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Herbestemming fabriek de Faam te Breda

VOORWOORD
Voor u ligt het afstudeerrapport voor het
herbestemmen van snoepfabriek ‘de Faam’ aan de
Liniestraat te Breda. Dit onderzoek is geschreven
ter afronding van de HBO opleiding Bouwtechnisch
Ontwerp te Tilburg. De auteurs van dit rapport zijn
Eric Gommers en Siem van Hoek, van september
2014 tot april 2015 is het onderzoek uitgevoerd.
In de maanden voor het afstudeertraject zijn wij
opzoek gegaan naar een actueel onderwerp wat ons
interesseert en aansluit op ons uitstroomprofiel.
Tijdens onze opleiding zijn wij regelmatig bezig
geweest met het herbestemmen van gebouwen,
echter is er weinig diepgang geweest voor het
herbestemmen van monumenten. Naar onze
mening krijgt de bouw steeds meer te maken met
deze vraagstukken. Wij spitsen ons toe op het
herbestemmen van industrieel erfgoed, wij hebben
hiervoor gekozen omdat dit soort projecten in onze
directe omgeving gerealiseerd worden waardoor
we erg nieuwsgierig zijn geworden.
Dit heeft ertoe geleid dat we een scriptie hebben
geschreven over het herbestemmen van het
gemeentelijk monument ‘de Faam’ te Breda. Het
rapport bestaat uit verschillende disciplines waar
bouwtechniek en bouwfysica de belangrijkste rol in
zullen spelen.
Nu het onderzoek is afgerond kunnen wij zeggen
dat we erg trots zijn op het eindresultaat. Het heeft
ons geleerd dat het herbestemmen van een
monument een zeer complexe opdracht is in
vergelijking met een nieuwbouwproject. Naast ons
uitstroomprofiel hebben wij ons moeten verdiepen
in onderwerpen waar we op school niet veel mee
bezig zijn geweest wat een extra uitdaging vormde.
Dit onderzoek had nooit tot stand kunnen komen
zonder samenwerking onderling en met andere.
Daarom willen wij de gelegenheid nemen om onze
afstudeerbegeleider dhr. Joep Habraken, werkende
aan de Avans Hogeschool te Tilburg, te bedanken
voor de constructieve kritiek die ons steeds weer
aan het denken heeft gezet. Daarnaast willen wij
onze bedrijfsbegeleider dhr. Gerhard Vermeulen,
werkend bij HMV Architecten te Breda, bedanken
voor alle kritiek en tips, referenties en contacten.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van onze
scriptie.
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SAMENVATTING

toplocatie in de stad is gesitueerd (op de grens van
het noorden het zuiden van de stad) maar het geen
connectie heeft met de omgeving. In overleg met de
gemeente en de projectleider is er besloten het
gebouw een culturele functie te geven zodat de
Faam levendigheid bied aan de directe omgeving en
er zo een verbinding word gecreëerd tussen het
noorden en zuiden van de stad. In het gebouw word
een museum, een restaurant en een verzamelpunt
voor creatieve industrie geplaatst.

In Nederland staan veel verouderde fabrieken die
behoren tot industrieel erfgoed. Wanneer deze
gebouwen hun functie verliezen is het lastig om
deze her te bestemmen omdat zij voor een functie
gemaakt zijn. Hierdoor blijven deze gebouwen leeg
staan waardoor deze in verval raken of zelfs
gesloopt worden. Vaak staan zij echter, door
stedelijke groei, dicht bij het centrum waardoor het
een potentiële toplocatie is geworden.
Het doel van het onderzoek is om kijken hoe
industrieel erfgoed in Nederland herbestemd kan
worden en zo het gebouw een nieuwe plek te geven
in de samenleving. Daarbij word onderzocht hoe
industrieel erfgoed getransformeerd kan worden
met een minimale milieubelasting. Hieruit is de
volgende onderzoekvraag geformuleerd:

Om de milieubelasting te minimaliseren is de basis
het verlengen van de levensduur van het gebouw.
Dit is gedaan op de volgende manieren: flexibel
indelen, de thermische schil verbeteren en
toepassen van toekomstgerichte installaties.
Door het gebouw flexibel in te delen is het
eenvoudig om van functie te wisselen, hierdoor
blijft het gebouw in gebruik. Er worden daarom
flexibele en demontabele inbouwsystemen
toegepast, hierdoor kunnen de ruimtes in het
gebouw vergroot of verkleint worden naar wens
van de gebruiker.

Hoe kan industrieel erfgoed, zoals fabriek ‘de Faam’,
herbestemd worden met een minimale
milieubelasting?
In de literatuurstudie zijn onderwerpen
onderzocht die invloed hebben op het
herbestemmen van monumenten en hoe dit gedaan
kan worden met een minimale milieubelasting.
Hiervoor zijn de volgende onderwerpen uitgelicht:
de invloed van wet- en regelgeving op
monumentale gebouwen, duurzame
ontwikkelingen in de bouw en hoe de
milieubelasting bepaald en gemeten kan worden.

Een van de meest milieubelastende eigenschappen
van het fabrieksgebouw is het energieverbruik. Dit
komt doordat het gebouw niet geïsoleerd is en er
verouderde installaties zijn toegepast. Om het
verbruik te minimaliseren is het gebouw geïsoleerd
met een hoge Rc waarde met behoud van de
monumentale waarde waardoor er weinig verlies
zal optreden door de gebouwschil.

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat
het gebouw verbeterd moet worden op de volgende
onderwerpen om de transformatie uit te kunnen
voeren met een minimale milieubelasting:
levensduur van het gebouw, kiezen van duurzame
materialen, het minimaliseren van het
energiegebruik en het watergebruik.

Omdat het bestaande installatiesysteem verouderd
is zal deze vervangen worden. Er worden duurzame
installaties toegepast die geen fossiele
brandstoffen verbruiken. Bij de verbranding van
deze brandstoffen ontstaat namelijk schadelijke
CO2 uitstoot. Om dit zoveel mogelijk te beperken
wordt gebruik gemaakt van duurzame
energiebronnen. Het is daarbij belangrijk energie te
hergebruiken, daardoor hoeft er minder nieuwe
energie opgewekt te worden.

Om het literatuuronderzoek te kunnen toetsen is
het gemeentelijk monument de Faam, te Breda,
gekozen. Om het gebouw een nieuwe functie te
kunnen geven is het geanalyseerd op de volgende
onderwerpen: Stedenbouw, bouwtechniek en
bouwfysica. Er is een functieonderzoek gedaan en
er is onderzoek gedaan naar referentieprojecten.
Hieruit is gebleken dat het gebouw op een

Het gebouw word uiteindelijk ingevuld in het
programma GPR gebouw. Hieruit is af te lezen dat
het bestaande gebouw na het herbestemmen op alle
toetsingscriteria verbeterd is en de CO2 uitstoot
met 32% is gereduceerd t.o.v. de oude situatie.
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SUMMARY

the border of the North and South of the city) but it
has no connection with the surrounding area. In
consultation with the municipality and the project
leader is decided that the building will have a
cultural function so the Faam will have an impact
on the liveliness of the immediate vicinity, and
therefor create a connection between the North and
South of the city. The building will have the
following features: an exhibit space, a restaurant
and a meeting point for creative industry.

There are many outdated industrial buildings in the
Netherlands belonging to the category industrial
heritage sites. It’s hard to allocate these buildings
when they lose their owner because they were
made for one purpose. That’s why these buildings
will stay vacant causing it to decline or even be
demolished. They are often however, due to urban
growth, close to the city center making it a potential
prime location.

The first thing to do to minimize the environmental
impact is extending the life expectancy of the
building. This is done in the following ways: flexible
layout, improving the thermal envelope and
application of future-oriented installations.

The purpose of the study is to research how
industrial heritage sites in the Netherlands can be
transformed and thus give the building a new place
in society. Thereby is researched how industrial
heritage sites can be transformed with minimal
environmental impact. That is why the following
research question is formulated:
How can industrial heritage sites, such as factory ‘the
Faam’, be transformed with a minimal
environmental impact?

By the building flexible parts, it's easy to exchange
functions, this will keep the building in use. There
are therefore flexible and demountable in-build
applied, allowing the spaces in the building to
increases or decreases as the user wishes.

In the literature review are issues examined that
will affect the transformation of cultural heritage
sites and how this can be done with minimal
environmental impact. The following topics are
researched: the influence of laws and regulations
on cultural heritage sites, sustainable developments
in construction and how the environmental impact
can be determined and measured.

One of the most environmentally damaging
properties of the factory building is energy
consumption. The reason is that the building is not
insulated and outdated installations are applied. To
minimize consumption, the building is insulated
with a high Rc value while maintaining the cultural
heritage values, therefor little loss of energy will
occur through the building envelope.

The literature review has shown that the building
should be improved on the following topics to be
able to execute the transformation with minimal
environmental impact: extend the life expectancy of
the building, choosing sustainable materials,
minimizing the use of energy and water.

The existing plants will be replaced because they
are out of date. There are durable plants that
consume no fossil fuels. The combustion of these
fuels create harmful CO2 emissions. To minimize
this, use is made of renewable energy sources. It is
important to reuse, thereby reducing the need for
new energy.

Local heritage site the Faam, Breda, has been
chosen as a case study to evaluated the literature
review. To be able to give the building a new
feature it is analyzed on the following topics: urban
planning, structural engineering and building
physics. A study has been done to find a suitable
function for the building and there and there is a
review on reference projects. It is shown that the
building is located in a prime location in the city (on

The building will eventually be submitted in the
program GPR building. It can be seen that the
existing building after the rezoning has improved
on all test criteria and the CO2 emission has been
reduced by 32% compared to the old situation.
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1

INLEIDING

omkijkt wordt het een uitstekende plek voor
hangjongeren. Er kan hierdoor veel overlast in de
wijk ontstaan waardoor mensen het niet meer
prettig vinden om te wonen. Dit kan er toe leiden
dat de woningen in de wijk minder waard worden
waardoor er huishoudens worden aangetrokken
met lage inkomens. Uiteindelijk kan dit er toe leiden
dat de wijk een negatieve stempel krijgt.

1.1 Aanleiding
Nederland is een land van nieuwbouw,
monumentale panden worden eerder gesloopt dan
herbestemd. In Nederland staan momenteel meer
dan 10000 monumentale panden leeg (Emily Kaat,
2013). Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2013)
heeft bepaald dat er binnen vijf jaar 500 industriële
complexen, 1100 boerderijen en 1000 extra kerken
leeg komen te staan. Om de monumenten in
Nederland te behouden is een oplossing de
herbestemming ervan.

1.3 Doelstelling
Fabriek de Faam gelegen aan de Liniestraat te
Breda wordt een nieuw leven gegeven voor andere
functies. Hierdoor krijgt het gebouw weer een plek
in de samenleving. Het doel is om deze
transformatie met een minimale milieubelasting uit
te voeren. Het gebouw krijgt hierdoor een langere
levensduur, waarbij het in de toekomst door de
nieuwe functie indeling huurders blijft aantrekken.

Over heel de wereld blijven de steden groeien, dit is
in Nederland niet anders. Volgens Planbureau voor
de Leefomgeving (2013) is er sinds 1989 een
stedelijke groei van 16%. Waar de industrie
terreinen vroeger aan de rand van de stad lagen
verplaatsen zij steeds meer richting het centrum
vanwege stadsuitbreiding. Hierdoor komen deze
complexen op steeds betere locaties te staan. Deze
historische gebouwen bieden dus een unieke kans
voor een succesvol nieuw leven.

1.4 Onderzoeksvraag en deelvragen
Hoofdvraag:
Hoe kan industrieel erfgoed, zoals fabriek ‘de Faam’,
herbestemd worden met een minimale
milieubelasting?

Deelvragen:

In Nederland zijn de meningen over industrieel
erfgoed heel variërend. Bij het zien van een
leegstaande fabriek kan men denken; `wat een
verpauperd complex, het kan beter afgebroken
worden´. Voor de ander kan het een emotionele
waarde hebben omdat ze het al hun hele leven
kennen en bij het zien van het gebouw terug
denken aan vroeger. Het gebouw heeft daardoor
een historisch karakter en kan vaak niet
weggedacht worden in de directe omgeving.

1. Wat voor invloed heeft de wet- en regelgeving
op het herbestemmen van een monumenten?
2. Welke duurzame ontwikkelingen zijn er op de
markt om de milieubelasting te minimaliseren?
3. Hoe kan de milieubelasting bepaald en gemeten
worden?
4. Hoe kan het bouwtechnisch verbeterd worden
met behoud van de monumentale waarde?
5. Met welke duurzame installaties is er een grote
milieuwinst te behalen?

1.2 Probleemstelling
Als een oude fabriek zijn deuren heeft moeten
sluiten worden deze niet meer gebruikt. Het is vaak
lastig om er een andere functie in onder te brengen
omdat de fabrieken zijn gebouwd voor één
bepaalde functie (Rijk Dienst voor Cultureel
Erfgoed, 2013). Het gevolg is dat de gebouwen niet
meer gebruikt worden en vaak ook niet worden
onderhouden. Het onderhouden van de panden
kost geld waar men niet zomaar in wil investeren.
De fabrieken gaan verpauperen en het gaat er toe
leiden dat dit een slechte uitstraling geeft aan zijn
directe omgeving. Als er niemand meer naar
8
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1.5 Relevantie

1.7 Afbakening project

Met het project willen we aantonen dat industrieel
erfgoed behouden moet worden. Om aan te geven
wat onze maatschappelijke relevantie hiervoor is,
hebben we dit weergegeven in een aantal
stellingen:
 Als het monumentaal erfgoed behouden wordt
geeft het monumenten (opnieuw) een plek in de
samenleving.
 Het voorkomt leegstand.
 Behoud van monumentaal erfgoed is het
behoud van identiteit en de mogelijkheid deze
weer door te geven aan volgende generaties.
 Herbestemming kan zorgen voor toerisme,
aantrekkingskracht en economische
meerwaarde.
 Het herbestemmen van monumentaal erfgoed
kan zorgen voor de verbetering van de directe
omgeving.

Omdat we maar een bepaalde tijd hebben voor dit
project kan niet op alle vlakken een gedetailleerde
uitwerking worden geleverd. Bepaalde onderdelen
worden daarom slechts op hoofdlijnen uitgewerkt
en op andere onderdelen zal de volle aandacht
gevestigd zijn. Deze afbakening is opgesteld vanuit
ons uitstroomprofiel dit betreft bouwtechnisch
ontwerpen (BTO). Om duidelijk inzicht te geven
welke onderdelen dit zijn wordt dit aangegeven
met gradaties. Deze geven weer op welke mate
bepaalde onderdelen zijn uitgewerkt die voor ons
van belang zijn voor ons uitstroomprofiel
bouwtechnisch ontwerp en het afstudeerproject.
Het betreft hier de gradaties:
 +
onderdeel op hoofdlijnen uitgewerkt
 ++
onderdeel gedetailleerd uitgewerkt
 +++
onderdeel specifiek uitgewerkt
Ontwerp +++
Het onderdeel ontwerp is een belangrijk onderdeel
in het project. Het is van groot belang dat de
monumentale waarde niet verloren gaat. Het
ontwerp gaat ook gepaard met de wijze van
bouwtechniek. Dit zal daarom specifiek uitgewerkt
worden.

1.6 Begripsafbakening
Het herbestemmingsproject voldoet als er voldaan
is aan de volgende eisen:
 Historische karakter behouden:
De historische uitstraling van het gebouw moet
bewaard blijven, door de monumentale elementen
van het gebouw in het zicht te laten.
 Milieubelasting minimaliseren:
Dat het gebouw zo ontwikkeld en gebruikt wordt
met respect voor het milieu en de milieubelasting
zo minimaal mogelijk is.

Bouwtechniek +++
Omdat de bouwtechniek onze uitstroomprofiel
betreft wordt dit specifiek uitgewerkt. De
bouwtechnische uitwerking wordt op DO niveau
uitgewerkt.

 Gezond binnenmilieu:

Dat de behaaglijkheid en het comfort van de
gebruikers optimaal is.

Bouwfysica+++
De bouwfysica is een belangrijk onderdeel binnen
ons uitstroomprofiel. Het is wel een aparte richting
dan de bouwtechniek maar is een belangrijk aspect.
Het comfort moet na het herbestemmen optimaal
zijn, dit gaat gepaard met de bouwtechniek en het
ontwerp. Dit onderdeel wordt daarom specifiek
uitgewerkt. De bouwfysische kwaliteiten worden
daarom aangetoond met berekeningen en
ontwerpbeslissingen.

 Nieuwbouweisen bouwbesluit:

Bij het renoveren van het gebouw moet worden
voldaan aan de nieuwbouweisen. Voorschriften met
betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen
van bouwwerken volgens bouwbesluit.

De installaties die hiermee gepaard gaan worden op
hoofdlijnen uitgewerkt. De installatietechniek is een
vak apart voor gespecialiseerde. Voor de installaties
zal een installatieconcept opgesteld worden met
daarbij de nodige onderbouwing.

9
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Constructie +
De constructie zal in hoofdlijnen uitgewerkt
worden. Constructie is namelijk een apart
uitstroomprofiel maar hoort er in hoofdlijnen wel
bij. De constructie zal daarom berekend worden
aan de hand van vuistregels.
Financiën+
De financiën is een belangrijk onderdeel in een
herbestemmingsproject. Als een project niet
haalbaar is zal er nooit aan begonnen worden.
Omdat er op school nooit veel aandacht besteed is
aan de financiële haalbaarheid van projecten is het
in dit project in hoofdlijnen uitgewerkt.
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2

ONDERZOEKSMETHODE

2.2 Onderzoeksprocedure
Voor het onderzoek is er het meest gebruik
gemaakt van literatuur. Om inzicht te krijgen in het
gebouw is er een observatieonderzoek gedaan en
zijn er bouwtekeningen opgevraagd bij het
stadsarchief te Breda. Daarnaast zijn er interviews
gehouden bij het stadskantoor te Breda. Hier is er
gesproken met secretaris commissie ruimtelijke
kwaliteit (Welstand & Monumenten; Architectuur
en Stedenbouw). Ook is er een interview gedaan
met de projectontwikkelaar van ‘de Faam’. Deze
ontwikkeld de plannen voor het bedrijf Astra
Sweets die eigenaar is van het bedrijventerrein aan
de Liniestraat. Om inzicht te krijgen in de
bouwfysische kwaliteiten is er een interview
gehouden met Arne Bruijgom van Installatie bureau
Huisman & van Muijen te Eindhoven.

2.1 Onderzoeksontwerp
Het onderzoek bestaat uit verschillende
hoofdstukken:
 Theoretisch kader:
In dit hoofdstuk is de literatuurstudie beschreven.
 Analyses:
In dit hoofdstuk is het gebouw, stedenbouwkundig,
bouwkundig en functioneel onderzocht.
 Resultaten:
In dit hoofdstuk is alles uitgewerkt tot een definitief
ontwerp.
 Conclusie en discussie:
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de
onderzoeksvraag en deelvragen. Daarbij worden
aanbevelingen en de discussies geformuleerd.
 Begrippenlijst:
Hierin worden begrippen toegelicht.
 Literatuurlijst:
Een lijst met literatuur en bronnen die zijn gebruikt
tijdens dit onderzoek.
 Bijlagen:
In de bijlage worden de rapporten en tekeningen
toegevoegd.

