt).
Het is daarom van groat belang om het
fijnmazige transparante gevelbeeld te
handhaven en daarbij tevens rekening
te houden met de oorspronkel i j ke
uniformiteit in de beleving van dit

gevelbeeld bij dag en bij nacht.
Evenzo zi j n ri tme, ve rhoudi ngen en
maatsystemati ek be l angri j ke waarden
die zoveel mogelijk in stand gehouden
dienen te warden. Eventuele opdeling
van de fabrieksruimten is bespreekbaar
mi ts het transparante karakter over
de gehel e hoogte en aan bei de
langszijden behouden kan blijven.
Eventuele doorbreking van de
productievloeren voor extra verticale
ontsluitingen (trappen, liftkokers en
eventuel e vi des) is in begi nsel
mogelijk. voorwaarde is dat de
transparantie en de indeling van de
vliesgevels niet warden aangetast.
Doorbrekingen
en
afgemeten
veranderingen in ritme, verhoudingen
en maatsystemati ek zul l en De
Transparantie en ruimtebeleving alleen
nog maar kunnen vergroten. om dit aan
te tonen zullen een aantal
schetsmodellen gemaakt moeten warden.
Hoe om te gaan met de verschillende
complex-onderdelen?
Hoewel de hi stori sche kern van het
van Nelle-complex is ontworpen voor
een gebruiker, als een architectonisch
en function eel samenhangend geheel,
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is het denkbaar dat zich verschillende
gebrui kers zul l en aandi enen voor
herbestemmi ng van de verschi 11 ende
complex-onderdelen. Bij een gevarieerd
gebrui k - ook van de meest 'gevoe l i ge'
onderdelen zoals kantoor en
fabrieksgebouwen,
ketelhuis,
schi egebouw - is het gewenst de
volgende uitgangspunten te hanteren:
De oorspronkel i j ke, producti etechni sche onderverdel i ng van
fabrieken en functionele indeling van
het terrein kan hier als uitgangspunt
dienen. In principe waren de diverse
onderdel en redel i j k autonoom
brui kbaar, er was geen sprake van
functievermenging binnen de gebouwen.
fabrieksgebouwen
Eventuele
opdeling
van
de
fabri eksgebouwen ten behoeve van
meerdere gebruikers wordt bij voorkeur
per bouwl aag en/of per fabri eksonderdeel (tabak/koffie/thee) mogelijk
geacht. wel dient de continuiteit van
de grote, doorgaande fabrieksruimte
(hoogte, paddestoelkolommen) zoveel
mogelijk herkenbaar te blijven.
Eventue le comparti menteri ng van een
fabriekslaag voor meerdere gebruikers
mag geen consequenties hebben voor het

gevelbeeld (onderbreking).
Er bestaat een groot ri si co dat de
herkenbaarheid van de fabrieksruimte
verloren gaat indien verlaagde plafonds
zouden worden aangebracht of wanneer
de paddestoe l ko l ommen gehee l zouden
worden ingepakt.
Bij voorkeur dienen de functionele
vloerafwerkingen te worden gehandhaafd
of vergelijkbare eigentijdse varianten
te worden overwogen.
Indien de nieuwe gebruikers een zachte
vloerafwerking wensen ten behoeve van
bijvoorbeeld akoestische prestaties,
is dit in principe mogelijk, mits het
binnen de te vormen privecompartimenten valt. Alle publieke
rui mten en rui mten bestemd voor de
routing binnen de gebouwen dienen de
oorspronkelijke, gladde afwerking te
behouden.
Bij iedere opdeling van de ruimte ten
behoeve van een nieuw gebruik dient
er rekeni ng mee te worden gehouden
dat de vliesgevels als een uniform,
transparant geheel herkenbaar moeten
blijven.
Eventuele inpassing van liftkokers en/
of extra trappen is bespreekbaar.
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Aangezien de gerestaureerde dakreclame
een wezenlijk onderdeel uitmaakt van
de historische architectuur zal deze
ook bi j een ander gebrui k van de
fabri eksgebouwen gehandhaafd moeten
blijven.
Aandui di ngen van eventuel e ni euwe
gebrui kers behoren aan stri kte
randvoorwaarden (grootte, vormgeving,
kleur , materiaal) te voldoen, rekening
houdend met de oorspronkelijke
eenduidigheid van het gevelbeeld en
geintegreerd in het totale concept.
Om het bonte, door zilvergrijze
zonwe rende fol i e bepaa l de, karakte r
van de achterzijde van de tabaksfabriek
te handhaven, zou hi er een format
ontwi kkel d kunnen worden voor
aandui di ngen/recl ame van de ni euwe
gebrui kers. ook hi er gel dt dat het
beoogde effect slechts door proeven
getoetst kan worden.
Luchtbruggen
Het l i gt ni et voor de hand om de
luchtbruggen nog voor verder gebruik
anders dan looproute te activeren; maar
vanwege het bee l dbepa l ende karakte r
voor de fabrieksarchitectuur en de
herinneringswaarde voor het vroegere
producti eproces van de van Nelle

fabri eken di enen zi j - ook in hun
transparanti e
- gehandhaafd te
blijven.
De vormen en posities van de
l uchtbruggen zi j n nog ti j dens het
oorspronkelijk ontwerp gewijzigd om
functi one le redenen . In di en ni euwe
functies
vragen
om
een
herpositionering, moet dit in principe
mogelijk zijn mits het uitgesproken
beeld van de fabrieksstraat niet
aangetast wordt. De verschi 11 en in
lengte, vorm en aansluiting op de
gebouwen dienen bewaard te blijven.
kantoorgebouw
Bij voorkeur dient het kantoorgebouw
door een gebruiker te worden benut.
Eventuele opdeling is mogelijk voor
eenheden die vergelijkbaar zijn met
de hui di ge si tuati e, mi ts de open
architectuur van vide, entresol, hal
en trappenhuis alsook de beeldbepalende
in gl as en st a al ui tgevoe rde
schei di ngswanden zovee l moge l i j k
gehandhaafd blijven.
Eventuel e samentrekki ng van de
i npandi ge garage rui mt en is moge l i j k
indien de garagedeuren en de huidige
d ri edel i ng aan de bui tenzi j de
gehandhaafd blijven.
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In het souterrain zijn, met
uitzondering van de kluisruimte en de
schakelkamer, andere indelingen
mogelijk indien de nieuwe bestemming
dit vereist. Hetzelfde geldt voor de
kantoorvertrekken op de derde en vierde
bouwl aag; de lunch room di ent in
contouren herkenbaar te blijven.
ketelhuis en schoorsteen
Het ketelhuis, met bijbehorende
aanbouwen (pompenkamer, controlekamer,
kolenbergplaats, hoogspannings-,
hydrofoor- en ol i estookrui mten) en
betonnen schoorsteen, kan alleen met
handhavi ng van de oorspronkei j ke
installaties, ketelhuiskarakter,
schoorsteen en de ronde vliesgevel van
de controlekamer worden herbestemd.
schiegebouw
Voor het schiegebouw z1Jn er diverse
kansen voor herbestemming, mits het
oorspronkelijk karakter van het
voormalige expeditiegebouw - ondermeer
bepaald door de kanteldeuren, beglaasde
l ui fe l , aanhechti ng l uchtbruggen,
trappenhuis, sanitaire ruimte - zoveel
mogelijk herkenbaar blijft.

Er z1Jn ook kansen tot verbetering of
herstel van het bedrijfsmatige karakter
door recente i ngrepen in het i nteri eur
(o.a. kantoorruimten, van der
Leeuwzaal) te vervangen door een
(eigentijdse)
meer
bij
de
oorspronkelijke architectuur passende
aankl edi ng en her-i ndel i ng van de
ruimten.
Hierbij
zal
het
herbestemmingsconcept de inzet kunnen
zijn en de oorspronkelijke indeling
de nodige inspiratie kunnen geven.
werkplaatsen/garagegebouw
Bij het L-vormge gebouw, dat inwendig
reeds di verse wi j zi gi ngen heeft
ondergaan, kan in begi nsel worden
onderverdeeld voor diverse gebruikers;
hierbij dient het transparante karakter
van het gevelbeeld aan de
fabrieksstraat gehandhaafd te blijven.
verder is het van belang bij handhaving
van de bebouwing dan wel bij eventuele
nieuwbouw het karakter van de
fabrieksstraat in stand te houden
De later toegevoegde onderdelen zijn
niet afzonderlijk beschermd, maar
beinvloeden door hun situering op het
beschermde perceel wel het aanzien van
het van Nelle-comlex.
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Hoe en waar eventuele uitbreidingen
aan te brengen?
Het oorspronkelijk ontwerp bevatte een
omvangrijk 'masterplan' dat voorzag
in toekomsti ge ui tbrei di ngen van de
fabri eksgebouwen aan de achterzi jde
(zuidwestzijde), verbonden door middel
van 1 uchtbruggen rondom 1 i chthoven.
Het alsnog 'voltooien' van dit vroegere
masterplan met de niet uitgevoerde
onderdelen is nu niet meer aan de orde
omdat de van Nell e-fabri eken zi ch
anders hebben ontwikkeld. wel kunnen
de eerder bedachte ui tbrei dingspri nci pes tot i nspi rati e di enen wanneer
bij herbestemming opnieuw uitbreiding
nodig zou blijken. Het ligt voor de
hand daarbi j van hoogwaardi ge
eigentijdse oplossingen gebruik te
maken.
nieuwe volumes
Eventuele bijplaatsing van nieuwbouw
moet worden gebaseerd op de
gebruikseisen van de nieuwe bestemming
van het van Nelle-complex en dient
tevens de nu bestaande rui mte 1 i j ke
relatie van de waardevolle complexonderdelen zoveel mogelijk herkenbaar
te 1 aten - dat betekent ondermeer