2.3 Tools
Bij de methode voor onderzoek zijn tools gebruikt
om het onderzoek te vereenvoudigen. Voor het
onderzoek zijn de volgende tools gebruikt:
 Handboek duurzame monumentenzorg:
Deze beschrijft strategieën voor het
milieuvriendelijk herbestemmen. Dit handboek is
mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en de Rijksgebouwendienst.
 Installatie concept utiliteitsbouw (ICU)
Voor de bouwfysische berekenen zoals o.a. de
koellast van het gebouw word gedaan volgens de
cursus ICU B3 van de Avans Hogeschool.
 Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en
Ecologie:
NIBE onderzoekt de milieueffecten van producten
en projecten. De resultaten van die berekeningen
leveren waardevolle informatie voor een
milieubewuste besluitvorming van materialen
 Geluidsberekening
De geluidsberekeningen worden gedaan volgens de
theorie van de cursus Geluid B5 van de Avans
Hogeschool.

Afbeelding 1. Schema onderzoeksmethode.
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3

THEORETISCH ONDERZOEK

Er is onderzoek gedaan naar duurzame
ontwikkelingen in de bouwsector die zich richten
op de reductie van de milieubelasting. Hierbij is er
gekeken naar ontwikkelingen die resp. de
levensduur van het gebouw verlengen, het gebruik
van fossiele brandstoffen minimaliseren en het
bouwafval terugdringen door hergebruik van
bouwmateriaal.

3.1 Inleiding
Wanneer een pand als monument wordt
aangewezen wordt het beschermt tegen sloop of
ingrijpende aanpassingen. Hiermee wordt
voorkomen dat het pand zijn historische karakter
verliest.

Tot slot is onderzoek gedaan hoe de milieubelasting
van een gebouw gemeten en bepaald kan worden.

Om een monumentaal pand te kunnen
herbestemmen is een goede kennis van de wet- en
regelgeving benodigd. Er zijn verschillende soorten
monumenten, die ieder zijn eigen regelgeving met
zich mee brengt. In het theoretisch onderzoek
wordt bekeken welke eisen en regels er zijn
omtrent het herbestemmen van een monument.
Een probleem dat in de maatschappij speelt is dat
het milieu wordt aangetast door een overmaat aan
CO2 uitstoot. De chemische stoffen komen in het
milieu door verbranding van fossiele brandstoffen.
De CO2 uitstoot kan leiden tot een versterkt
broeikaseffect, hieruit volgt klimaatverandering en
aantasting van de natuur.
Om aantasting aan het milieu terug te dringen moet
de C02 uitstoot verminderd worden. De overheid is
daarom ook actief bezig met ontwikkelingen om
duurzaam te bouwen. Een voorbeeld hiervan is de
invoering van verplichte energielabels voor
woningen, hiermee wil de overheid het
energieverbruik terug dringen.
Een grote milieubelasting in de bouwsector is de
overmaat aan bouw- en sloopafval. Volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek (2014) komt in
Nederland jaarlijks ca. 60 miljoen ton afval vrij,
daarvan is één derde afkomstig van bouw- en
sloopafval. Als sloopafval niet meer bruikbaar is
moet het verwerkt worden. Het kost veel energie
om dit uit te voeren en zorgt dat er veel schadelijke
stoffen het milieu in komen.
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Beschermde stads- en dorpsgezichten
Een monument kan ook vallen onder het
beschermde stads- en dorpsgezicht. Deze kan onder
de bescherming van het rijk en de gemeente vallen.
Hiermee wordt gestreefd dat bijzondere historische
gebieden gehandhaafd blijven. In het
bestemmingsplan is toegelicht hoe deze historische
uitstraling bewaard moeten blijven. Echter is het zo
dat de gebouwen die hier onder vallen geen
monumenten hoeven te zijn. De regels in het
bestemmingsplan zijn strenger dan een “normaal”
bestemmingsplan. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen
om de bebouwing maar ook om onbebouwde
ruimte zoals straatlantaarns en beplanting.
Nederland heeft in totaal ca. 400 gebouwen die
vallen onder het stads- en dorpsgezicht (Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, z.j.)

3.2 Wet- en regelgeving monumenten
Bij de procedure voor het herbestemmen van
monumentale gebouwen is de wet- en regelgeving
een belangrijk aandachtspunt. Er moet rekening
gehouden worden met de standaard regelgeving en
bijbehorende vergunningen. Het onderzoek voor de
wet- en regelgeving voor monumenten is terug te
vinden in bijlage 2.
3.2.1 Definitie monument
Een monument is door de Rijksdienst voor
Cultureel erfgoed (z.j.) gedefinieerd als; “Gebouwen
moeten worden beschermd om ze voor toekomstige
generaties te bewaren. Alle monumenten zijn van
belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de
wetenschap of voor hun cultuurhistorische waarde.”
Een gebouw krijgt een monumentenstatus als het
als cultureel waardevol wordt beschouwd.
Monumentale gebouwen worden in Nederland
aangewezen door het rijk, provincie of de
betreffende gemeente.

3.2.2 Omgevingsvergunning
Bij een herbestemmingsproject is het noodzakelijk
om een omgevingsvergunning aan te vragen. Om dit
te vereenvoudigen is de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (WABO) in werking getreden.
De omgevingsvergunning is een combinatie van 25
vergunningen m.b.t. ruimtelijke bouwwerken,
ordening en milieu. Het herbestemmen van een
monument is een van de activiteiten van deze
vergunning. Het herbestemmen van een
monumentaal pand is hierdoor vereenvoudigd
omdat er maar één vergunning aangevraagd hoeft
te worden. Onder de omgevingsvergunning vallen
de volgende vergunningen (Omgevingsloket, z,j,):
 Milieu vergunning
 Sloopvergunning
 Bouwvergunning
 Monumentenvergunning
 Huisvestingsvergunning
 Gebruiksvergunning
 Afvalbeschikking

Rijksmonumenten
Als het een rijksmonument betreft betekend dit dat
het gebouw wordt beschermd door het rijk om zo
de historische waarde niet verloren te laten gaan.
Deze monumenten zijn van nationaal belang, soms
ook van internationaal belang zoals in de
binnenstad van Amsterdam. Nederland heeft in
totaal ca. 62.000 Rijksmonumenten (Monumenten,
z.j.). Al deze monumenten staan geregistreerd in het
Monumentenregister. Het register word beheerd
door Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Dit zijn niet
alleen gebouwen maar kunnen ook archeologische
opgravingen zijn.
Gemeentelijke monumenten
Als een monument geen nationale betekenis heeft
valt dit niet onder het rijk. Deze monumenten
worden door de gemeente aangewezen omdat zij
van cultureel belang zijn voor de directe omgeving.
Nederland kent in totaal ca. 40.000 gemeentelijke
monumenten (Monumenten ,z.j.), dit soort
monumenten zijn vanaf 1987 enorm toegenomen.
In de afgelopen 20 jaar is dit aantal toegenomen
met 36.000 terwijl de rijksmonumenten maar met
16.000 zijn toegenomen (Monumenten, z.j.).

3.2.3 Monumentenwet 1988
De fabriek de Faam heeft een gemeentelijke
monumentenstatus gekregen, zij zal beschermt
worden door de Monumentenwet 1988. De
monumentwet 1988 zorgt ervoor dat het
monument haar karakteristieke waarde kan
behouden, dit staat beschreven in artikel 11 van de
monumentenwet (Overheid, 2015).
Dit betekend niet dat het gebouw niet aangepast
mag worden, hier moet dan naast een
13

Herbestemming fabriek de Faam te Breda
bouwvergunning ook een monumentenvergunning
voor aangevraagd worden, die moet voldoen aan de
eisen van de Monumentenwet 1988. Deze aanvraag
moet ingediend worden bij de Burgemeesters en
Wethouders van de desbetreffende gemeente, dit
staat vastgelegd in artikel 12 van de Monumentwet
1988 (Overheid, 2015). Voor de aanvraag van deze
vergunning zijn verschillende stukken nodig, deze
zijn van belang voor het veranderen en of
aanpassen van een monument (Zie bijlage 2 Wet en
Regelgeving)

bestemmingsplan worden aangevraagd, mits er
wijzigingen nodig zijn.
3.2.5 Bouwbesluit
Het nieuwe Bouwbesluit heeft de wet- en
regelgeving voor verbouwen sterk versoepeld.
Waar bij verbouwing in het oude Bouwbesluit
voldaan moest worden aan nieuwbouweisen voor
de desbetreffende gebouwdelen zijn er nu
specifieke verbouweisen opgesteld, hierbij zal het
rechtens verkregen niveau een belangrijke rol
spelen. Hierbij moet het gebouwdeel voldoen aan
het kwaliteitsniveau die het verkregen heeft toen
het gebouwd was, mits deze legaal uitgevoerd is
(BRISbouwbesluit, 2012). Hierdoor word het
verbeteren van het gebouw een stuk makkelijker
gemaakt. Bij de herbestemming van fabriek de
Faam streven wij naar het voldoen aan de
nieuwbouweisen van het bouwbesluit.

Bij de aanvraag van de monumentenvergunning
wijken er drie factoren af (deze zij niet van belang
bij niet monumentale panden), dit is het
bouwhistorisch onderzoek, cultureel-historisch
onderzoek en het interieur historisch onderzoek
(Overheid, 2015). Hierin staat beschreven waarom
en wat de waardevolle elementen van het gebouw
zijn en bijvoorbeeld wat wel en niet gewijzigd mag
worden (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,2015).
Vanuit deze onderzoeken zal de monumentenzorg
(in de desbetreffende gemeente) een conclusie
trekken wat er wel en niet gewijzigd mag worden
aan een gebouw.
3.2.4 Bestemmingsplan
Bij het bouwen of herbestemmen van een gebouw
moet worden voldaan aan de eisen van het
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is
geformuleerd welke functies er op een plek
gerealiseerd mogen worden. Het geeft bijvoorbeeld
aan waar kantoren zich kunnen vestigen of
woningen gebouwd kunnen worden. Voor alle
grond in Nederland is er een bestemmingsplan.
Gemeenten zijn verplicht volgens de wet om een
bestemmingsplan op te stellen.
In het bestemmingsplan zijn ook regels vermeld
waar het bouwwerk aan moet voldoen, om een
voorbeeld te noemen zijn er eisen gesteld aan
bouwhoogtes om belemmering van zon in de
omgeving tegen te gaan. Bij herbestemming is het
dus verplicht om het bestemmingplan te
raadplegen om te zien wat voor functies er mogelijk
zijn voor de ruimte die herbestemd moet worden.
Omdat monumentale industriepanden vaak
gebouwd zijn voor een functie moet er bij het
herbestemmen van dit pand een wijziging van het
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3.2.6 Conclusie
Bij het herbestemmen van monumenten speelt de
wet- en regelgeving een belangrijke rol. Hierbij
moet rekening gehouden worden met standaard
regelgeving. Hieronder vallen regels en
vergunningen omtrent het bouwbesluit, WABO en
de monumentenwet. De wet- en regelgeving voor
monumenten zijn opgesteld om de monumentale
waarde van een gebouw te beschermen. Bij
herbestemming kan dit een belemmering vormen.

Het nieuwe Bouwbesluit heeft de wet- en
regelgeving voor verbouwen veel versoepeld
(Kennisbank herbestemming, z.j.). In het oude
bouwbesluit 2003 moest er, voor herbestemming
van bestaande bouw, voldaan worden aan
nieuwbouweisen. In het nieuwe bouwbesluit zijn er
specifieke eisen opgesteld voor het verbouwen van
een monument, het rechtens verkregen niveau.
(Bouwbesluit 2012) heeft de volgende definitie
opgesteld:

Bij een project is het noodzakelijk dat er een
omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Om dit
te vereenvoudigen is de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. Dit is
een verzameling van 25 vergunningen die met een
aanvraag ingediend moeten worden. Door de
WABO hoeft er nog maar één vergunning
aangevraagd te worden.

“Niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig
moment van de relevante op dat moment van
toepassing zijnde technische voorschriften en dat
niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende
voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet
hoger dan het niveau van de desbetreffende
voorschriften voor een te bouwen bouwwerk”.
Dit betekend dat een gebouwdeel aan het
kwaliteitsniveau moet voldoen die het verkregen
heeft toen het deel is gebouwd.

Voor de transformatie van de Faam moet er voor de
volgende vergunningen van de WABO extra
aandacht besteed worden: de sloopvergunning,
bouwvergunning en monumentenvergunning. Er
zal ook een wijziging voor het bestemmingsplan
aangevraagd moeten worden (bijlage 2, 1.1.6,
WABO).
De fabriek heeft de gemeentelijke
monumentenstatus gekregen. De monumentenwet
1988 zorgt ervoor dat het monument haar
karakteristieke waarde kan behouden, dit staat
beschreven in artikel 11 van de monumentenwet.
Dit betekend niet dat het gebouw niet aangepast
kan worden, voor een wijziging moet een
monumentenvergunning aangevraagd worden.
Bij de aanvraag van de monumentenvergunning
moeten er drie onderzoeken gedaan worden: het
bouwhistorisch onderzoek, cultureel-historisch
onderzoek en het interieur historisch onderzoek.
Hierin staat beschreven waarom en wat de
waardevolle elementen van het gebouw zijn, en
bijvoorbeeld, wat wel en niet gewijzigd mag
worden (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2015).
Vanuit deze onderzoeken zal de monumentenzorg
(in de desbetreffende gemeente) een conclusie
trekken wat er wel en niet gewijzigd mag worden
aan een gebouw.
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3.3 Duurzame ontwikkelingen

o

Om bij de herbestemming de milieubelasting te
minimaliseren is er onderzoek gedaan naar
duurzame ontwikkelingen (Bijlage 3. Minimaliseren
milieubelasting). Het onderzoek moet uitwijzen
welke methode er zijn waarop dit gerealiseerd kan
worden. De volgende ontwikkelingen zijn in het
onderzoek meegenomen:
 Flexibel ontwerpen
 IFD bouwen
 Cradle tot Cradle
 Energieneutraal bouwen
 Duurzame installaties

Gebruiksflexibiliteit: een gebouw kan zonder
ingrijpende verbouwingen worden gebruikt
door een andere gebruiker of functie.

3.3.2 IFD bouwen
Een ontwikkeling die op de markt is omtrent
demontabel bouwen is IFD bouwen. Dit is de
afkorting van Industrieel, Flexibel en Demontabel
Bouwen. Het IFD concept is een manier om
duurzaam te bouwen. Een gebouw dat aanpasbaar
is aan een steeds wijzigend gebruik, als gevolg van
nieuwe inzichten, eisen en wensen, zal immers lang
meegaan (Ir. Hans Vos, 2012).
Bij IFD bouwen gaat het erover dat onderdelen
prefab worden aangeleverd op de bouwplaats. Dit
zorgt voor een aanzienlijk snellere bouwtijd en
minder faalkosten. De voornaamste reden voor IFD
bouwen is dat een gebouw demontabel te bouwen
of renoveren is en dat de gebruikte materialen
hergebruikt kunnen worden. Als bepaalde
bouwdelen niet meer nodig zijn kunnen deze
gedemonteerd worden en ergens anders weer
toegepast worden. Met dit concept wordt
bouwafval teruggedrongen, als een gebouw van
behoefte of functie veranderd is het slopen niet
meer nodig. Het is zeer toekomstgericht omdat het
mogelijk is eenvoudig uit te breiden, extra
verdiepingsvloer toe te passen zonder sloopafval.
Door het toepassen van modulaire bouwsystemen
kan een gebouw demontabel uitgevoerd worden.

3.3.1 Flexibel ontwerpen
Het flexibel ontwerpen is een ontwikkeling die zich
richt op de levensduur van een gebouw. Bij het
ontwerp moet het gebouw gericht zijn op de
toekomst.
De milieubelasting van een gebouw is op te delen in
energie, materialen en water. De levensduur van
een gebouw is afhankelijk van het gebruik hiervan.
Door materialen toe te passen die een lange
levensduur hebben, hoeven deze minder vaak
vervangen te worden. Flexibiliteit van gebouwen is
een concept dat zorgt voor een langere levensduur,
het is mogelijk eenvoudig van functie te kunnen
schakelen wat ten goede komt voor eventuele
leegstand (bijlage 3, 2.1. Flexibel ontwerpen). Het
principe is het vrij indelen van ruimten die
onderling geschakeld kunnen worden. Door het
toepassen van flexibele wanden kan het eenvoudig
zonder sloopafval verplaatst of weggehaald
worden, deze wanden zijn elders weer toepasbaar.

Kenmerk van demontabel bouwen is dat een
gebouw of een gedeelte van een gebouw uit elkaar
kan worden gehaald voor hergebruik of recycling
met behoud van grondstoffen. Door toepassing van
droge verbindingen tussen demontabele elementen
kunnen deze intact, niet vervuild met andere
materialen en met zo min mogelijk schade aan de
omliggende bouwdelen worden verwijderd. De
elementen kunnen met minimale inspanning en
energie worden hergebruikt. Door de mogelijkheid
die demontabel bouwen biedt om onderdelen met
verschillende levenscyclussen eenvoudig en apart
van elkaar te vervangen wordt de levensduur van
het gebouw als geheel verlengd. Men kan een
systeem of bouwwijze demontabel betitelen als:
o het systeem eenvoudig te demonteren is,
o het complete systeem herbruikbaar is,
o de elementen herbruikbaar zijn,

Kort samengevat is flexibel bouwen het mogelijk
maken om mee te groeien in de behoefte van de
gebruiker(s) en functie. De flexibiliteit kan in een
ontwerp worden onderverdeeld in verscheidene
niveaus:
o Functionele flexibiliteit: vertrekken kunnen
voor meerdere functies worden gebruikt.
o Aanbouw flexibiliteit: ruimten kunnen
gemakkelijk worden aangebouwd of
verwijderd.
o Indelingsflexibiliteit: de indeling van een
gebouw kan gemakkelijk worden gewijzigd.
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de technische levensduur afgestemd kan
worden op de gebruiksduur.

3.3.3 Cradle tot Cradle
Een sterk toenemende trend van duurzaam bouwen
is Cradle to Cradle. Bij deze vorm van bouwen is het
doel grondstoffen te gebruiken die volledig
hergebruikt kunnen worden.

Een voorbeeld van zo´n bouwsysteem zijn stalen
profielen. De profielen zijn zeer licht en dun, bij de
verbinding hoeven deze niet gelast te worden maar
gemonteerd met bouten. De bouten kunnen later
weer losgeschroefd worden. De lichte constructie
kan daarna weer gemakkelijk in elkaar gezet
worden. Bij het toepassen van zulke wanden
kunnen eenvoudig wanden geschakeld worden.
Ruimten kunnen hierdoor zo ingericht worden naar
de wensen van de gebruiker(s). Het zorgt voor
flexibiliteit in het gebouw.

De grondleggers van Cradle to Cradle zijn de Duitse
chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse
architect William McDonough. Hun filosofie was:
‘’Het onderscheiden van twee cycli waarin
materialen kunnen circuleren: de biosfeer en de
technosfeer. Materialen in de biosfeer zijn biologisch
afbreekbaar, dit zijn organische stoffen die
composteerbaar zijn. Materialen in de technosfeer
kunnen eindeloos hergebruikt worden voor
industriële toepassingen.’’

Afbeelding 2. Demontabele staalframebouw,
Sadef, z.j., geraadpleegd op 15-03-2015

Afbeelding 3. Het principeweergave van Cradle tot Cradle, z.j.,
geraadpleegd via http://www.myhomeservices.nl/cradle-tocradle-afval-is-voedsel/

Hiermee wordt bedoeld dat het principe is dat afval
gelijk staat aan voedsel. Oftewel: elke grondstof, elk
materiaal, moet volledig hergebruikt kunnen
worden. Als men de vorm van Cradle to Cradle wilt
toepassen in een project moeten de producten die
gebruikt worden biologisch afbreekbaar zijn en
gifvrij. Het moet zo ontworpen worden dat een
product van begin tot eind veilig en herbruikbaar
zijn voor mens en milieu (bijlage 3, 2.3. Cradle to
Cradle). Het doel is dat de materialen als voeding of
grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten,
het afval wordt gerecycled en er gaat daardoor
geen kwaliteit verloren, het voorkomen van
bouwafval is zeer gunstig voor de milieubelasting.
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3.3.4 Energieneutraal bouwen
De gebouwde omgeving neemt ongeveer 35% van
het totale Nederlandse energieverbruik voor haar
rekening. Energie, voornamelijk die uit fossiele
bronnen, zal in de toekomst alleen maar duurder
worden. Energieneutraal bouwen en renoveren is
hard nodig als we huisvesting betaalbaar willen
houden. Een ander voordeel van energieneutraal
bouwen is dat de CO2 uitstoot vermindert wordt
die gepaard gaat met het verbruik van fossiele
energie. Zo houden we de klimaatverandering
binnen de perken. De overheid sluit hierop aan met
het beleid om de EPC's geleidelijk aan te verlagen.
Vanaf 2020 mogen conform Europese regelgeving
alleen nog maar ‘near zero energy buildings’
gebouwd worden (Overheid, 2011).
Utiliteitsgebouwen moeten in 2017 50% energieefficiënter zijn dan in 2007. Wie nu energieneutraal
bouwt, anticipeert dus op wettelijke verplichtingen
en zorgt dat gebouwen in de toekomst hun waarde
behouden (Agentschap NL Ministerie van
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
milieubeheer, 2013).

Als men het heeft over een energieneutraal gebouw
dan bevat het de volgende criteria:
 Reduceer de CO2 uitstoot door energie uit
hernieuwbare energiebronnen te benutten.
 Het energiegebruik is zoveel mogelijk
gereduceerd, waarbij er zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van duurzame energie,
er wordt hergebruikt en/of lokaal energie
wordt opgewekt.
 Het gebouw bezit een EPC van 0, het gebouw
gebruikt niet meer energie dan dat het
genereert.
 De afvalstromen die worden gegenereerd door
drinkwaterzuivering, afvalwaterzuivering en
organisch afval dienen meegenomen te worden
in de berekening. Voor deze afvalstromen geldt
ook een maximale reductie en zoveel mogelijk
te hergebruiken en/of lokaal op te wekken.
Tot het komen tot een energieneutraal gebouw
wordt er gebruikt gemaakt van de zogenaamde
Trias Energetica. Aan de hand van de volgende drie
richtlijnen - de Trias Energetica - kan verkend
worden welke technieken kansrijk zijn om energieefficiënt te bouwen:
 Beperk het energieverbruik door verspilling
tegen te gaan.
 Gebruik duurzame energiebronnen, zoals wind, water-, en zonne-energie.
 Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in
om aan de resterende energiebehoefte te
voldoen.
(Trias Energetica, z.j., geraadpleegd via
http://www.triasenergetica.com/nederlands.html)

Deze ontwikkelingen zijn volop bezig en zijn al in
enkele bouwconcepten toepasbaar zoals (bijlage 3,
2.4, Energieneutraal bouwen):
 Passief bouwen
 Nulwoning
 Balanswoning
Het doel van deze bouwprincipes is dat er een
hoogwaardig binnenklimaat wordt gerealiseerd. Dit
kan bereikt worden door een gehele dichte
gebouwschil te creëren met een volledige
kierdichting. Deze worden voorzien van een
gebalanceerd klimaatsysteem met daarbij een zeer
laag energieverbruik. Het concept is dan ook dat er
in de winter nauwelijks verwarmd hoeft te worden
en door het gebruik van duurzame
energieopwekking wordt gratis energie opgewekt.

Afbeelding 4. Principeweergave Trias energetica, z.j.,
geraadpleegd via http://www.oosterhofholman.nl/nl/bedrijven-enactiviteiten/milieutechniek/duurzameenergie/duurzaam-wonen
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Bij duurzame energie worden er geen fossiele
brandstoffen gebruikt. Zoals eerder genoemd is de
verbranding van deze brandstoffen zeer
milieubelastend omdat het zorgt voor hoge
concentraties CO2 uitstoot. Bij het toepassen van
duurzame energie worden bronnen gebruikt die
niet op kunnen raken en milieuvriendelijk zijn.

Warmte Koude Opslag
Een zeer duurzame methode is het toepassen van
een Warmte Koude Opslag (WKO). Deze techniek
maakt het mogelijk om energie in de vorm van
warmte of koude in de bodem op te slaan.
Door in de winter afgekoeld en in de zomer
opgewarmd grondwater in de zandlagen te
pompen, wordt er een warmte- en koude bron
gecreëerd. Hiermee kunnen gebouwen worden
gekoeld in de zomer, dit met behulp van een
warmtepomp kan er verwarmd worden in de
winter. Dit leidt tot een aanzienlijke
energiebesparing (tussen de 40% en 80% ten
opzichte van conventionele koeling) en
vermindering van CO2 uitstoot.

Kortom; duurzame energie is een verzamelterm
voor energiebronnen die uit 'hernieuwbare'
bronnen kunnen worden gewonnen. Het kenmerk
van duurzame energie is dat de winning ervan niet
leidt tot het uitputten van een voorraad (NUON,
z.j.).

De investeringskosten van Warmte Koude Opslag
zijn relatief hoog. Maar als zowel de warmte als de
koude nuttig gebruikt worden, is dit een zeer
milieubelastende techniek. Opslag van warmte
en/of koude in de bodem wordt in Nederland op
grote schaal toegepast. (NUON, z.j.)

Het is te onderscheiden in twee vormen zoals
duurzame energie die elektriciteit opwekken zoals
onder andere windenergie en zonne-energie.
Daarnaast zijn er bronnen die warmte produceren,
hierbij kan gedacht worden aan aardwarmte en
warmtepompen doormiddel van omgevingsenergie.

Warmtepomp
Het principe van een warmtepomp is dat warmte
met een laag temperatuurniveau op een hoger
temperatuurniveau te brengen. Hierdoor kan men
warmte produceren met een hoog rendement. Dit
hoge rendement ontstaat omdat de warmte met
lage temperatuur uit de lucht of bodem gratis is.
Het systeem onttrekt warmte uit haar omgeving,
bijvoorbeeld grondwater of de buitenlucht. De
warmte door de warmtepomp geproduceerd, wordt
door het gebruik van laagwaardige warmte
beschouwd als duurzame warmte.

3.3.5 Duurzame installaties
Op de markt zijn veel ontwikkelingen bezig omtrent
het toepassen van duurzame installaties. Deze
installaties worden vooral gericht op de
energiebesparing. Het is daarbij steeds belangrijker
geworden om duurzame energie te gebruiken.

Momenteel wordt drie procent van de Nederlandse
energievoorraad gewonnen uit duurzame bronnen.
De overheid streeft ernaar om dit percentage in
2020 te laten oplopen tot 14 procent. (PDC
Informatie Architectuur Milieuloket)
Er is onderzoek naar verschillende duurzame
installaties die kunnen bijdragen aan het
minimaliseren van de milieubelasting. Bij het
onderzoek is zorgvuldig gekeken naar:
 Duurzame energieopwekking
 Hergebruik van energie
 Energiezuinige installaties
 Energiebesparende maatregelingen
Hieronder zijn enkele technieken toegelicht.
Voor meer technieken en duurzame installaties
wordt doorverwezen naar bijlage 4. Onderzoek
duurzame installaties.

Duurzame energieopwekking
Een grote trend op de markt is het toepassen van
zonnepanelen. Het is goed zichtbaar bij nieuwbouw
projecten maar ook bij bestaande woningen. Men
ziet in dat zonnepanelen op lange termijn een
kostenbesparing is. Door de straling van de zon
wordt de energie omgezet in elektriciteit, deze
wordt vervolgens weer afgegeven aan installaties.
Er hoeft daardoor minder elektriciteit van het net
onttrokken te worden wat scheelt in de
energiekosten.
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3.3.6 Conclusie
Op de markt zijn tal van ontwikkelingen waar
aandacht besteed wordt aan het minimaliseren van
de milieubelasting. Uit het onderzoek is naar voren
gekomen dat de milieubelasting van een gebouw op
te delen is in de levensduur verlengen, energie- ,
materiaal- , en watergebruik. Om de Faam met een
zo min mogelijke milieubelasting te kunnen
herbestemmen, zullen deze aspecten in het
ontwerpproces meegenomen worden.

Deze duurzame installaties maken geen gebruik
van fossiele brandstoffen en maken gebruik van
duurzame energiebronnen of kunnen energie
hergebruiken.
Bij het concept Cradle to Cradle (bijlage 3, 2.3,
Cradle tot Cradle) worden materialen toegepast die
het milieu het minst aantasten. Bij het
herbestemmen is het gunstig materialen toe te
passen die in de toekomst niet als bouwafval
terecht komen. Door materialen toe te passen die in
de toekomst weer gerecycled en hergebruikt
kunnen worden is het mogelijk om de milieu
voetprint van het gebouw te reduceren.

De basis voor het minimaliseren van de
milieubelasting bij de transformatie van een project
is het verlengen van de levensduur. Door hier
zorgvuldig op in te spelen wordt voorkomen dat
een gebouw later afgeschreven wordt. Mocht een
gebouw van functie schakelen moet er zo min
mogelijk bouwafval voorkomen worden. De
indeling van het gebouw moet makkelijk veranderd
kunnen worden naar wens van een nieuwe
gebruiker. Uit het onderzoek kan geconcludeerd
worden dat dit mogelijk is door flexibel te
ontwerpen (bijlage 3, 2.1, Flexibel ontwerpen) en
demontabel te bouwen. Net zoals bij IFD bouwen
(bijlage 3, 2.2, IFD bouwen) is het belangrijk om
modulaire bouwsystemen toe te passen. Materialen
eindigen daardoor niet als bouwafval maar kunnen
elders hergebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat er
minder materialen verbrand hoeven te worden
waardoor er minder schadelijke stoffen in het
milieu komen.

Er word veel drinkwater verspilt in Nederland, dit
komt omdat het zeer goedkoop is (Johan Prins,
2011). Door simpele ingrepen zoals toiletten met
kleinere reservoirs en kranen met sensoren kan het
watergebruik gereduceerd worden. Regenwater is
daarnaast een natuurlijke bron die gebruikt kan
worden voor het doorspoelen van toiletten.
Regenwater is relatief schoon, door deze ingreep
zal er minder regenwater in het riool terecht komen
en vermengen met het vuile water. De
zuiveringsinstallatie zullen hierdoor uiteindelijk
minder energie verbruiken.

Om het energieverbruik in een gebouw te kunnen
verminderen kan het principe van energieneutraal
bouwen gehanteerd worden, er kan gebruik
gemaakt worden van Trias Energetica (bijlage 3,
2.4.1, Trias energetica). Belangrijk is dat het
gebruik van fossiele brandstoffen zo ver mogelijk
wordt gereduceerd. Bij het verbranden van fossiele
brandstoffen ontstaat er CO2 uitstoot wat bijdraagt
aan de opwarming van de aarde. Voor het verlagen
van het energiegebruik kan er gekeken worden
naar de schil van het gebouw. Wanneer het gebouw
goed geïsoleerd wordt, kunnen koudebruggen
voorkomen worden. De warmteverliezen blijven
hierdoor beperkt. Daarnaast kan er gekeken
worden naar het toepassen van duurzame
installaties die energiezuinig zijn.
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3.4 Bepalen en meten milieubelasting

Een gebouw veroorzaakt milieueffecten, dit zijn
mogelijke milieugevolgen door een bepaalde
activiteit of ingreep. Om de milieubelasting van
gebouwen terug te dringen spelen de milieueffecten
van materialen een steeds belangrijkere rol.
Gebouwen worden steeds energiezuiniger door
installaties. Er is hierdoor steeds minder
milieuwinst te halen bij verwarming en koeling van
een gebouw. Door inzicht te krijgen in de
milieueffecten van het materiaalgebruik kan er een
hogere milieuwinst behaald worden. (SBR, 2013).

Er is onderzoek gedaan naar methoden om de
milieubelasting te meten en te bepalen (Bijlage 3.
Minimaliseren milieubelasting).
Door inzicht te krijgen in levenscyclusanalyse (LCA)
van producten kunnen er maatregelen getroffen
worden die zorgen voor een lagere milieu belasting.
Uit een LCA komt een milieuprofiel, dit houd in dat
er een scorelijst ontstaat van milieueffecten. Deze
geven inzicht in de milieueffecten die een belangrijk
rol spelen in de levenscyclus. Door het zorgvuldig
kiezen van deze producten kan aanzienlijk
bespaard worden op de milieubelasting.

De milieueffecten betreft alle milieubelastende
invloeden, dit gedurende de gehele levensloop van
het materiaal. Deze milieueffecten worden
beoordeeld en onderscheiden door grondstoffen,
emissies, landgebruik en hinder. Uiteindelijk is
zichtbaar hoe het materiaal scoort op
energiegebruik, herbruikbaarheid, levensduur en
gezondheid.

Een LCA onderzoekt alle fasen in de levensloop van
producten. Vanaf de geboorte tot aan de sterfte van
het product. De invloed van producten en
menselijke activiteiten op het milieu worden
vervolgens in kaart gebracht. Belangrijk om te
weten is dat het hier gaat om de functie die het
product moet vervullen in een bouwwerk.
Kortom een LCA beoordeelt de levensloopfasen van
een product zoals de winning van grondstoffen, de
transport dat plaatsvindt tussen en in deze fasen,
de productie en (her) gebruik tot en met de
afvalverwerking. (Rijksinstituut voor
volksgezondheid en milieu, 2013)

Afbeelding 6. Milieucriteria, z.j., geraadpleegd op 08-012015, via
http://www.nibe.info/nl/handleiding_voor_gebruik
Afbeelding 5. Principeweergave levenscyclusanalyse (LCA)
materialen, z.j., geraadpleegd via
http://www.idemat.nl/levens-cyclus-analyse/
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3.4.1 Materiaalkeuze
Om de milieubelasting te minimaliseren moeten er
zorgvuldig materialen/elementen gekozen worden
die het milieu het minst aantasten. Door naar de
levenscyclusanalyse te kijken worden de
milieueffecten beoordeeld en gewogen. De
materialen/elementen worden gekozen door deze
te selecteren aan de hand van de milieuklasse. In
onderstaande tabel is weergegeven dat
milieuklasse 1A de beste keuze is en de
milieubelastingfactor het minst is. Bij het
selecteren van materialen/elementen moet ook
gekeken worden naar de levensduur en de mate
van hergebruik. Een materiaal kan een betere
milieuklasse hebben maar kan slechter score op
levensduur of reclycling. Bij de keuze kan het
daarom beter zijn om een lagere milieuklasse te
nemen.

Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en
Ecologie
NIBE is een adviesbureau en kennisinstituut in
Bussum. Het heeft onderzoek gedaan naar de
milieuclassificaties en geven een absolute en een
relatieve beoordeling van beoordeelde producten.
Hierbij is er per product gekeken naar de
milieuklasse onderverdeeld in emissies,
grondstoffen, landgebruik en hinder. Dit bepaald
hoeveel schade een product geeft aan het milieu
zoals bijvoorbeeld CO2 uitstoot en de mate van
recycling en hergebruik van het materiaal. Deze
worden dan onderverdeeld in klasse en zo kan er
waargenomen worden welk materiaal het meest
milieubelastend is en welke het milieuvriendelijkst
is.
Het NIBE is gevestigd in de toren van het meest
duurzame kantoorgebouw van Nederland (stand
2011). Het voorziet geheel in zijn eigen
energiebehoefte en voor 80% in de eigen
waterbehoefte. Dit project is ontwikkeld door het
Bussums Watertoren Collectief, bestaande uit het
NIBE en Vocus Architecten bna. De watertoren
heeft de 2e prijs behaald bij de Nationale Bouwprijs
2011 en de eerste prijs bij VARA's Vroege Vogels
van het meest duurzame bedrijfsgebouw 2011.
Voor het tot stand komen van het meest duurzame
bedrijfsgebouw in 2011 is ook gebruik gemaakt van
NIBE milieuclassificaties. (NIBE, z.j.)
Over de uitleg en werking van de
milieuclassificaties van NIBE wordt doorverwezen
naar bijlage 3.3.5., Milieuclassificaties
bouwproducten.

Afbeelding 7. Tabel beoordeling Milieueffecten, z.j.,
geraadpleegd via
http://www.nibe.info/nl/handleiding_voor_gebruik

Om de beste keuze te maken van materialen of
elementen is er een nationale milieudatabase
beschikbaar. Deze geeft in procenten de
milieueffecten weer, ook is er vermeld hoeveel
bouwafval er geproduceerd wordt en wat de
levensduur is. Om deze keuzes te vereenvoudigen
kan gebruik gemaakt worden van NIBE.

Afbeelding 8. Bussums Watertoren, z.j., geraadpleegd via
http://www.nibe.org/nl/over-nibe/onze-vestiging
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vallen, kunnen met een maatwerktraject worden
beoordeeld: BREEAM-NL ‘Bespoke’.

3.4.2 Meetinstrumenten
Het wordt in de bouw steeds belangrijker om aan te
tonen hoe duurzaam een gebouw is. Er zijn
meetinstrumenten op de markt gebracht om de
milieuprestaties van gebouwen in beeld te brengen.
Om aan te tonen hoe duurzaam een gebouw is kan
een lastige opgave zijn. Dit komt omdat er allerlei
methoden zijn op het gebied van duurzaam
bouwen. Om goede afspraken te maken tussen de
verschillende partijen over duurzaam (ver) bouwen
zijn er beoordelingsmethoden ontwikkeld om de
milieuprestaties aan te tonen. Bij de uitkomst komt
er een waarde uit waardoor meetbaar is welke
bouwdelen de meeste milieu-effecten veroorzaken
en kan in het ontwerp aangepast worden. Hierdoor
kunnen bij projecten onderbouwd gekozen worden
voor duurzame oplossingen en een gebouw te
realiseren met betere milieuprestaties. (NBG
Milieuprestaties van gebouwen meten)

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor
kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen,
woningen, bijeenkomst- en logiesfuncties en
datacenters. Met BREEAM-NL Nieuwbouw en
Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen
verschillende duurzaamheidonderwerpen:
 Management
 Gezondheid
 Energie
 Transport
 water
 materialen
 afval
 landgebruik en ecologie
 vervuiling
De beoordeling van BREEAM NL komt tot stand
door middel van credits. Per credit kunnen er
punten worden verdiend. Wanneer de punten
worden opgeteld ontstaat er scorepercentage per
thema. Omdat de thema’s niet gelijk in waarde
beschouwd worden, worden deze percentages
vermenigvuldigd met een gewicht. Vervolgens
worden deze opgeteld en ontstaat er een
totaalscore (in percentages). De eisen om een
punten te kunnen halen zijn zwaarder dan de eisen
van het bouwbesluit. Oftewel, ze stellen hogere
eisen aan duurzaamheid dan het bouwbesluit.
Naarmate er meer punten verdiend worden, zal de
rating in procenten stijgen. De hoogst haalbare
score, 100%, betekent dat alle credits behaald zijn.
Dit percentage wordt vervolgens gekoppeld aan een
sterren systeem, waar vijfsterren de hoogst
haalbare score is. (BREEAM NL, z.j.)