voldoende afstand houden, in alle
opzichten (ruimte, volume, kleur en
materiaalgebruik), tot de historische
kern van het complex .
fabrieksgebouwen
Eventuele uitbreiding van de
fabri eksgebouwen brengt zeer grote
risico's met zich mee zowel voor het
strakke gevelbeeld, waarvan de
vliesgevels aan de voorzijde bij
uitstek de symboolwaarde van het complex visualiseren, als voor het
oorspronkelijke karakter van de door
de
luchtbruggen
overspannen
fabri eksstraat. ui tbrei ding aan de
voorzijde zal daarom niet mogelijk
zijn.
Eventuele
verhoging
van
de
verschillende fabrieksvolumes is niet
gewenst omdat di t afbreuk doet aan
het karakteri sti eke, verspri ngende
silhouet van de afzonderlijke fabrieken
voor tabak, koffi e en thee, met
horizontale
lijnen
en
het
karakteristieke ronde volume van de
tearoom .
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A1 vorens tot bebouwi ng van het
achterterrein over te gaan dient eerst
een ontwerpend onderzoek te worden
verri cht . Daarbi j di enen de achtergevel s evenzeer te worden gerespecteerd
als de voorgevels. Hier is met name
de horizontale belijning met de
karakteristieke vliesgevels van
belang.
Aangezien het niet de bedoeling is om
restaurerend en reconstruerend te werk
te gaan , zal door de toepassing van
nieuwe materialen en technieken in
ieder geval figuurlijk genoeg afstand
bewaard blijven. over de fysieke
afstand tot de diverse gebouwdelen kan
ik zonder ontwerpend onderzoek geen
uitspraken doen; zoals eerder bij het
Di stri buti ecentrum sta i k kri ti sch ten
opzichte van deze uitspraak vooraf.
Bovendien geldt voor de symboolwaarde
van het complex dat de achterzijde
van ondergeschi kt bel ang is.
Genuanceerder uitgedrukt: het ensemble van gebouwen komt aan de voorzijde
van de fabrieksgebouwen het best tot
zijn recht.
om rekeni ng te houden met het
onveranderd laten van de aanblik van
het complex is het onvermijdelijk
omzichtig met de voorzijde om te gaan.

kantoorgebouw
Eventuel e toevoegi ng van ni euwe
bouwvolumes op of aan het kantoorgebouw
is ni et gewenst, omdat het kantoor
een archi tectoni sch afgerond geheel
vormt. Een eventuele extra verbinding
tussen kantoor en fabriek, bovengronds
dan wel ondergronds, is een zaak van
nadere uitwerking.
schiegebouw
Eventuele uitbreiding of verhoging van
dit volume is niet gewenst in verband
met het zicht op de fabriek vanaf het
water en het beeld van de
fabri eksstraat, al sook vanwege het
doorzi cht naar het water vanui t de
fabrieksgebouwen. Eventuele verhoging
zou tevens ten koste gaan van de twee
oorspronkelijke dakhuisjes boven de
trappenhuizen.
wel verdient het aanbeveling om aan
de i nri chti ng van het i nteri eur opni euw
aandacht te besteden.
ketelhuis
Eventuel e ui tbrei ding naar de
schiezijde is bespreekbaar indien dit
noodzakel i j k zou z1 Jn voor de
herbestemming en indien de vormgeving
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vol doende de bestaande archi tectuu r
en historische technische installaties
respecteert. Eventuel e verhogi ng of
uitbreiding naar andere zijden is niet
gewenst omdat hierdoor de specifieke
vorm en de transparante architectuur
van het gebouw te zeer warden geschaad.
werkplaatsen/garagegebouw
Het l i gt voo r de hand na eventue le
ve rwi j de ring van de koffi es i lo de
vrijkomende lokatie opnieuw in
beschouwing te nemen. uitbreiding is
bespreekbaar, mits volume, kleur- en
materiaalgebruik goed harmonieren met
de bestaande architectuur en voldoende
doorzicht van de fabrieken op het water behouden blijft. ook is eventuele
ui tbrei ding aan de garagezi jde denkbaar
(na eventuele afbraak van het huidige
kantinegebouw) onder dezelfde
voorwaarde van harmoni e met de
bestaande architectuur.
Eventuele uitbreidingen aan de
voorzijde zijn niet mogelijk vanwege
het karakter van de fabrieksstraat.
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conclusies m.b.t. uitgangspunten:
- Geen ni euwbouw in de vorm van
gesloten massa' s rechtstreeks aan
bestaande bebouwing.
Ervari ngen ui t het verl eden hebben
geleerd dat het plaatsen van nieuwe
grate massa's op het terrein aantasting
van het esemble met zich mee brengt.
ui teraard kunnen i ngrepen op een
dusdanige manier plaatsvinden dat zij
het bestaande respecteren, al s
voorbeeld kunnen hiervoor de
uitbreidingen van de koffiefabriek aan
de zuid-oostzijde genoemd warden.
- Functiespreiding afstemmen op routing-concept.
Het is zeer wel mogel i j k om de diverse gebouwen als verzamelgebouwen
te bestempelen door gebruik te maken
van een ui tgeki end ontsl ui tingsprinci pe.
Het is zeke r ni et noodzake l i j k de
compartimentering
van
de
oorspronkelijke functies aan te houden.