De meetinstrumenten zijn ontwikkeld op basis van
de eerder genoemde LCA-systematiek. Deze wordt
gebruikt voor de berekening van de milieueffecten
van producten, bouwmaterialen, samengestelde
bouwdelen of volledige bouwwerken. De meest
voorkomende meetinstrumenten die ontwikkeld
zijn:
 BREEAM NL
 GPR Gebouw
 Greencalc+
BREEAM NL
Dit programma is een beoordelingsmethode om de
duurzaamheidprestatie van een gebouw te bepalen.
De methode bevat vier verschillende keurmerken.
 BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie.
Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie
te bepalen van nieuwe gebouwen.
 BREEAM-NL In-Use
Dit beoordeelt bestaande gebouwen op drie
niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik.
 BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
Dit beoordeelt de duurzaamheidprestatie van een
gebiedsontwikkeling.
 BREEAM-NL Sloop en Demontage
Om de duurzaamheid van sloopprojecten te
beoordelen. Gebouwen die niet in deze categorieën
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Het onderdeel materiaal telt het zwaarste mee, met
70% over het gehele thema milieu.
 Gezondheid
In dit thema staat de gebruiker van het gebouw
centraal. Het bestaat uit 4 deelthema’s; geluid,
luchtkwaliteit, thermisch comfort en licht en visueel
comfort. Verschillende onderdelen op het gebied
van ventilatievoorzieningen,
warmteafgiftesystemen, daglichttoetreding en
geluidswering kunnen geselecteerd worden waarna
de score zich aanpast.
 Gebruikskwaliteit
Het thema gebruikskwaliteit bestaat uit vierdeel
thema’s; Toegankelijkheid, functionaliteit,
technische kwaliteit en sociale veiligheid.
Verschillende maatregelen en gebouw
eigenschappen kunnen hier geselecteerd worden
die de score verbeteren of verminderen.
 Toekomstwaarde
Het laatste thema van GPR-Gebouw is
Toekomstwaarde en bestaat uit de onderdelen;
toekomst gerichte voorzieningen, flexibiliteit en
belevingswaarde. De kwaliteit van het gebouw staat
hier eigenlijk centraal, met het oog dat er degelijk
en esthetisch ontworpen wordt zodat niet snel het
gebouw gesloopt zal worden. (GPR Gebouw)

Afbeelding 9. Beoordelingscriteria BREEAM, z.j.,
geraadpleegd via
http://www.breeam.nl/keurmerken/nieuwbouw-enrenovatie

GPR Gebouw
Het programma GPR Gebouw toont de
duurzaamheidprestatie van een gebouw aan. Het is
ontwikkeld voor scholen, kantoren, woningbouw,
nieuwbouw en bestaande bouw. De duurzaamheid
wordt gewaardeerd op de aanwezigheid van
verschillende duurzaamheidmaatregelen,
uiteindelijk wordt dit vertaald in een cijfer van één
tot tien. Als er een score van zes wordt behaald
wordt voldaan aan de nieuwbouweisen volgens
bouwbesluit. Het instrument behandeld de
volgende vijf thema’s:
 Energie
Dit thema bestaat uit energieverbruik berekeningen
gebaseerd op energie prestatie norm (EPN)
berekeningen en de toepassingen van duurzame
technieken. Door verschillende
gebouwkarakteristieken op te geven kan een
energie prestatie coëfficiënt (epc) worden bepaald
als wel een schatting van het energieverbruik. Dit
wordt vervolgens gecombineerd met aanvullende
energiemaatregelen waarna een dit in score van 1
tot 10 op het thema energie wordt vertaalt.
 Milieu
Dit thema bestaat uit 3 deelthema’s; water,
materialen en milieuzorg. Het onderdeel water en
milieuzorg bestaat uit keuze en absentielijsten
waarmee afwegingen en maatregelen bepaald
kunnen worden. Het onderdeel materiaal bestaat
uit een LCA analyses van verschillende
bouwonderdelen. Deze bouwonderdelen kunnen
per gebouwkenmerk op aantal worden aangepast.

Afbeelding 10. Beoordelingscriteria GPR gebouw, z.j.,
geraadpleegd via http://www.gprgebouw.nl/

Greencalc+
Bij het toepassen van Greencalc wordt de
duurzaamheid van een gebouw in kaart gebracht.
Aan de hand van rekenmodellen wordt de
milieubelasting bepaald. Door gegevens in te vullen
van het gebouw geeft het programma
duurzaamheidwaarde aan in een getal.
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Greencalc kan voor elke fase van een project
gebruikt worden en beoordeeld duurzaamheid op
drie onderwerpen:
 Energiegebruik
Op basis van een EPC berekening (zie
begrippenlijst) wordt het energiegebruik in de
gebruikersfase bepaald. Het gaat er vanuit dat er
iemand in het gebouw zit die energie gebruikt. Dit
heeft dus invloed op het milieu.
 Materiaalgebruik
De materialen die toegepast worden in een gebouw
worden geclassificeerd. Hiermee wordt gebruik
gemaakt van de eerder genoemde LCA-systematiek.
Hierbij wordt een materialendatabase gebruikt, die
bestaat uit gegevens afkomstig uit de Nationale
Milieudatabase, aan de basis van deze milieudata
staan LCA-gegevens.
 Watergebruik
Bij het onderdeel watergebruik wordt gebruik
gemaakt van de waterprestatie normering die is
opgesteld door bureau op MAAT en BOOM in
opdracht van Novem en de Rijksgebouwendienst.
Daarbij is ook de mogelijkheid om regenwater te
gebruiken.
De Milieu-Index-Gebouw (MIG) corresponderen
met label G tot en met A+++. Aan de hand van de
MIG’s kan bepaald worden welk label het gebouw
krijgt. Bij label A+++ is het gebouw het meest
milieuvriendelijk. (Greencalc+, z.j.).

Afbeelding 11. Energielabels Greencalc, z.j., geraadpleegd,
http://www.greencalc.com/Labelklasses.html
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3.4.3 Conclusie
Er is een milieuwinst te behalen door een goede
keuze te maken van bouwmaterialen. Bij het kiezen
van de bouwmaterialen moet onderzoek gedaan
worden naar de levenscyclusanalyse (LCA).
Hiermee wordt inzichtelijk wat de schade van het
materiaal is van de winning, het transport, de
productie, het gebruik tot de afvalverwerking.
Uit de LCA ontstaat een lijst met milieueffecten,
deze geven alle milieubelastende invloeden weer
gedurende de levensloop van een materiaal. De
milieueffecten worden beoordeeld en
onderscheiden door grondstoffen, emissies,
landgebruik en hinder.

Afbeelding 12. Beoordeling instrumenten.
http://www.vanrestbouwprojectmanagement.com/duurz
aamheidskeurmerk/verschillen-en-overeenkomstenduurzaamheidscertificeringen/

Door gebruik te maken van NIBE is inzichtelijk hoe
het materiaal scoort op energieverbruik,
herbruikbaarheid, levensduur en gezondheid. Door
de keuze van materialen hierop af te stemmen kan
een aanzienlijke milieuwinst behaald worden.
Om de duurzaamheidprestaties van een gebouw in
beeld te brengen zijn meetinstrumenten
ontwikkeld. De meest toegepaste instrumenten in
Nederland zijn BREEAM, GreenCalc+ en GPR
gebouw.
Op afbeelding 12 is te zien dat BREEAM de meeste
aspecten behandeld in vergelijking met Greencalc+
of GPR gebouw. Bij de invoering krijgt men
daardoor op meerdere punten een beoordeling.
BREEAM is echter niet kosteloos te gebruiken.
GreenCalc+ behandelt de minste punten, daarnaast
kan het programma niet gebruikt worden voor
bestaande bouw.
GPR gebouw behandeld alle punten die uit het
vorige onderzoek (bijlage 3, 5 conclusies) naar
voren zijn gekomen. In het programma kan ook
bestaande bouw ingevoerd worden, daarom zal dit
programma toegepast worden om de
duurzaamheidprestaties van het gebouw in beeld te
brengen
Voor professionele bedrijven wordt BREEAM
aanbevolen, dit door de volledigheid en de
mogelijkheden van het programma. Voor bedrijven
is het de moeite waard om in BREEAM te investeren
omdat het de milieubelasting het beste weergeeft.
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3.5 Conclusie literatuurstudie



In de literatuurstudie is onderzoek gedaan naar het
minimaliseren van de milieubelasting. Op
afbeelding 13 is een schematische weergave waar
te nemen met de thema´s die bijdrage om dit te
bereiken namelijk:
 Levensduur verlengen
 Energie
 Materialen
 Water



Duurzame installaties
o Duurzame energieopwekking
o Hergebruik energie
o Energiezuinige installaties
o Energiebesparende maatregelingen
Verbeteren thermische schil
o Geen kieren en naden
o Voorkomen koudebrug

De keuze van materialen speelt een zeer belangrijke
rol bij het minimaliseren van de milieubelasting. Bij
de keuze van materialen moet gekeken worden
naar:
 Levenscyclusanalyse (LCA)
 Levensduur
 Hergebruik

De levensduur verlengen is het thema dat zich richt
op de toekomstwaarde van het gebouw. Om de
levensduur te verlengen moet er flexibel en
demontabel gebouwd worden, dit kan worden
gedaan door:
 Modulaire bouwsystemen
Door toevoegingen aan het gebouw met
modulaire bouwsystemen uit te voeren, deze
kunnen zonder bouwafval hergebruikt worden.

Er is een milieuwinst te behalen door het thema
water, dit is realiseerbaar door:
 Hergebruik van regenwater
 Ontkoppelen regenwater van het riool

Milieubelasting
minimaliseren

Afbeelding 13. Levensduur
Schematische weergave minimaliseren milieubelasting.
Materialen
verlengen

Flexibel

Het

Demontabel

Modulaire
bouwsystemen

LCA

Hergebruik

Energie

Duurzame
installaties

Water

Energieverlies
beperken

Verbetern
gebouwschil

Materiaalkeuze

thema energie draagt bij aan het reduceren van het
energieverbruik. Dit is onder te verdelen in de
volgende onderwerpen:
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4

ANALYSES FABRIEKSPAND DE FAAM

4.1 Stedenbouwkundige analyse
Bij het herbestemmen van een gebouw is het
belangrijk te analyseren hoe het complex in de
omgeving staat. Een gunstige locatie kan zijn
voordelen hebben om een gebouw succesvol te
herbestemmen. De bereikbaarheid is daarbij een
belangrijk aandachtspunt en dus noodzakelijk om
te onderzoeken. Een gebouw is meer intrek als de
bereikbaarheid er naar toe goed is.
Om een keuze te maken voor een geschikte functie
is er onderzocht wat de plannen zijn in de
omgeving en wat er gerealiseerd is of gaat worden.
Door hier onderzoek naar te doen wordt het
duidelijk wat de mogelijkheden zijn en hoe de
plannen kunnen inspelen bij de visie van de
gemeente.

Afbeelding 14. Kaart 1830-1850 (Nationaal Archief, z.j.,
geraadpleegd via http://www.nationaalarchief.nl/)

Deze werken werden in 1869 tot 1881 volledig
gesloopt om ruimte te maken voor industrie
mogelijkheden aan de rand van de stad. In 1914
werd fabriek de Faam gebouwd, het complex stond
aan de rand van de stad langs het spoor (afbeelding
15, nationaal archief, z.j.). In deze tijd was het spoor
de noordelijke grens van de stad en waren daar nog
geen woonwijken gebouwd.

Uiteindelijk is het noodzakelijk om na te gaan wat
er al in de omgeving is gesitueerd. Bij het
herbestemmen kan deze structuur van de wijk mee
spelen in de ontwerpfase.
De stedenbouwkundige analyse is terug te vinden in
bijlage 5.
4.1.1 Ontstaansgeschiedenis de Faam
Sinds het jaar 1838 is Henricus de Bont actief in het
maken van pepermunt en suikerwerken. In die tijd
had hij een bakkerij aan de Catharinastraat te
Breda. Het bedrijf werd later overgenomen door
zijn zoon Petrus de Bont. Door hem was een
machine ontworpen waarmee hij Engelse
pepermunt kon produceren, dit was een groot
succes en werd naar allerlei landen geëxporteerd.
De stempel dat de pepermuntjes kregen is afgeleid
naar de Romeinse godin Fama, vandaar de naam de
Faam. (Astra Sweets. (z.j.). Historie. Geraadpleegd
op 04-12-2014, van http://www.astrasweets.com).

Afbeelding 15. Kaart Breda 1927 (Nationaal Archief, z.j.,
geraadpleegd via http://www.nationaalarchief.nl/)

De oude snoepfabriek de Faam is gesitueerd aan de
Liniestraat te Breda. Als we terug kijken in de tijd
werd Breda in 1800 omgeven door
vestigingswerken wat op afbeelding 14 te zien is,
de Liniestraat bestond in deze tijd nog niet.
(Nationaal archief, z.j,)

Door de stedelijke groei breide de stad zich uit naar
het noorden en werd de fabriek omgeven door
woonwijken. Door deze groei bevind de fabriek zich
in het hart van Breda waardoor het een potentiële
toplocatie is geworden. Dit is waar te nemen op
afbeelding 16 (Gemeente Breda, 2014).
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Om Breda liggen drie snelwegen namelijk de A58,
A16 en de A27. Via deze snelwegen kan de stad
betreden worden. Door de grote ontwikkeling van
en rondom het station Breda wordt het
wegennetwerk ook verbeterd. De gunstige ligging
van de Faam kan hiervan profiteren. Via de
noordelijke- en zuidelijke ring kan Breda betreden
worden. Via de noordelijke ring zijn er twee directe
verbindingen met het centrum namelijk de
Terheijdenseweg en de Doornboslaan. Als men via
de Terheijdenseweg naar het centrum gaat nadert
men het gebouw van de Faam. Aan deze weg
grenzen nog meer historische gebouwen en
daardoor krijgt deze weg de naam ‘historische
stadsentree’.
Voor het station word de nieuwe Stationslaan
aangelegd. Dit word de nieuwe oost-west
ontsluiting van het station. De Faam is direct aan
deze weg gesitueerd (afbeelding 17, Structuurvisie,
2014), hierdoor heeft de Faam een goede noordzuid ontsluiting en een goede oost-west ontsluiting.

Afbeelding 16. Stadsuitbreiding Breda (Stadsuitbreiding
Breda, 08-2014., geraadpleegd via
www.breda.nl/Default.aspx?q=stadsuitbreiding&s=breda

De fabriek de Faam aan de Liniestraat te Breda is in
1914 opgericht en is later rond 1999 overgenomen
door Astra Sweets. In 2014 heeft de Faam zijn
deuren gesloten en zijn verhuisd naar Turnhout. Dit
komt omdat het gebouw niet meer voldoet aan de
behoefte van de gebruiker.

Er is nadruk gelegd op de parkeergelegenheid in
het gebied. Na de ontwikkeling van het
stationsgebied zullen er op het station extra
parkeerplaatsen komen. Aan de noordzijde van het
station zijn er weinig parkeerterreinen, alleen in de
woonwijken zelf. De Faam heeft een
eigenparkeerterrein, deze word nu aan de
gemeente verhuurd omdat het gebouw haar functie
heeft verloren.

4.1.2 Bereikbaarheid
Het gebouw is uitstekend bereikbaar met het
openbaar vervoer. Het ligt namelijk 300 meter van
het NS Station van Breda.
Door de stad Breda gaan drie nationale spoorlijnen
namelijk Amsterdam-Breda, Den Haag-Venlo en
Roosendaal-Zwolle. Naast deze verbindingen is
Breda aangesloten op de HSL-lijn, deze heeft een
directe verbinding naar Parijs en Amsterdam.
Momenteel ondergaat het NS station een grote
ontwikkeling en uit onderzoek van prorail (2013)
blijkt dat er ongeveer 27 duizend mensen per dag
gebruik maken van het station. Na de
ontwikkelingen van Via Breda (2014) zal dit aantal
uitbreiden tot 57 duizend personen. Hierdoor word
de bereikbaarheid naar Breda meer dan verdubbeld
via het spoor.

Afbeelding 17. Plannen wegennet rond het station Breda
Gemeente Breda. (2014). Structuurvisie Linie-Doornbos.
Geraadpleegd via http://www.breda.nl/wonen-wijkenvervoer/wijken/belcrumdoornbos-linie
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4.1.3

Planologie

Bestemmingsplan industrieel erfgoed de Faam
Volgens het bestemmingsplan van Linie-Doornbos
heeft fabriekspand de Faam nog geen bestemming
gekregen. Het pand heeft de bestemming “bedrijf”
gekregen.

Structuurvisie industrieel erfgoed de Faam
De gemeente Breda heeft een structuurvisie
opgesteld waarin de intenties en visies zijn
geformuleerd. De Faam is gesitueerd in de wijk
Linie wat ten noorden ligt van het centraal station.
Industrie pand de Faam is opgenomen in de
structuurvisie van de wijken Linie-Doornbos.
In deelgebied vier bevind zich de oude
snoepfabriek de Faam (afbeelding 17,
Structuurvisie, 2014). Dit pand heeft de
gemeentelijke monumentenstatus gekregen en is
een belangrijk beeldkenmerk voor de wijk de Linie
en moet behouden blijven.

“De Faam is momenteel nog in bedrijf, maar eind
2013 is bekend geworden dat de Faam in 2014 de
gebouwen aan de Liniestraat zal verlaten. Aangezien
nog geen nieuwe (tijdelijke) functie bekend is, is in dit
bestemmingsplan dit terrein als 'Bedrijf'
bestemd.”(bestemmingsplan Linie-Doornbos
gemeente Breda, hoofdstuk 2 gebiedsanalyse pg.14)
Plannen voor omgeving de Faam
Rondom fabriekspand de Faam worden er veel
nieuwbouw projecten gerealiseerd, met name
woningbouw. In het stationskwartier worden er
appartementen gerealiseerd met kantoorruimtes
en twee congreszalen. Ten noorden van de Faam
worden appartementengebouwen en ruitjeshuizen
gebouwd met een uitbreiding van het Liniepark.
Hierdoor komt de noordelijke gevel van de Faam in
het zicht en word het terrein levendiger. Ten zuiden
van de wijk de Linie ligt de wijk de Drie Hoefijzers
Noord, hier worden appartementencomplexen
gerealiseerd (Gemeente Breda, 2014). Door al deze
ontwikkelingen komt de Faam in het midden van
een woonomgeving te liggen, de Faam krijgt de
kans om al deze plannen met elkaar te verbinden.

Afbeelding 18. Deelgebieden wijk Linie te Breda.
Gemeente Breda. (2014). Structuurvisie Linie-Doornbos.
Geraadpleegd via http://www.breda.nl/wonen-wijkenvervoer/wijken/belcrumdoornbos-linie

Fabriek de Faam heeft nog geen vaste bestemming
gekregen van de gemeente. Wanneer hier een
transformatie plaats vind is het belangrijk dat het
Faamplein (gelegen aan de Liniestraat) bij dit
project betrokken word (Gemeente Breda, 2014)
dit bied de kans om een levendige verbinding te
maken tussen het noorden en zuiden van de stad.
De gemeente heeft voor deze locatie een aantal
opties geboden voor het plaatsen van een nieuwe
functie. Er word hier gestreefd naar een stedelijk
milieu, er kan wonen en werken gecombineerd
worden. Om een levendige sfeer te creëren kan een
avondfunctie gunstig zijn (Gemeente Breda, 2014).

Afbeelding 19. Nieuwbouwplannen omgeving de Faam te
Breda.
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4.1.4 Morfologie
De wijk Linie is een arbeiderswijk die in de jaren
vijftig is opgezet voor de omliggende industrie. In
het midden van de wijk ligt een park, het Liniepark
(deel gebied 6 afbeelding 18), wat de verschillende
delen van de wijk met elkaar verbind.

4.1.5

Afbeelding 20. Liniepark verbind de verschillende
wijkdelen.

Afbeelding 22. Luchtfoto de Faam Breda,
Bingmaps.2014

Het Liniekwartier (deelgebied 2 afbeelding 18) is
opgebouwd uit stempels die bestaan uit
portieketage flats en rijtjeshuis woningen die
worden verbonden door een groene openbare
ruimte, deze stempel is een van de belangrijkere
karakteristieke eigenschappen van het
Liniekwartier. Centraal gelegen in het Liniekwartier
ligt het Edisonplein met in het midden een groene
strook die de gebouwen eromheen met elkaar
verbind. Rondom deze strook hebben enkele
bedrijven zich gevestigd, dit is voornamelijk
detailhandel.

De ligging van de Faam bied grote kansen, het ligt
dicht bij het station en het centrum en is makkelijk
bereikbaar. Voor het complex ligt het Faamplein
waar de Stationslaan en de Terheijdenseweg elkaar
kruisen. Deze wegen functioneren als
stadsontsluiting voor het centrum en het station.
Dit plein verbind vier wijkdelen met elkaar
waardoor het zuiden van de stad met het noorden
word verbonden.

Groenvoorzieningen
De groenvoorzieningen in de wijk de Linie spelen
een belangrijke rol. In elk deel van de wijk zijn er
groenstroken aangelegd die de omliggende
bebouwing met elkaar verbinden. Dit is op
wijkniveau gedaan door middel van het Liniepark
en op blokniveau door kleine groenstroken. De
portieketageflats in het Liniekwartier delen een
groenstrook.

Ligging

Afbeelding 23. Faamplein verbind verschillende wijken,
Faam rood aangegeven.

Afbeelding 21. Groenvoorzieningen Linie.
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Als de Faam vanaf het oosten word benaderd is de
gehele voorgevel zichtbaar (afbeelding 27).

Afbeelding 24. Weergave zichtlijnen.

Vanaf de NS station via de Stationslaan is de
monumentale zijgevel van de Faam te zien, doordat
het gebouw gedraaid staat (noord-oost) is de
voorgevel van het kantoor echter nog niet te zien
(afbeelding 24).

Afbeelding 27. Zichtlijn oostzijde de Faam
Genomen op 12-09-2014

Afbeelding 25. Zichtlijn vanaf het NS-station
Genomen op 12-09-2014

Vanuit het centrum van Breda word het Faamplein
betreden, hier staat geen bebouwing waardoor
meteen de gehele monumentale voorgevel van het
pand te zien is.
Vanaf de noordelijke ring kan het centrum betreden
worden via de Terheijdenseweg, dit wordt de
nieuwe historische stadsentree. Aan beide zeiden
van deze weg staan rijtjeshuizen. De Faam is van
deze weg onopvallend, alleen de droogkamers van
het pand zijn slechts zichtbaar (afbeelding 26).

Afbeelding 26. Zichtlijn vanaf Terheijdenseweg
Genomen op 12-09-2014
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4.1.6 Conclusie
Fabriek de Faam ligt op een toplocatie in de stad.
Zeer dicht bij het station, wat het nieuwe
sleutelproject word van west Brabant en het
centrum van Breda. Het gebouw komt ook aan de
historische stadsentree te liggen, de
Terheijdenseweg. Dit is een van de hoofd radiale
naar het centrum. Voor de Faam is ook de nieuwe
Stationslaan aangelegd, dit word de
stadsontsluiting voor het station. Hierdoor komt de
Faam op een zeer druk kruispunt te liggen
waardoor het zeer opvallend en goed bereikbaar
zal worden.
Rondom de Faam worden verschillende
nieuwbouw projecten gerealiseerd, Dit is
voornamelijk woningbouw, bij het station worden
ook kantoren en concertzalen gebouwd.
Uit de stedenbouwkundige opzet van de wijk de
Linie blijkt dat gemeenschappelijke ruimtes de wijk
met elkaar verbinden. Op wijkniveau gebeurd dit
met het Liniepark en in de wijkdelen door middel
van kleine groenstroken.
De Faam ligt op een kruispunt van twee stadsdelen
en een kruispunt waar vier wijkdelen bij elkaar
komen. De Faam verbindt de stad net als de
openbare ruimtes die de wijk de Linie met elkaar
verbind.
De Faam is van de voor- en rechterzijkant van het
gebouw goed zichtbaar, er staat geen bebouwing
die de zichtlijnen blokkeren. Vanaf de
Terheijdenseweg is de Faam onopvallend, de
zijkant van het gebouw is maar net te zien. Vanaf
het station is de zijkant van het gebouw te zien, de
entree echter niet.
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4.2 Bouwkundige analyse

Het gebouw de Faam bestaat uit verschillende
bouwdelen dit is te zien op afbeelding 28, deze
hebben verschillende functies en zijn verschillend
in bouwjaar:
1. Productiehal (1914).
Produceren van suikerwerken.
2. Kantoorcomplex (ca. 1927)
Directie, personeelszaken en administratie.
3. Schoorsteen (ca. 1940)
4. Ketelhuis (ca. 1940)
Bouwdeel met verwarmingsovens
5. Droogkamers (ca.1940)
Het drogen van de suikerwerken.
6. Loodsen (ca. 1980)
Opslag
7. Aanbouw kantoor (ca. 1987)
Directie, personeelszaken en administratie.

Het gebouw de Faam is bouwkundig geanalyseerd,
het doel hiervan is om de huidige situatie in kaart te
brengen. Aan de hand van deze informatie kan er
gekeken worden naar de mogelijkheden die in een
gebouw of locatie aanwezig zijn. Hierdoor zijn er
handvaten beschikbaar die ervoor zorgen dat er
juiste beslissingen gemaakt worden voor de
toekomst van het gebouw.
De oorspronkelijke bouw is in 1914 gestart, dit
betreft een grote productiehal. In de loop van jaren
zijn er aan het gebouw allerlei nieuwe delen
toegevoegd. Door de lange levensloop van het
gebouw hebben bepaalde bouwdelen een historisch
karakter. De historische elementen zijn vastgesteld
als gemeentelijk monument en moeten daarom in
oorspronkelijke staat gerenoveerd worden. Er is
onderzoek gedaan naar de monumentale waarde
van het gebouw om waar te nemen welke
bouwdelen intact moeten blijven. Om inzicht te
krijgen in de mogelijkheden voor het
herbestemmen van het pand is gekeken naar de
huidige staat en de bouwfysische en constructieve
kwaliteiten. De bouwkundige analyse is terug te
vinden in bijlage 6.

Op afbeelding 34 is een plattegrond te zien met de
monumentenwaarde van het gebouw. Alle
onderdelen met een hoge monumentenwaarde
dragen in hoge mate bij aan de herkenbaarheid van
het gebouw en moeten behouden blijven. Een
positieve monumentwaarde kan worden toegekend
aan onderdelen die in enige mate bijdragen aan de
herkenbaarheid van het gebouw. Instandhouding is
gewenst, maar wijzigingen, aantastingen of
verwijdering van het onderdeel met deze waarde is
mogelijk. Bij herbestemming moet soms fysiek in
het pand worden ingegrepen om een nieuwe
functie mogelijk te maken. Een indifferente
monumentwaarde wordt gegeven aan onderdelen
of latere toevoegingen die niet bijdragen aan de
herkenbaarheid van het object.

4.2.1 Monumentale waardestelling
De Faam is een monument door de historische
uitstraling van het gebouw. Omdat het al een oud
gebouw is, is het een icoon voor de stad Breda. Het
is daarom ook niet meer weg te denken in het
straatbeeld. Bij het herbestemmen is het daarom
belangrijk dat deze historische uitstraling niet
verloren gaat. Uit de bouwhistorische inventarisatie
is naar voren gekomen wat er van monumentaal
belang is. Om deze waarde duidelijk in kaart te
brengen is dit bekeken per bouwdeel.

Afbeelding 28. Bestaande bouwdelen fabriek de Faam te
Breda.
Afbeelding 29. Plattegrond bouwhistorisch onderzoek.
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Productiehal (1914)
De productiehal is als eerste gebouwd en stamt uit
het jaar 1914. De functie was het produceren van
suikerwerken zoals pepermunt. De bestaande gevel
bestond uit een muur van vier meter hoog. In de tijd
van de tweede wereldoorlog heerste er veel
armoede en gaf deze muur geen bescherming tegen
inbraken. De machines werkten op kolen wat in die
tijd schaars was en daarom intrek was om te stelen.
Om inbraak te voorkomen is er een nieuwe
bakstenen gevel tegen de bestaande gevel geplaatst
van zes meter hoog. Deze gevel is van
monumentaal belang omdat het de historie
weergeeft van de fabriek ‘de Faam’. Het is gelegen
aan de straatzijde en dus goed zichtbaar, het is niet
meer weg te denken in het straatbeeld. De grote
letters op de muur geeft weer dat het gebouw
vroeger werd gebruikt voor het maken van
suikerwerken.

Afbeelding 31. Kolommen en balkenstructuur
productiehal. Genomen op 17-10-2014.

Kantoorcomplex (1927)
In het jaar 1927 is tegen de productiehal een
kantorencomplex gebouwd. Deze gevel is
opgebouwd uit baksteen en is dus identiek aan de
gevel van de productiehal. Het kantoor is te
onderscheiden door het gebruik van grote
raampartijen. Het kantoor is van monumentaal
belang omdat het gebouwd is in een voor die jaren
kenmerkende stijl en is vanuit de straatzijde goed
zichtbaar.

Afbeelding 32. Kantorencomplex fabriek 'de Faam' te
Breda. Genomen op 12-09-2014.

Afbeelding 30. Aanzicht productiehal fabriek 'de Faam' te
Breda. Genomen op 12-09-2014

Binnen in de productiehal bestaat de
draagconstructie uit een kolommen en
balkenstructuur. Dit is een bijzondere constructie
omdat er een kolommen en balkenraster ligt van
moer- en kinderbinten die de krachten van het
dak opnemen. Deze hebben een hoog
monumentale waarde omdat dit een
bouwmethode is die vroeger toegepast werd.
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Schoorsteen (1940)
Kenmerkend aan het gebouw is de hoge stenen
schoorsteen. De oorspronkelijke schoorsteen is
afgebroken en in 1940 op een andere plek
herbouwd. Deze schoorsteen van zo’n 40 meter
hoog is van monumentaal belang omdat een
schoorsteen gelijk staat aan fabriek en productie.
Het is daarbij van ver weg goed te zien en op de
schoorsteen staat met grote letters ‘de Faam’. Als
men over ‘de Faam’ praat dan kenmerkend het zich
door de hoge schoorsteen omdat die niet weg te
denken is in het straatbeeld.
Afbeelding 34. Afbeelding loodsen fabriek 'de Faam' te
Breda. Genomen op 12-09-2014.

Ketelhuis (1940)
In dezelfde tijd als de schoorsteen is ook het
ketelhuis gebouwd. De schoorsteen staat in
verbinding met de machines die er stonden. De
gevel van dit complex heeft geen bakstenen
uitstraling maar is afgewerkt met tegelwerk. Het
ketelhuis heeft monumentale waarde door de
historische uitstraling die naar voren komt door de
industriële afwerking.

Aanbouw kantoor (1987)
Rond het jaar 1987 heeft er een uitbreiding van het
kantoor plaatsgevonden. Achter de verdieping van
het kantoor is een nieuwe bouwlaag gebouwd. Deze
optop constructie is niet uitgevoerd in baksteen
maar met houten platen. Omdat deze aanbouw pas
laat is gebouwd en ongeveer 27 jaar oud is het niet
van monumentaal belang. Het heeft geen
architectonische meerwaarde omdat het niet
overeen komt met de rest van het complex.

Afbeelding 33. Schoorsteen en ketelhuis fabriek 'de Faam'
te Breda. Genomen op 12-09-2014.

Loodsen (1980)
Door een tekort aan opslagruimte zijn rond het jaar
1980 loodsen toegevoegd aan het gebouw. Deze
loodsen zijn opgebouwd uit stalen plaatwerk en
komt niet overeen met de bakstenen gevels van de
productiehal of kantorencomplex. De loodsen
voldoen niet aan de criteria om als monumentale
waarde te worden beschouwd. Tijdens de
uitvoeringsfase kunnen de loodsen gebruikt
worden voor opslag van bouwmaterialen en het
kan functioneren als bouwkeet.

Afbeelding 35. Afbeelding Aanbouw kantoor fabriek
'de Faam' te Breda. Genomen op 12-09-2014.
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4.2.2 Bouwkundig
Er is onderzoek gedaan naar de bouwkundige en
bouwfysische staat van het gebouw. Uit dit
onderzoek is naar voren gekomen hoe het gebouw
bouwtechnisch en bouwfysisch verbeterd kan
worden. De bouwkundige kwaliteiten is terug te
vinden in bijlage 6. Hoofdstuk 5. Bouwkundige
kwaliteiten.
Uit oude bouwtekeningen van het stadsarchief is
gebleken dat de gevels niet geïsoleerd zijn, er zijn
daardoor veel kieren en naden aanwezig in het
gebouw. Dit zorgt voor veel koudebruggen en
daardoor ook warmteverliezen.

Afbeelding 37. Moer- en kinderbinten

De vloeren in het gebouw bestaan uit een 100mm
dikke betonvloer, deze ligt rechtstreeks op het
zand. Er is geen kruipruimte aanwezig, het is dus
niet mogelijk om onder de vloer te isoleren.
In de productiehal zijn dakramen geplaatst, deze
lopen over bijna heel de breedte. Deze zorgen voor
voldoende daglicht in de productiehal. Er moet
rekening gehouden worden dat de dakramen niet
heel de productiehal voorzien van daglicht, deze
zijn maar tot de helft toegepast. De stalen dakramen
zijn ook zeer verouderd en voorzien van enkelglas,
dit is nadelig voor onnodige energieverliezen.

Afbeelding 36. Bouwtekening stadsarchief Breda.

De fundering is op staal en bestaat uit betonpoeren
die de krachten van de hoofddraagconstructie
opnemen. In de productiehal bestaat de constructie
uit een betonnen en balkenraster, in de
zogenoemde moer- en kinderbinten. Het dak rust
op deze constructie en bestaat uit betonnen platen
van 160mm dik. Het dak is niet geïsoleerd wat zorgt
voor veel warmteverliezen. Er is een bitumen laag
toegepast die aantasting van weersinvloeden nog
deels tegen gaan.

Afbeelding 38. Stalen dakramen productiehal.
Genomen op 17-10-2014

De grote raampartijen bestaan uit stalen kozijnen
en zijn zeer verouderd, er zitten hierdoor veel
kieren wat binnen zorgt voor tochtproblemen. De
kozijnen zijn voorzien van enkelglas, dit is zeer
nadelig voor warmteverliezen. De kozijnen aan de
voorgevel zijn van hoog monumentale waarde en
de historische uitstraling mag niet verloren gaan.
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Bij het kantorencomplex zijn betonnen lateien
boven de kozijnen toegepast. De betonnen lateien
zorgen voor koudetransport naar binnen waardoor
er koudebruggen ontstaan. Er kan op deze plekken
schimmel ontstaan door de condensatie van vocht.
Koudebruggen ontstaan omdat
constructieonderdelen in verbinding staan met de
buitenzijde. Bij het herbestemmen is het dus
noodzakelijk om deze plekken te controleren en te
isoleren.

De suikerwerken die geproduceerd werden
moesten koel bewaard worden om deze langer
houdbaar te houden. In het gebouw zijn daarom
veel koelruimten aanwezig. Het koelen van deze
ruimten werd gedaan door een koelinstallatie.
In de kantoren zijn radiatoren toegepast om de
ruimten te verwarmen. De warmte word hier ook
afgevoerd door een ventilatiesysteem. De toevoer
van verse lucht werd gedaan door het openzetten
van een raam en langs spleten van deuren. Deze
eisen waren vroeger niet zo hoog als tegenwoordig.

Afbeelding 40. Bestaande installatieschema fabriek de
Faam te Breda.

Afbeelding 39. Stalen kozijnen kantorencomplex.
Genomen op 17-10-2014

De verdiepingsvloeren en het dak van het
kantorencomplex bestaan uit houten balklagen,
deze rusten op de dragende gemetselde wanden. De
vloeren zijn niet geïsoleerd, dit zorgt voor veel
contactgeluid. Dit kan voor geluidsoverlast zorgen,
als er bijvoorbeeld mensen lopen is dit goed
hoorbaar op de begane grond. Als afwerking is er
een verlaagd plafond toegepast om zo leidingwerk
en elektra te verbergen.
4.2.3 Bouwfysisch
De productiehal is niet voorzien van een
verwarmingssysteem. Dit is niet toegepast omdat
de machines die er stonden genoeg warmte
produceerde. Deze warmte moest wel afgevoerd
kunnen worden, in het gebouw is daarom een
ventilatiesysteem aanwezig die ervoor zorgden dat
de warme lucht afgevoerd kon worden naar buiten.
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4.3 Conclusie



Fabriekspand de Faam heeft de status gemeentelijk
monument gekregen, hierdoor hebben
verschillende onderdelen van het gebouw een hoge
monumentale waarde. De voorgevel van het
kantoor heeft een hoge monumentale waarde, de
uitstraling van deze gevel mag niet veranderd
worden. Dit geld ook voor de voor- en zijgevel van
de productiehal die grenzen aan de
Terheijdenseweg en de Liniestraat. Het kolommen
en balkenraster van de productiehal hebben een
hoge monumentale waarde, het aanzicht mag niet
veranderd worden. Het ketelhuis aan de zijkant van
het pand heeft een positieve monumentenwaarde
en mag eventueel gewijzigd worden.









Er is onderzocht of alle gebouwdelen in goede staat
verkeren.
 Kantoor: alle gebouwdelen verkeren in zeer
goede staat, het kantoor is regelmatig
gerenoveerd. Een aandachtspunt is dat de
verdiepingsvloer bestaat uit houten balklaag,
hierdoor kunnen geluidsproblemen ontstaan.
 Productiehal: De hoofddraagconstructie van de
productiehal verkeerd in goede staat, hetzelfde
geld voor de bakstenen gevels. De afwerklaag
van de gevels en vloeren zijn gedeeltelijk
verwijderd, deze zullen vervangen moeten
worden.
 Ketelhuis: het ketelhuis verkeerd in zeer slechte
staat. Door de temperatuurschommelingen van
het productieproces zijn er scheuren ontstaan
in de betonbalken, het constructiestaal is
zichtbaar. De afwerklagen zijn gedeeltelijk
verwijderd.
 Loodsen: aan de zij- en achterkant van het
gebouw staan twee grote loodsen. Deze zijn
eind jaren 90 gebouwd en verkeren in goede
staat.