- Essentiele onderdelen bewaren, te
weten:
- ensemble van beeldbepalende gebouwen
(portiersloge, kantoor, fabrieken,
loodsen, silo, schiegebouw, garages/
werkplaatsen).
- fabrieksstraat met luchtbruggen
-achte rte rrei n Chui di ge parkee rvoorzi eni ng)
Ten slotte wil ik van Nelle niet heilig
verklaren, dat wil zeggen dat de alom
geprezen eigenschappen van het complex zoals transparantie en groepering
van gebouwen 'on the spot' getoetst
dienen te warden. slechts dan is het
mogelijk een beoogde ingreep te wegen.
Bij mijn benaderingswijze gaat het om
de continuering van een gebouw, niet
om een i nstandhouden of het
reconstueren van iets wat al voorbij
is. Met andere woorden: Het onderwerp
van deze herbestemmingsopgave is een
fabri ekscompl ex met bepaal de
kwaliteiten dat toe is aan een nieuw
leven.
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Intermezzo
v1s1e

Bron: Daidalos 75.
Jose Paulo Dos Santos (Oporto)
Timeless.
Het oude in het nieuwe integreren op
zo'n manier dat het duidelijk
herkenbaar is als nieuw, maar zonder
dat het opdringerig lijkt .
Nieuwe gebouwen lijken uit de oude te
groeien; zij markeren geen ommekeer ,
maar komen naar voren als een
continuerende ontwikkeling. Traditie
in deze zin is niet de slaafse imitatie
van historische vormen, maar een in
stand houden van kwaliteit met nieuwe
mani eren en ni euwe gebrui ken voor
vi si e, getui gend van een natuurl i j k
gevoel voor het alledaagse in
architectuur.
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studie
van Nelle spel

om de meest betekenisvolle
karaktereigenschappen van het
belangrijkste deel van het complex te
vangen, heb ik mensen in mijn studieomgevi ng gevraagd enke le foto' s te
bekijken.
Met deze foto's heb ik het van Nelle
Spe l gemaakt om de g renzen van de
fabriek af te tasten.
In dit spel, dat als een soort memory
gespee l d wordt, is het de bedoe ling
dat de ware fabriek herkend wordt. De
eerste kaart is er een van de
tabaksfabriek,
maar dan in
gemanipuleerde vorm: In plaats van 8
bouwlagen bestaat deze nu uit 12 lagen.
Op de vraag wat de deelnemers opviel
aan deze kaart antwoordde vri jwel
iedereen: niets.
De eerste kaart is een oneerlijke, er
werd slechts een klein fragment van
het ensemble getoond. om verder vals
spel en te voorkomen wordt een foto
van de achterzijde van de fabrieken
getoond, waarop de volledige lengte
van de fabrieken zichtbaar is. Hier
is de theefabriek met 1 laag verhoogd
(van 3 naar 4 l agen). wederom geen
negatieve reacties: dit is de van Nelle
fabriek!
wanneer echter grote hoogteverschillen

tussen de 3 bouwdelen zichtbaar gemaakt
worden, gaat het vertrouwde beeld
verloren. De verhoudingen tussen de
diverse onderdelen dienen min of meer
constant te blijven.
Een volgende stap is het onderzoeken
van de i nvl oed van de bi j zonde re
elementen zoals de tearoom bovenop de
tabaksfabriek.
Terwijl er met de hoogte vrijelijk
gespeeld kan worden, bemerkt iedereen
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direct een tweede toevoeging op het
dak.
Het verder opvoeren van de hoeveelheid
breekt het beeld van de fabriek alleen
nag maar verder af.
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