Er kan geconcludeerd worden wat de
bouwtechnische en bouwfysische knelpunten zijn:
 De vloeren van de productiehal zijn direct op
het zand gestort en zijn ongeïsoleerd, er is geen
kruipruimte aanwezig waardoor deze niet aan
de onderzijde geïsoleerd kunnen worden.
 De gevels zijn ongeïsoleerd, omdat deze een
hoge monumentale waarde hebben kunnen
deze niet aan de buitenzijde geïsoleerd worden.
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Het dak is niet geïsoleerd, deze kan niet aan de
onderzijde geïsoleerd worden omdat het
balkenraster van monumentaal belang is.
De kolommen staan in directe verbinding met
de koude grond, om de kolommen is een laag
van vier centimeter isolatie toegepast.
Op de productiehal zijn acht lichtstraten
geplaatst. Dit zijn stalen kozijnen met enkel
glas, hierdoor kunnen er grote warmteverliezen
ontstaan.
Het kantoor rust op gemetselde gewelven
waarop een betonvloer van 100 millimeter is
gestort. Deze vloer is niet geïsoleerd en er is
geen mogelijk om deze aan de onderzijde te
isoleren.
De bakstenen gevel fungeren als
droogconstructie voor het kantoor, deze zijn
niet geïsoleerd. De voorgevel van het kantoor
heeft een hoge monumentale waarde dus kan
niet aan de buitenzijde geïsoleerd worden.
De zijgevel van het kantoor heeft geen
monumentale waarde dus kan aan de
buitenzijde geïsoleerd worden.
De kozijnen van het kantoor zijn uitgevoerd in
staal met enkel glas, de kozijnen van de
voorgevel mogen niet vervangen worden omdat
hierdoor het monumentale gevelbeeld
veranderd word.
De kozijnen van de zijgevel hebben geen
monumentale waarde dus mogen vervangen
worden.
De verdiepingsvloer en het dak bestaan uit
houtenbalklagen zonder isolatie, deze hebben
geen monumentale waarde dus mogen
geïsoleerd worden.
Het installatiesysteem van het gebouw is
opgedeeld in twee delen, het kantoor en de
productiehal. In de productiehal is geen
verwarmingssysteem toegepast, de verwarming
word voorzien door het productie van de
machines. Er word gekoeld door middel van
luchtbehandeling. In het kantoor zijn radiatoren
toegepast met balansventilatie.
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4.4 Functieonderzoek

Om een geschikte functie te vinden voor het
fabriekspand de Faam is het belangrijk om de visie
van de gemeente Breda onder de loep te nemen. Bij
herbestemming is goedkeuring van de gemeente
nodig, vaak is het gunstig om in te spelen op hun
ambitie. Een belangrijke visie van de gemeente wat
zeer duidelijk naar voren komt is dat het Faamplein
dat gelegen is aan het pand de Faam levendig moet
zijn. Het is daarbij belangrijk dat er mensen naar
het gebouw toegetrokken moeten worden. Het
realiseren van een avondfunctie kan hier goed op in
spelen. Een beursgebouw is daarom niet geschikt
om in het gebouw te vestigen, deze functie is niet
altijd in gebruik waardoor er alsnog geen levendig
plein ontstaat.

Om een geschikte herbestemming voor de Faam te
vinden is onderzoek gedaan naar de functies die in
de omgeving zijn gesitueerd. Aan de hand van deze
gegevens kunnen er al functies weggestreept
worden omdat deze al genoeg zijn gesitueerd in de
omgeving. Bij de herbestemming moet er niet
teveel concurrentie zijn. De functies die overblijven
kunnen nader bekeken worden. Het
functieonderzoek is terug te vinden in bijlage 7.
Na het onderzoek zijn mogelijke herbestemmingen
op niveau van omgeving over gebleven. Deze
functies zijn er niet of nauwelijks in de directe
omgeving:
 Bejaardentehuis
 Museum
 Atelier
 Internaat
 Universiteit
 Flexibel kantoor
 Restaurant
 Beursgebouw

De ambitie voor het gebouw is om zo functioneel
mogelijk in te delen, de gebruiker staat centraal.
Ook willen we in kunnen spelen op de tijd, dit houd
in dat we graag een herbestemming willen
realiseren die later opnieuw makkelijk kan worden
herbestemd. Door de grote oppervlakte van het
gebouw is het misschien nodig om meerdere
functies te vestigen in het gebouw. Na het
onderzoek van de mogelijke herbestemmingen en
de oppervlakte van het gebouw is het mogelijk
meerdere functies in het gebouw onder te brengen.
Door de gunstige locatie is een bijeenkomstfunctie
zeer geschikt. De functiemenging wordt toegepast
in de vorm van creatieve industrie.

In het gebouw zijn deze functies in principe
mogelijk, echter zijn enkele beperkt in verband met
het niet aanwezige daglicht in het gebouw. Dit valt
natuurlijk wel op te lossen met aanpassingen. Het
kantorencomplex heeft wel genoeg ramen maar
bijvoorbeeld een bejaardenhuis, universiteit of
internaat zijn te groot om in het kantorencomplex
te vestigen. In onze ogen vallen deze
herbestemmingen af. De voorstellen die hieruit
volgen zijn daarom:
 Museum
 Atelier
 Bijeenkomstruimte
 Flexibel kantoor
 Restaurant
 Beursgebouw

In Nederland is dit al op verschillende locaties
toegepast. Het principe is dat er op de locatie
professionele bedrijven maar ook starters zich
kunnen vestigen. Deze bedrijven kunnen hier
samenwerken en bied starters de kans om eerder
succesvol te worden. Het cultuur zorgt ervoor dat
Breda aantrekkelijk wordt voor toeristen, bedrijven
en bewoners. Ook levert de sector een belangrijk
bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van
nieuwe ondernemingen. Toeristen leveren een
financiële- en belevingsbijdrage voor de stad.
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4.5 Referentieprojecten

Wat het herbestemd gebouw zo succesvol maakt is
dat het is ingericht als ruimte waar hedendaagse
kunst optimaal tot haar recht kan komen. Dit komt
omdat kunst gevoelig is voor direct zonlicht. Door
de draaiing van de zon ontstaan er verschillen in
schaduwen die vervolgens zichtbaar is op onder
andere schilderijen. Door de lange stroken
dakramen is het mogelijk alleen maar noorderlicht
de ruimte in te krijgen. Het gebouw is een
bijeenkomstfunctie geworden, dit houd in dat het
gebouw bezocht kan worden. In de expositieruimte
worden dagelijks rondleidingen en excursies
gegeven. Ook worden er jaarlijks tentoonstellingen
gehouden.

Om een beter beeld te vormen over herbestemde
monumenten is er onderzoek gedaan naar
referentieprojecten. Er is bewust gekeken naar
fabriekspanden net zoals de Faam. Hieruit blijkt
hoe monumentale fabrieken succesvol herbestemd
kunnen worden.
4.5.1 De Pont te Tilburg
Het eerste gebouw dat opviel was de Pont te
Tilburg. Het gebouw was een voormalige
wolspinnerij en is verbouwd tot een
expositieruimte. Wat opvallend is aan de Pont is dat
de bouwmethode overeenkomt met die van de
Faam. Het bestaat namelijk uit een grote
productiehal die voorzien is van lange stroken
dakramen.

De expositieruimte is bijzonder door de kolommen
en balken die zichtbaar is. Dit samen met de lange
stroken dakramen is de historie nog steeds
aanwezig.

Afbeelding 43. Kolommen en balken structuur de Pont te
Tilburg, genomen op 22-11-2014

Afbeelding 41. Dakaanzicht de Pont te Tilburg, bingmaps,
2015, geraadpleegd via http://www.bing.com/maps/

Bij de herbestemming was het gebouw in slechte
bouwtechnische en bouwfysische staat. Dit maakte
het noodzakelijk om het gebouw totaal te
renoveren en te verbouwen. Er is besloten om het
dak en de vloer geheel te vernieuwen en de wanden
te restaureren. Dit is zo gedaan met de eis dat het
karakter behouden blijft en daardoor iets van het
verleden te bewaren.
Uit observatieonderzoek is gebleken dat er een zeer
duidelijke routing in het gebouw aanwezig is. Er is
daarbij duidelijk waarneembaar wat het verschil is
tussen het bestaande en nieuwe toevoegingen.

Afbeelding 42. Dak aanzicht Philips museum te Eindhoven.
bingmaps, 2015, geraadpleegd via
http://www.bing.com/maps/
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Het verschil tussen het nieuwe en oude is goed
zichtbaar. Opvallend was dat de toiletgroep als
aparte dozen in de ruimte zijn gesitueerd. De entree
is opvallend door het van buiten naar binnen
lopende luifel. Deze is uit het gebouw geplaatst om
het opvallend te maken voor onder andere
voorbijgangers.

systeem snel te schakelen is bij temperatuur
veranderingen of als de luchtvochtigheid te hoog
wordt. Dit is bewust gedaan omdat hallen waar
kunst tentoongesteld worden de temperatuur en
luchtvochtigheid constant moet blijven, er ontstaat
anders een kans dat de kunst beschadigd door
bijvoorbeeld vocht. Als er dus heel veel mensen zijn
is de luchtvochtigheid en temperatuur hoger, de
luchtbehandeling kan dan snel handelen en de
temperatuur naar gewenste niveau brengen.
In het gebouw zijn meerdere functies toegepast. Dit
is gedaan om het gebruik van het gebouw te
vergroten. Het toevoegen van een restaurant heeft
een meerwaarde omdat dit gebruikt kan worden
door de bezoekers. Ook is er een bibliotheek
gevestigd en een ruimte waar gewerkt kan worden.

Afbeelding 44. Opvallende entree de Pont te Tilburg,
genomen op 22-11-2014

Het maakt hierdoor duidelijk dat er iets in het
gebouw te doen is en worden op deze manier naar
het gebouw toegetrokken. Op deze manier wordt
het gebouw drukker bezocht en zijn er ook meer
inkomsten te behalen. De gevel is ook opvallend
gemaakt door een stalen frameraster voor de
bestaande gevel te plaatsen.
Afbeelding 46. Functiemenging de Pont te Tilburg
(Restaurant, bibliotheek, werkruimte, expositieruimte), de
pont, z.j., http://www.depont.nl/impressie/

Afbeelding 45. Opvallende gevel de Pont te Tilburg,
genomen op 22-11-2014

In het gebouw zijn nieuwe installaties geplaatst. De
leidingen en deze installaties zijn niet in het zicht
gelaten. De ruimten wordt gekoeld en verwarmd
door lucht. Dit is zichtbaar door roosters in de
wanden. De keuze voor luchtbehandeling is dat het
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4.5.2 Philips museum Eindhoven
Het Philips museum was voormalig een fabriek die
als werkplaats werd gebruikt van Gerard Philip. Het
gebouw is zo bijzonder omdat hij daar de eerste
kooldraad maakte, dit was het begin van de
gloeilamp. Het oude gebouw heeft een nieuwe
functie gekregen en wordt gebruikt als museum.
Het museum gaat over de levensloop van Philips
met velen uitvindingen. Het heeft een succesvolle
functie gekregen die dagelijks druk bezocht wordt.
Omdat Philips wereld bekend is trekt het ook velen
bezoekers uit het buitenland. Het oude
monumentale pand is weer helemaal in leven
gebracht.

Door deze nieuwe verkeerruimte is er ook
interactie tussen binnen en buiten, dit zorgt voor
meer levendigheid op straat.

Het gebouw heeft bij de herbestemming een
grondige renovatie ondergaan. Er is voor gekozen
een nieuwe glazen gevel tegen de voorgevel te
plaatsen. Een reden voor het plaatsen van een
glazen gevel is omdat de oude fabriek omringd is
door andere hoge gebouwen, hierdoor viel het
gebouw niet op. Het was daarom moeilijk
herkenbaar dat er iets te doen is. Op afbeelding 47
is te zien dat de monumentale gevel nog goed
zichtbaar is.

Afbeelding 48. Verkeersruimte met tijdlijn van Philips,
genomen op 21-01-2014

Bij het Philips museum zijn meerdere functies
gemengd. Door het toevoegen van een winkeltje en
restaurant is er een extra inkomstenbron en het
zorgt voor meer levendigheid in het gebouw

Afbeelding 47. Glazen gevel tegen het Philips museum,
strand lighting, geraadpleegd via
http://www.strandlighting.com/index.php?src=news&srct
ype=detail&category=Main&refno=68

Afbeelding 49. Functiemenging Philips museum te
Eindhoven (expositieruimte, restaurant, winkel), Philips
Museum, http://www.philips-museum.com/

Het gebouw is totaal voorzien van nieuwe
installaties. Het museum zelf wordt verwarmd en
gekoeld doormiddel van een luchtbehandelingkast.
In het gebouw zijn meerdere installaties toegepast.
De verkeersruimte van de tweede huid dient als
verkeersruimte en moet daarom verwarmd en
gekoeld worden. In de wand zijn inblaaspunten
geplaatst en voor het verwarmen is
vloerverwarming toegepast. In het museum zelf zijn

De nieuwe gevel zorgt ervoor dat het gebouw extra
gebruiksoppervlak krijgt. Deze oppervlakte wordt
gebruikt als verkeersruimte waar een tijdlijn van
Philips te zien is.
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de buizen in het zicht gelaten, dit zorgt voor het
industrieel karakter.
In het gebouw is een duidelijke routing aanwezig
als men die volgt loopt het door heel het gebouw.
Daarbij is rekening gehouden met
rolstoelgebruikers en is er een lift geplaatst om
naar boven te kunnen. Er is een nieuwe verdieping
gerealiseerd waardoor het gebruiksoppervlak
vergroot wordt.

Afbeelding 50. Lift voor rolstoelgebruikers naar nieuwe
verdiepingsvloer Philips museum te Eindhoven, Philips
Museum, http://www.philips-museum.com/
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4.5.3 Conclusie
Uit het onderzoek komen duidelijke kenmerken
naar voren hoe een gebouw succesvol herbestemd
kan worden. Deze kenmerken kunnen nuttig zijn
voor het herbestemmen van de Faam te Breda.
Bij een bijeenkomstfunctie zoals een museum is het
belangrijk dat er mensen naar het gebouw
toegetrokken worden. Zo blijft het pand
aantrekkelijk en kan het zijn functie behouden. Wat
sterk naar voren kwam bij beide projecten is dat er
een opvallende entree en / of gevel gerealiseerd
moet worden. Als men het gebouw benaderd is het
gelijk duidelijk dat er iets te doen is. Om de straat of
plein bij het gebouw te betrekken kan een nieuwe
gevel een optie zijn. Daardoor is er een interactie
tussen binnen en buiten.
Eenmaal in het gebouw moet er een duidelijke
routing aanwezig zijn. Het is daarbij verstandig om
het gebouw rolstoelvriendelijk te maken. Door dit
te doen kan er een breder publiek getrokken
worden, omdat het voor iedereen toegankelijk is.
Het is zinvol om de ruimte waar kunst
tentoongesteld wordt onder de dakramen te
plaatsen. Bij kunst is het belangrijk dat er geen
direct zonlicht in de ruimte schijnt. De dakramen
moeten daarom afgeschermd worden van
zuiderlicht. Dit komt omdat door de constante
verandering van schaduwen de kunst niet optimaal
tot hun recht komt.
Het is verstandig om het binnenklimaat te regelen
met lucht. Hiermee kan snel gereageerd worden op
hogere temperaturen en luchtvochtigheid. Als dit te
hoog wordt kan het kunst beschadigen.
Door overmaat aan oppervlakte kan het
meerwaarde hebben om meerdere functies in het
gebouw onder te brengen. Hierdoor blijft het
gebouw levendiger en kan zorgen voor meer
inkomsten, door bijvoorbeeld werkplekken,
bibliotheek of restaurant toe te voegen.
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5

PROGRAMMA VAN EISEN

5.3 Gebruiksfuncties
Bijeenkomstfuncties
Expositieruimte
Een expositieruimte ook wel een expositiehal is een
ruimte waar grote massa’s bezoekers in toe gelaten
moet kunnen worden. Omdat het fabriekspand
beschikt over een grote productiehal is dit geschikt.
In deze expositiehal wordt kunst tentoongesteld
aan belangstellende bezoekers. Deze hallen liggen
ook meestal in de buurt van grootstedelijke
gebieden en heeft een vlotte bereikbaarheid net
zoals betreffende fabriekspand de Faam. Voor de
kunst is het daklicht uitermate geschikt voor het
noorden licht, de Faam beschikt hierover. Het is dus
noodzakelijk dat de expositieruimten onder de
dakramen gesitueerd wordt. Het kunst in de vorm
van schilderijen of foto’s komt hierdoor optimaal
tot hun recht.

5.1 Inleiding
Er is een programma van eisen (PVE) opgesteld om
er van bewust te worden wat voor eisen er worden
gesteld aan het gebouw en de functies. Het is
hierdoor overzichtelijk waaraan het ontwerp moet
voldoen. Uiteindelijk kan het ontwerp getoetst
worden aan het PVE. Het PVE is terug te vinden in
bijlage 9.

5.2 Projectdefinitie
5.2.1 Bestemming
Uit het eerdere functieonderzoek is naar voren
gekomen dat de functie waarin het gebouw moet
worden voorzien een kantoorfunctie en
bijeenkomstfunctie betreft. Dit wordt toegepast in
de vorm van creatieve industrie. In Breda bied de
creatieve industrie een grote kans omdat er in de
stad verschillende culturele- en
ontwerpopleidingen zijn gesitueerd. Hierbij kan
gedacht worden aan design, media en
entertainment, mode, gamen of architectuur. Het
toepassen van ateliers bied kunstenaars de kans om
hun kunst te maken en nauw samen te werken.
Daarbij wordt ruimte beschikbaar gesteld waar de
kunst tentoongesteld wordt voor publiek. Het
cultuur zorgt ervoor dat Breda aantrekkelijk wordt
voor toeristen, bedrijven en bewoners. Ook levert
de sector een belangrijk bijdrage aan de
werkgelegenheid en de groei van nieuwe
ondernemingen.

Restaurant
Door het toevoegen van een restaurant wordt de
gebruiksintensiteit van het pand vergroot door een
hogere bezetting. Daarnaast kunnen gebruikers ook
gebruik maken van het restaurant. De
monumentale kenmerken en details versterken het
restaurant. Daarnaast heeft het pand een goede
ligging.
Kantoorfuncties
Ateliers
De ateliers zijn werkplaatsen waar jonge en oude
kunstenaars zich kunnen vestigen en daar hun
creativiteit kunnen los laten. Door ruimte
beschikbaar te stellen bied kansen voor nieuw
talent. De kunstenaars kunnen in de ateliers
werken, repeteren, experimenteren, elkaar
ontmoeten en inspireren.

5.2.2 Doelgroep
Het onderkomen willen we realiseren voor
professionele bedrijven maar ook voor starters. Dit
in combinatie met jonge en oude kunstenaars.
Daarbij kunnen belanghebbende voor kunst en
cultuur het gebouw bezoeken. Door het toevoegen
van een restaurant wordt de omgeving betrokken
bij het gebouw.

Kantoorruimten:
De kantoorruimten zijn te huren voor kleine en
grote bedrijven. We richten ons hier op creatieve
industrie. Het principe is dat er op de locatie
professionele bedrijven maar ook starters zich
kunnen vestigen. Deze bedrijven kunnen hier
samenwerken en bied starters de kans om eerder
succesvol te worden.
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Eisen t.b.v. kantoorfuncties
Ateliers:
 De ateliers moeten inzichtelijk worden, dit kan
gerealiseerd worden doormiddel van glas.
 Alle ateliers worden voorzien van gezamenlijke
sanitaire voorzieningen.
Kantoorruimte:
 Vrije indeelbare ruimten naar keuze
gebruiker(s). Mogelijkheid voor toevoeging van
kopieerruimte/archief/vergaderruimte.
 De kantorenruimten worden voorzien van
gezamenlijke sanitaire voorzieningen.

Flexplekken
Het toevoegen van flexibele ruimten heeft een
meerwaarde. Zelfstandige ondernemers die geen
eigen kantoor hebben kunnen gebruik maken van
de flexplekken. Er kan hier vergaderd of gewerkt
worden. Ook zorgt dit ervoor dat mensen met
elkaar in contact komen. Het verhoogd hierbij de
capaciteit van het gebouw waardoor het gebouw in
gebruik blijft.

5.4 Indelingseisen
Eisen t.b.v. bijeenkomstfuncties
Expositieruimte:
 De expositieruimte dient een eigen entree te
hebben.
 Bij binnenkomst moet er een receptie/balie zijn
voor bezoekers.
 Bezoekers moeten de mogelijkheid hebben om
hun jas op te hangen en gebruik te maken van
kluisjes.
 Er moeten voldoende sanitaire voorzieningen
zijn eisen volgens bouwbesluit. Ook rekening
houdend met invalide toilet(ten).
 Er moet een duidelijke routing zijn voor de
bezoekers.
 Er dient een aparte ruimten te zijn voor
personeel, deze moeten worden voorzien van
een pantry en toiletten.
 Er moet een ruimte beschikbaar komen voor
vergaderingen.
 Er dient een opslagruimte te komen voor
kunstobjecten.

Eisen t.b.v. het gebouw
 De monumentale gevel en entree moeten
aantrekkelijk en opvallend gemaakt worden. De
architectonische waarde van het gebouw moet
geüpgraded worden.
 Er moet een duidelijke routing in het gebouw
zijn die de verschillende functies onderscheid.
 Er dient een ruimte te komen voor technische
doeleinden voor onder andere het
onderbrengen van installaties.
 In het gebouw moet een berging aanwezig zijn
voor het onderhoud van het gebouw.
 Het gebouw moet worden voorzien van een
gemeenschappelijke-/binnenruimte, dit kan
door een binnentuin of atrium.
 Het gebouw moet toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers.
 Het gebouw moet beschikken over voldoende
parkeergelegenheid, zowel parkeerplaatsen als
een fietsenstalling volgens eisen bouwbesluit.
 Er dient een containerruimte te zijn voor het
afval.

Restaurant
 Er moet ruimte zijn voor gasten die komen eten.
 Er dient een keuken te komen.
 Sanitaire voorzieningen voor de gasten.
 Er moet een berging/opslag komen.
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5.5 Technische eisen

Daglicht
Bij de expositieruimte waar kunst tentoongesteld
wordt is een belangrijk dat er niet-wijzigende
daglichttoetreding is. De expositieruimte moet
raampartijen op het noorden hebben om te
voorkomen dat er zonlicht in de ruimte valt. De
kunst komt hierdoor optimaal tot zijn recht. Door
rechtstreeks zonlicht ontstaan te sterke
slagschaduwen, te grote verschillen in intensiteit en
kleurtemperatuur van het licht bij wisselende
bewolking en, door het draaien van de aarde, een
voortdurend veranderende hoek van lichtinval. Dit
is ook het geval bij ateliers waar er kunst wordt
gemaakt in de vorm van schilderijen.
 Verblijfsruimte minimaal 10% daglicht op het
oppervlak.

Bouwbesluit
Toevoegingen en wijzigingen aan het gebouw dient
volgens nieuwbouweisen conform bouwbesluit.
Thermische schil
Rc:
Dak= 8 K/W m2
Gevel= 8 K/W m2
Vloer= 6.5 K/W m2
Binnenklimaat
Voor het binnenklimaat stellen we waarden aan een
gezond binnenklimaat. Men moet zonder jas in het
gebouw kunnen lopen, zonder dat men het koud of
te warm heeft. Voor het comfort van de gebruikers
willen we voldoen aan de bouwbesluit eisen die
gelden voor de nieuwbouw.

Druksterkte begane grondvloer
Het is noodzakelijk dat de begane grondvloer een
druksterkte aan moet kunnen van minimaal 5kN.
Het kan voorkomen wanneer er zware
kunstobjecten op de vloer worden geplaatst.

Aan het klimaat in de expositieruimte moeten
strengere eisen gesteld worden dan aan het
kantoor. Voor kunst is het namelijk belangrijk dat
de luchtvochtigheid en te temperatuur constant
blijven. Hiervoor worden de volgende eisen gesteld:
Temperatuur: 25C +/- 2C
Luchtvochtigheid: 52% +/- 3%
Geluid
Kunnen de functies samen in een gebouw zonder
dat ze overlast van elkaar ondervinden is zeer
belangrijk. Bij het realiseren van een
expositieruimten is het noodzakelijk dat er geen
geluidsoverlast is. Het tentoongestelde kunst moet
in alle rust bekeken kunnen worden. Als er tegen
deze ruimte een atelier wordt geplaatst waarin veel
geluid geproduceerd wordt is dat storend voor de
expositieruimte. De functies moeten daarom van
elkaar gescheiden worden, dit kan bijvoorbeeld
doormiddel van een verkeersruimte of binnentuin.
Maximale geluidsbelasting gevel:
 Maximale installatie geluidsbelasting 30 dB(a).
 Nagalm tijd 0,4 – 0,8 sec;
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6

HERBESTEMMING DE FAAM

6.1 Sloop
Bij het minimaliseren van de milieubelasting is het
gunstig om bij het herbestemmen van gebouwen zo
min mogelijk sloopafval te krijgen. Het is niet altijd
realiseerbaar om alles intact te laten en er moet
daarom wel het een en ander gesloopt worden.
Na het analyseren van de bouwkundige staat van de
fabriek de Faam kan geconcludeerd worden dat het
ketelhuis in zeer slechte staat is. Er komen
scheuren in het beton voor en stukken beton zijn
afgebroken waardoor de staalwapening zichtbaar is
(afbeelding 51). Het renoveren van dit bouwdeel
zal veel kosten met zich mee brengen. Omdat dit
bouwdeel gevaar met zich mee brengt is uit
constructieve overwegingen besloten om dit
bouwdeel te slopen.

Afbeelding 52. Bestaande plattegrond de Faam te Breda.

Afbeelding 51. Scheurvorming constructie ketelhuis de
Faam te Breda, genomen op 12-09.2014

De loodsen op het terrein zijn niet van
monumentaal belang. Tijdens de uitvoeringsfase
kunnen deze gebruikt worden voor opslag van
bouwmaterialen, als het complex herbestemd is
worden deze loodsen afgebroken.
Afbeelding 53. Vrije indelingplattegrond na sloop de Faam
te Breda.

Door een grote open ruimte te creëren in de
productiehal ontstaat er een vrije indeling. De
plattegrond kan daardoor naar wens ingedeeld
worden. Vaste muren die aanwezig zijn worden
daarom afgebroken. Alle niet constructieve wanden
in het kantoor worden verwijderd. Uiteindelijk blijft
er een geheel vrije plattegrond over, deze is nu vrij
in te delen.
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Aangrenzende onverwarmde ruimten
Er is overwogen om een doos in doos constructie
toe te passen (afbeelding 55). Bij deze methode
word er een geïsoleerde doos in de ruimte gezet die
compleet geklimatiseerd is.

6.2 Verbeteren thermische schil
6.2.1 Na-isoleren gebouwschil
De gevel aan de voorzijde van het gebouw van de
productiehal en het kantoor hebben een hoge
monumentale waarde. Het is niet mogelijk om
isolatie aan te brengen tegen deze gevel, aangezien
de gevel dan niet meer zichtbaar zou zijn. De
kolommen en balkenstructuur zijn van
monumentaal belang en moeten in het zicht blijven.
Om de schil van het gebouw helemaal in te pakken
en zo koudebruggen te voorkomen zijn
verschillende scenario´s onderzocht, namelijk:
 Aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR)
 Van binnen isoleren
 Van buiten isoleren

Afbeelding 55. Doos in doos constructie met Aangrenzende
Onverwarmde Ruimten (AOR).

De ruimte tussen de doos en de gevel van het
gebouw word een aangrenzende onverwarmde
ruimte genoemd (AOR). De ruimte vormt een
thermische buffer tussen verwarmde ruimte en de
buitenlucht, de temperatuur in de AOR zal ongeveer
in het midden liggen (Nusselder, Dulski, Haas & Van
de Ven, 2011).
Afbeelding 54. Monumentale aanzichten gevel, kolommen en
balkenstructuur.

Afbeelding 56. Thermische buffen binnen- buitenlucht.

Met deze methode hoeft de gevel niet geïsoleerd te
worden en blijft de historische uitstraling
gewaarborgd. Het dak van de doos moet in glas
uitgevoerd worden (afbeelding 55) dit moet omdat
de balken en kolommenstructuur in het zicht moet
blijven door hun monumentale waarde. Deze AOR
kunnen gebruikt worden als verkeersruimte.
Fabriek de Faam bestaat uit een grote productiehal.
Dit zorgt voor een overmaat aan ruimte wat vanuit
energieoogpunt niet gunstig is (Nusselder, Dulski,
Haas & Van de Ven, 2011). Het kost veel moeite en
geld om deze grote ruimte te verwarmen. Door het
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doos in doos principe toe te passen hoeft niet heel
de ruimte verwarmd te worden. Hierdoor blijft het
monumentale gevelbeeld en het kolommen en
balkenraster gewaarborgd.
Het nadeel van dit principe is dat de gevels en het
dak niet beschermd worden tegen weersinvloeden.
Hierdoor kan er vocht de constructie in trekken
hetgeen het gebouw aan kan tasten, de levensduur
word hierdoor verkleind. Door het toepassen van
de onverwarmde ruimtes gaat er veel
gebruiksoppervlak verloren die anders een functie
had kunnen krijgen.

Afbeelding 58. Plaatsen van voorzetramen.

Van binnen isoleren
Bij het kantoorcomplex was de optie om deze van
binnen in te pakken. Met deze methode worden
voorzetwanden tegen de bestaande wanden
geplaatst. Op de afbeelding 57 is te zien dat de
monumentale gevel hierdoor onaangetast blijft.

Wanneer het gebouw van binnen geïsoleerd wordt
komt de isolatie aan de onderzijde van de
dakconstructie. Het dakbeschot bevindt zich dan
aan de koude zijde van de schil; dit wordt daarom
een koud dak genoemd. Het voordeel is dat met
deze manier de isolatie in verbinding staat met de
wanden waardoor de schil helemaal dicht is.
Het nadeel van een koud dak is dat het dak niet
beschermd wordt tegen weersinvloeden van buiten.
Het dak is hierdoor zeer gevoelig voor grote
temperatuurschommelingen. Wat er gaat gebeuren
is dat het dak in de zomer gaat uitzetten en in de
winter trekt het samen. Het gevolg hiervan kan zijn
dat er scheurvorming ontstaat. Nog een veel
voorkomend probleem bij een koud dak is dat er
kans is op inwendige condensatie. Vooral bij een
houtenbalklaag is dit aan de orde. Tussen de balken
wordt isolatie aangebracht. Rondom het hout kan
vocht ontstaan, wat houtrot tot gevolg kan hebben
(bijlage 10, 3.1.1. Koud dak).

Afbeelding 57. Aanbrengen isolatie aan de binnenzijde van
het gebouw.

Bij deze methode is het noodzakelijk dat de
kozijnen aangepakt worden. Nu bestaan deze uit
stalen kozijnen waar veel kieren en naden aanwezig
zijn, ook zijn ze voorzien van enkelglas. Dit zorgt
voor koudebruggen en tochtproblemen; er gaat
hierdoor veel energie verloren. Een mogelijkheid
hiervoor is het plaatsen van een voorzetraam. Het
bestaande kozijn blijft daardoor intact en er komt
een nieuw raam aan de binnenzijde.
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Van buiten isoleren
Een andere optie die onderzocht is van buiten
isoleren. Op afbeelding 59 is een doorsnede te zien
van de productiehal. Deze grenst aan een
verkeersruimte. Om een dichte schil te creëren
zonder koudebruggen moet het gebouw helemaal
ingepakt worden, dit wordt gerealiseerd door een
nieuwe glazen gevel. Op deze manier hoeft er niet
aan de binnenkant geïsoleerd te worden. Alle
monumentale knooppunten blijven hierdoor in het
zicht en er bevinden zich geen koudebruggen. De
scheiding tussen de functie en de verkeersruimte
moet een flexibele wand worden die in de toekomst
eenvoudig verplaatst of gedemonteerd kunnen
worden. Deze moet geluidoverdracht tegen gaan
van de verkeersruimte naar de functie.

Afbeelding 60. Isolatie aan de buitenzijde droogkamer.

De gevel van het kantoorcomplex hoeft door de
nieuwe glazen gevel niet geïsoleerd te worden.
Door isolatie op het dak te leggen staat het met
elkaar in verbinding en is het gebouw helemaal
ingepakt.

Afbeelding 61. Isolatie aan de buitenzijde
kantorencomplex.
Afbeelding 59. Isolatie aan de buitenzijde productiehal.

Als er van buiten geïsoleerd gaat worden komt de
isolatie aan de bovenzijde van de dakconstructie, de
dakconstructie zit daardoor aan de warmte zijde
van de gebouwschil, dit noemt men warmdak. Het
voordeel van deze methode is dat het dak mee
opgewarmd wordt en is daardoor minder gevoelig
voor temperatuurschommelingen en van
weersinvloeden, hierdoor wordt uitzetten en krimp
van materialen voorkomen. (bijlage 10, 3.1.2. Warm
dak).

Op de doorsnede hieronder is waar te nemen hoe
de andere ruimte na- geïsoleerd dient te worden.
De glazen gevel wordt doorgetrokken en op de
bestaande muur geplaatst. Dit is noodzakelijk
omdat de muur tussen de functies en
verkeersruimte monumentaal is en niet ingepakt
kan worden met isolatie. Op deze manier worden
koudebruggen voorkomen. Het bestaande dak
wordt verwijderd en er wordt hiermee een vrije
ruimte gecreëerd. Het dak is bewust verwijderd om
zo het isolatiepakket door te trekken. In deze
situatie zijn er voorzetwanden nodig omdat de
glazen gevel niet over de bestaande gevel komt.
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6.2.2 Na isoleren begane grondvloer
De begane grondvloeren zijn niet geïsoleerd, vooral
op de begane grond zorgt dit voor een grote
koudebrug en warmte verliezen. Bij de Faam ligt de
100mm stampbeton vloer rechtstreeks op een
zandlaag en er is geen kruipruimte aanwezig. Het is
dus niet gunstig om onder de vloer te gaan isoleren,
deze optie is daarom niet in het onderzoek
meegenomen. Om de vloer te isoleren zijn de
volgens opties overwogen:
 Bestaande vloer slopen
 Op de vloer isoleren

Flexibele / demontabele vloer
Er is overwogen om een
flexibele vloer toe te passen (zie afbeelding 62). In
de vloer is het dan mogelijk om leidingen te leggen.
Deze kunnen ten alle tijden verlegd worden, dit
geeft daardoor flexibiliteit.

Bestaande vloer slopen
De bestaande vloer verwijderen zal veel kosten met
zich mee brengen. Dit zorgt ervoor dat er veel
sloopafval is, vooral door het grote oppervlak. Bij
een betonnen vloer is er veel mankracht nodig en is
dus zeer arbeidsintensief. Het voordeel is dat er een
geheel nieuwe geïsoleerde vloer gerealiseerd kan
worden. Er verandert hierbij niets aan de nuttige
hoogte.

Afbeelding 62. Toepassen van een flexibele/demontabele
vloer.

Op de vloer isoleren
Als er geen kruipruimte aanwezig is dan komt op de
bovenzijde van de vloer een isolatielaag. De
bestaande vloer blijft hierdoor intact. Een
belangrijk aandachtspunt is dat knooppunten die in
verbinding staan met de vloer kunnen zorgen voor
koudebruggen. Deze dienen deels of helemaal
ingepakt te worden met isolatie. Het is daarbij
belangrijk dat de nuttige hoogte van de ruimte
verandert en eventuele deuren ingekort moeten
worden.

Vaste vloer
Het toepassen van een vaste vloer zorgt ervoor dat
deze permanent blijft liggen. Op de druk vaste
isolatie wordt een dekvloer gegoten met daarin de
vloerverwarming.

Vanuit de milieubelasting gezien is het gunstiger zo
min mogelijk sloopafval te krijgen. Omdat het een
groot oppervlak betreft is het slopen van de begane
grondvloer een grote milieubelasting. Ook staan de
kolommen in verbinding met de vloer waardoor het
nog lastiger is om dit te realiseren. Uit dit oogpunt
is besloten om op de vloer te isoleren. Om op de
vloer te isoleren zijn er verschillende
mogelijkheden namelijk:
 Flexibele/demontabele vloer
 Vaste vloer

Afbeelding 63. Toepassen van een drukvast vloer.
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6.2.3 Dakramen
Een belangrijk aandachtspunt zijn de dakramen. De
dakramen zijn ook verouderd en voorzien van
enkelglas. Er moet daarom een overweging
gemaakt worden om de bestaande kozijnen te laten
zitten of te verwijderen. Er is een overweging
gemaakt in de volgende opties:
 Dakramen behouden
 Nieuwe dakramen over de bestaande
 Sheddak
Dakramen behouden
Er is overwogen om de dakramen te behouden. Het
glas dat licht krijgt van het zuiden moeten worden
afgeplakt zodat er geen direct zonlicht de ruimte in
komt. Onder het dakraam moet isolerend glas
geplaatst worden omdat de dakramen voorzien zijn
van enkelglas. Het voordeel van dit systeem is dat
er relatief weinig gedaan hoeft te worden wat
scheelt in de kosten. Ook is hierdoor nauwelijks
sloopafval. Het nadeel is dat het glas
schoongemaakt moet kunnen worden, dit is bijna
niet realiseerbaar.

Afbeelding 65. Nieuwe dakramen over de bestaande
plaatsen.

Afbeelding 66. Toepassen van een sheddak.

Sheddaken
Als er nieuwe dakramen geplaatst worden kunnen
er sheddaken geplaatst worden. De helling is
hierdoor naar wens uit te voeren en kan
beschikbaar gesteld worden voor zonnepanelen. Er
schijnt hierdoor ook geen zuiderlicht meer naar
binnen, wat ten goede kan komen voor de
expositieruimte.

Afbeelding 64. Bestaande dakramen behouden.

Nieuwe dakramen over de bestaande
Nog een optie die in overweging is genomen is
nieuwe dakramen plaatsen over de bestaande.
Hierbij blijven de bestaande dakramen intact wat
scheelt in bouwafval.

.
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6.2.4 Conclusie
Na onderzoek voor het na- isoleren van de
gebouwschil is geconcludeerd, dat de beste keuze is
om het gebouw van buiten te isoleren. Dit betreft de
niet monumentale gevels. Het is noodzakelijk om de
productiehal van buiten te isoleren om de
kolommen en balkenstructuur in het zicht te laten.
Als het kantoor van binnen geisoleerd zou worden,
dan zouden er koudebruggen ontstaan.

Er is daarom besloten om de gevel bij de niet
monumentale delen van buiten in te pakken. Dit is
ook beter omdat hiermee een warm dak wordt
gerealiseerd. Voor de monumentale gevel wordt
een nieuwe glazen gevel geplaatst, de monumentale
gevel blijft dan zichtbaar. Op afbeelding 69 is waar
te nemen dat bij het linker gebouw voorzetwanden
moeten komen.

Op afbeelding 67+68 is te zien dat het kantoor van
binnen geïsoleerd is. De productiehal is van buiten
geïsoleerd om zo de kolommen en balken in het
zicht te laten. Bij het knooppunt is te zien dat er een
koudebrug is, dit komt op veel meer plekken voor
in het gebouw.

Afbeelding 69. Plattegrond principe na isoleren
gebouwschil.

Afbeelding 67. Ontstaan van koudebruggen tussen de
bouwdelen.

Er is onderzoek gedaan naar de methoden om de
begane grondvloer te isoleren. Daaruit moet een
overweging gemaakt worden om de vloer te slopen
of te behouden. Er kan geconcludeerd worden dat
de sloop van de begane grondvloer voor veel
bouwafval zorgt wat de milieubelasting van het
project zal verhogen. Dit komt omdat het een zeer
groot oppervlak betreft. Er is daarom besloten om
op de vloer te isoleren. De keuze tussen een
flexibele vloer of vaste vloer was een lastige opgave.
Door een flexibele vloer toe te passen is te allen
tijde mogelijk leidingen te verleggen. De vloer kan
in de toekomst ook weer gedemonteerd worden en
elders toegepast worden. Het nadeel van deze vloer
is dat de productiehal een groot oppervlakte
betreft. Er zijn daardoor heel veel profielen nodig,
dit zal hoge kosten met zich mee brengen. De keuze
is gemaakt om een vaste vloer toe te passen. Dit
heeft de voorkeur omdat de afwerking hetzelfde is

Afbeelding 68. Ontstaan van koudebruggen dak
bouwdelen.
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als het bestaande, dit geeft de uitstraling weer zoals
het altijd is geweest. Ook moet de vloer een
bepaalde drukkracht op kunnen nemen, dit is het
best realiseerbaar met een drukvaste isolatieplaat.
De dakramen zorgen voor veel energieverliezen, dit
komt omdat het bestaat uit enkelglas. De dakramen
moeten daarom aangepakt worden om dit te
voorkomen. De meeste gunstige manier is om
nieuwe dakramen te plaatsen in de vorm van een
sheddak. Door deze methode is de helling naar het
zuiden op gewenste hoek te realiseren en
beschikbaar om zonnepanelen te plaatsen. Op deze
manier schijnt er ook alleen maar noorderlicht de
ruimte in, hetgeen gunstig is bij gebruik als
expositieruimte en atelierruimte voor kunstenaars.
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6.3 Ontwerp
6.3.1 Nieuwe glazen gevel
Uit het bouwkundig onderzoek is naar voren
gekomen dat er een glazen gevel voor het gebouw
geplaatst gaat worden om de thermische schil dicht
te krijgen en het monumentale karakter van het
gebouw te waarborgen. Vanuit architectonisch
oogpunt is een glazen gevel ook zeer aantrekkelijk.
Dit principe is namelijk ook toegepast bij het Philips
Museum in Eindhoven .

Afbeelding 72. Interactie binnen buiten glazen gevel.

Naast dat het gebouw een moderne strakke
uitstraling krijgt heeft de gevel ook bouwfysische
voordelen. Voor het gebouw ligt namelijk een
drukke weg met daarachter een spoor waar veel
lawaai door word veroorzaakt. De glazen gevel
functioneert hierdoor als geluidswal voor het
gebouw.
De glazen gevel zorgt ervoor dat de monumentale
gevel word ontzien van weersinvloeden waardoor
deze haar monumentale uitstraling zal behouden.
Daarnaast zorgt het voor een warmtebuffer tussen
de expositieruimte en de buitenlucht. Wanneer er
gekozen word om hier een simpele vliesgevel te
plaatsen moet er goed op gelet worden dat deze
tussenruimte erg warm kan worden in de zomer,
dit komt omdat de gevel op het zuiden is gesitueerd
waardoor de zon er bijna heel de dag op schijnt.

Afbeelding 70. Philips museum Eindhoven, z.j.,
www.vandaagopstap.nl/activiteiten/27418/PhilipsMuseum/.

Net als bij de Faam ligt er voor het Philips een plein
waar niet veel gebeurd, om het plein levendig te
maken is er interactie nodig tussen het gebouw en
het plein. Door het plaatsen van een glazen schijf
voor het gebouw word de monumentale gevel in
een vitrine gezet waardoor de gevel op zich een
museum stuk is geworden (afbeelding 71). De
monumentale gevel springt naar buiten en word
nog opvallender terwijl het historische karakter
behouden blijft.

Om deze oververhitting tegen te gaan kan de glazen
gevel uitgevoerd worden als een actieve gevel. Er
zijn twee soorten actieve gevels, een klimaatgevel
en een tweede huid façade.
Actieve gevel
Men spreekt over een actieve gevel als die actief
reageren op omstandigheden van het binnen- of
buitenklimaat. Er zijn twee soorten actieve gevels:



Afbeelding 71. Nieuw gevelbeeld de Faam.

Tweede huid façade
Klimaatgevel

Tweede huid façade
Een tweede huid façade bestaat uit twee
gevelbladen waarvan het buitenblad van enkel
ongeïsoleerd glas gemaakt is, het binnenblad is
bestaat uit een geïsoleerd binnenblad met dubbele
isolerende beglazing. De spouw tussen deze twee

Door de looproutes door de glazen gevel te laten
lopen is er een stuk meer activiteit op het plein, er
is levendigheid van buiten te zien. Mensen worden
nieuwsgierig wat er binnen te doen is, wat mensen
naar het gebouw toe trekt.
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bladen is aan de onder- en bovenkant open, de
spouw word volledig natuurlijk geventileerd.

Pilkington Suncool gekozen. Dit glas is compleet
doorzichtig maar heeft goede zonwerende
eigenschappen (bijlage 13. Onderzoek materialen).

Deze spouw vormt een thermische buffer tussen
het gebouw en de buitenlucht. In de winter warmt
de spouw op waardoor er in de zomer minder
gekoeld hoeft te worden. In de zomer zal de spouw
opwarmen, door natuurlijke ventilatie word de
spouw gekoeld. Hierdoor is de spouw koeler dan de
buitenlucht waardoor er in het gebouw minder
gekoeld hoeft te worden.

De warmte in deze spouw kan ook gebruikt worden
om de ruimte weer mee te koelen. Dit kan door
middel van (a)diabatische koeling (bijlage 4, 2.5.3
koelen met waterdamp), hier zal in de
bouwfysische uitwerking ver op ingegaan worden.
6.3.2 Droogkamers
De droogkamers aan de linker zijkant van het
gebouw is in 1940 tegen het gebouw geplakt. het
buitenblad van deze gevel is monumentaal. De
gevel waar de droogkamers tegenaan zijn gebouwd
is ook monumentaal en moet dus in het zicht blijven
(afbeelding 73).

In deze spouw word zonnewering toegepast voor
passieve koeling. Hierdoor hoeft er minder gekoeld
te worden. Dit belemmerd echter het aanzicht van
de monumentale gevel, er kan dus geen
zonnewering toegepast worden.
Klimaatgevel
De opbouw van de klimaatgevel is andersom als de
tweede huid façade. De thermische schil met
geïsoleerde dubbele beglazing zit aan de
buitenzijde, aan de binnenzijde zit een valdoek of
enkele beglazing. De spouw die hierdoor ontstaan
vormt een thermische buffer tussen de buiten- en
binnen lucht. Het grote verschil tussen de tweede
huid façade en de klimaatgevel is dat de
klimaatgevel geen gebruik maakt van buitenlucht.
De spouw word volledig mechanisch geventileerd
en afgezogen, hij is aangesloten op de
luchtbehandeling van het gebouw. Een groot
voordeel hiervan is dat er warmteterugwinning kan
worden toegepast.

Afbeelding 73. Monumentale gevels droogkamers.

Om de monumentale gevels in het zicht te laten
maar toch de thermische schil dicht te krijgen word
er een glazen gevel voor het buitenblad van de
productiehal geplaatst (afbeelding 74). Het nadeel
is echter dat de glazen gevel aan beide kanten
schoongemaakt moet kunnen worden. Er moet een
nieuwe trap gemaakt worden voor een klein
vloeroppervlak wat niet, behalve voor
schoonmaken, gebruikt word.

Een eis voor de nieuwe gevel is dat deze compleet
doorzichtig is zodat de monumentale gevel in het
zich blijft. Een valdoek kan hierdoor niet worden
toegepast omdat het monumentale gevelbeeld
hierdoor veranderd. Er kan dus ook geen
zonnewering worden toegepast omdat deze ook het
zicht zal belemmeren. Toch moeten er maatregelen
genomen worden om oververhitting tegen te gaan.
Dit kan gedaan worden door de spouw dubbel zo
hard te ventileren (bijlage 11, 2.1.4, zone
klimaatgevel), hierdoor word de warme lucht
eerder uit de ruimte geventileerd. De glas keuze is
ook erg belangrijk, het glas moet goede zonwerende
eigenschappen hebben maar moet wel doorzichtig
blijven. Pilkington glas heeft hier een aantal
glassoorten voor aangeboden, hier hebben we
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Door de glazen gevel gelijk te zetten met het
buitenblad blijft de monumentale waarde van de
gevels intact, daarnaast worden de droogkamers
zeer opvallend.
6.3.3 Nieuwe verdieping
De nieuwe glazen gevel sluit de thermische schil
door over de dakrand aan te sluiten op de
dakisolatie. Omdat de dakrand van de productiehal
op een hoogte van zes meter ligt word er een groot
volume aan het gebouw toegevoegd wat alleen op
de begane grond gebruikt word (afbeelding 77).

Afbeelding 74. Optie 1 droogkamers.

De glazen gevel kan ook gelijk gezet worden met de
bestaande monumentale wand (afbeelding 75),
hierdoor kan het glasoppervlak makkelijk schoon
gemaakt worden en word er een groot volume aan
de ruimte toegevoegd. Hier zouden hoge beelden
kunnen staan.
Afbeelding 77. Nieuwe glazen gevel.

Door het plaatsen van een verdiepingsvloer in de
nieuwe glazen gevel word het gebruiksoppervlak
van 92 m2 naar 184 m2 verdubbeld (afbeelding78).

Afbeelding 75. Optie 2 droogkamers.

Vanaf de Terheijdenseweg zijn de droogkamers van
de Faam onopvallend (afbeelding 76). Het gebouw
is pas op het laatste moment te zien.

Afbeelding 78. Klimaatgevel verdiepingsvloer.

Dit principe kan ook bij de droogkamers worden
toegepast, hier word het gebruiksoppervlak
vergroot van 365 m2 naar 730m2 wat voor veel
extra inkomsten kan zorgen.
Afbeelding 76. Zichtlijn vanaf Terheijdenseweg, genomen
op 15-12-2014
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In optie 1 (afbeelding 80) word de binnentuin aan
de rechterkant van het gebouw gesitueerd. Het
gebied aan deze kant van het gebouw zal verkocht
worden voor woningbouw of utiliteitsbouw.
Hierdoor zullen alleen de bewoners of de
werknemers van deze zone de binnentuin zien, dit
heeft niet veel meerwaarde. Ook zal er veel
bouwafval gecreëerd worden wat slecht voor het
milieu is.

Afbeelding 79. Klimaatgevel verdiepingsvloer.

Een aandachtspunt voor het toevoegen van de
verdieping is dat rolstoelgebruikers hier ook
moeten kunnen komen, er zal daarom een
hellingbaan of een lift gerealiseerd moeten worden.
Een hellingbaan neemt echt veel plek in beslag, de
baan mag maar 8% stijgen waardoor de helft van
het oppervlak van de ruimte verloren zal gaan,
daarom word er een lift toegepast.

Afbeelding 80. Binnentuin optie 1.

Voor optie 2 word de binnentuin aan de bovenzijde
van het gebouw gesitueerd. Hier staat nu het NHTV
gebouw wat gesloopt zal worden (bijlage 5, 3.5.1
Archimedesstraat), hier zal een woonwijk voor in
de plaatst komen. Hierdoor zullen alleen bewoners
van de wijk (en eventuele bezoekers van de wijk)
de binnentuin zien. Er zal ook veel bouwafval
gecreëerd worden wat slecht is voor het milieu.

6.3.4 Binnentuin
De productiehal strekt over de volledige lengte van
het gebouw, het achterste gedeelte van de hal heeft
echter geen daglichtopeningen. De gekozen functies
kunnen niet aan deze zijde van het gebouw
gesitueerd worden. Hier zou een binnentuin
gesitueerd worden.
Uit stedenbouwkundig onderzoek is gebleken dat
groenvoorzieningen een belangrijke rol spelen, de
groenvoorzieningen in de wijk verbinden de
omliggende bebouwing/functies met elkaar (bijlage
5, 4, morfologie) waardoor de sociale cohesie in de
wijk verbeterd word. Omdat er verschillende
functies worden toegepast kan dit principe ook in
de Faam worden toegepast, een binnentuin die de
omliggende functies met elkaar verbind.
Er zijn voor de positie van de binnentuin een aantal
opties overwogen. Hiervoor spelen een aantal
aspecten een belangrijke rol: sloopafval,
zichtbaarheid voor de omgeving, creëren van
daglicht en meerwaarde voor het gebouw.

Afbeelding 81. Optie twee binnentuin.

60

Herbestemming fabriek de Faam te Breda

In optie 3 is de binnentuin aan de linkerzijde van
het gebouw geplaatst. Aan deze zijde van het
gebouw worden verschillende onderdelen gesloopt
omdat deze in zeer slechte staat verkeren, blauw
aangegeven in figuur 82 (bijlage 6. Bouwkundige
analyse). Hierdoor hoeft er minder gesloopt te
worden waardoor er minder bouwafval ontstaat.

Afbeelding 83. Optie 3 binnentuin.

6.3.5 Entree
Het gebouw heeft een opvallende glazen gevel
gekregen. Wat belangrijk is dat er een opvallende
entree aan het gebouw toegevoegd word, hierdoor
weten bezoekers en gebruikers meteen waar ze
naar toe moeten om het gebouw in te kunnen. Bij de
Pont in Tilburg is dit gedaan door en uitkragende
en opvallende entree te maken (bijlage 8, 1, de
Pont), hierdoor is van alle kanten goed te zien waar
men naar binnen moet.

Afbeelding 82. Sloopplannen de Faam rood aangegeven.

Aan deze zijde van het gebouw ligt de
Terheijdenseweg, deze weg staat in een directe
verbinding met het centrum en zal de historische
stadsentree worden (Bijlage 5, 3.1.1,
Terheijdenseweg). Hierdoor zal dit een drukke
verkeersader worden. Vanaf deze weg is de
binnentuin goed te zien, het word hierdoor meteen
duidelijk wat er in het gebouw gebeurd.

Afbeelding 84. Zichtlijn vanaf het NS-station, genomen op
15-12-2014

De bestaande ingang van het gebouw is bij het
kantoor gesitueerd, omdat de gevel van de
productiehal echter verder uitsteekt dan het
kantoor is deze entree vanaf het station niet te zien
(afbeelding 84). Voor het station en de Faam loopt
echter de Stationslaan, wat de nieuwe oost-west
stadsontsluiting word waar veel verkeer over zal
rijden. Door een opvallende uitstekende entree te
maken zal de ingang van het gebouw vanaf het
station zichtbaar zijn.

De positie van de binnentuin op deze plek heeft dus
duidelijk meerwaarde voor het gebouw en zal op
deze plek gesitueerd worden.
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6.3.6 Functie indeling
Om de functies goed in het gebouw in te delen moet
er gekeken worden naar de eigenschappen van de
gebouwdelen. Hieruit blijkt dat de productiehal
perfect is om een expositieruimte in te plaatsen. Het
is een grote open ruimte door het kolommen en
balkenraster, hierdoor kan de ruimte vrij ingedeeld
worden waardoor er steeds nieuwe
kunstopstellingen gemaakt kunnen worden. Op
afbeelding 85 is waar te nemen dat de
expositieruimte daarom al een vaste plek in de
plattegrond krijgt namelijk onder de dakramen. De
hal is voorzien van lichtstraten, hier valt alleen
noorderlicht naar binnen (Nederlandse Stichting
voor Verlichtingskunde, 2008).

Afbeelding 86. Situering restaurant optie 1.

De tweede optie was om het restaurant in de
droogkamer te situeren (afbeelding 87). Het
voordeel van deze plek is dat het grenst aan de
straat. Het probleem is dat het restaurant alleen te
zien is als men het gebouw vanuit het noorden
benaderd (bijlage 5, 4.3, zichtlijnen). Vanuit de
andere zijden is het niet zichtbaar. Nog een nadeel
is dat deze ruimte niet voorzien is van ramen en er
daardoor geen daglicht aanwezig is. De muur aan
de straatzijde is van monumentaal belang, daar
kunnen geen ramen in geplaatst worden.

Afbeelding 85. Optimale situering expositieruimte.

Voor de situering van het restaurant zijn er een
aantal opties bekeken. Het restaurant moet
zichtbaar zijn vanuit de straatzijde. Op afbeelding
86 is te zien dat het restaurant tegen de binnentuin
is gesitueerd. Het voordeel van deze plek is dat er
genoeg daglicht het restaurant in kan schijnen. Het
nadeel is echter dat het restaurant ver op het
terrein ligt. Als men het gebouw benaderd valt het
nauwelijks op.

Afbeelding 87. Situering restaurant optie 2.

Het is belangrijk om een restaurant te situeren
waar de meeste mensen langs komen. Op
afbeelding 88 is waar te nemen dat het restaurant
aan de voorgevel gesitueerd is. Het nadeel van deze
plek is dat het niet zichtbaar is vanaf de
Terheijdenseweg. Echter heeft deze plek wel velen
voordelen. Door hier het restaurant te situeren is
het gelijk zichtbaar als bezoekers het gebouw
betreden via de hoofdingang.
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stuk lastiger om naar binnen te komen. Ook is de
ruimte gesitueerd aan de weg, vrachtwagens
kunnen zo eenvoudig laden en lossen zonder dat ze
door de centrale ingang moeten. De overige ruimtes
m.b.t. de expositieruimte worden aan de zijkant van
de productiehal geplaatst (afbeelding 90). Deze
ruimtes worden gebruikt voor het personeel, hier
zal een vergaderruimte en kantine gesitueerd
worden.

Afbeelding 88. Situering restaurant optie 3.

Voor de rest van het gebouw zijn er nog een paar
functies om in te delen. Voor de situering van de
ateliers is gekozen om deze aan de bovenzijde van
de productiehal te situeren (afbeelding 89). Ateliers
zijn gericht op kunst, hierdoor zijn de culturele
functies in één bouwdeel gevestigd. Door de
ateliers te grenzen aan de binnentuin en de
scheidingswanden uit te voeren in glas is het ook
zichtbaar voor de bezoekers van het museum. De
kantoorruimtes worden in het bestaande
kantorencomplex gesitueerd (afbeelding 89).
Grenzend worden de flexplekken geplaatst.
Hierdoor komen de verschillende bedrijven elkaar
tegenkomen wat kan leiden tot samenwerking.

Afbeelding 90. Situering overige functies expositieruimte.

Op de verdieping worden kantoorruimten
gesitueerd. Het nieuwe gebruiksoppervlak dat is
gerealiseerd door de nieuwe verdiepingsvloer
wordt ingericht als expositieruimte. In deze ruimte
komen geen schilderijen te hangen omdat de kunst
beschadigd kan worden door direct zonlicht
(Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde,
2008).

Afbeelding 89. Situering overige functies.

Er zijn nog enkele ruimte waar extra aandacht aan
besteed moet worden. Bij een expositieruimte is het
zeer belangrijk dat er een opslag ruimte is. Hier kan
kunst opgeslagen worden. Op de afbeelding 90 is te
zien dat deze ruimte in de droogkamer is
gesitueerd. Dit is bewust gedaan omdat deze ruimte
geen ramen heeft. Dit maakt het voor inbrekers een

Afbeelding 91. Functie indeling verdieping.
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Het restaurant, kantoren en ateliers hebben een
centrale ingang. Via deze ingang zijn al de
bovengenoemde functie te bereiken. Om naar de
kantoren en ateliers te gaan moet men door het
trappenhuis. Deze deur is beveiligd met een pasjes
systeem en is alleen te openen als huurder. Dit
voorkomt dat ongewenste bezoekers in het gebouw
kunnen komen.

De verkeersruimten hebben een duidelijke routing
door het gebouw. De bezoekers volgen bij de
expositieruimte een route waardoor men langs alle
kunst in het gebouw komen (afbeelding 92). Het
restaurant is bereikbaar via de binnenkomst hal.

Afbeelding 92. Routing expositieruimte begane grond.
Afbeelding 94. Routing rest van gebouw.

Bij de routing is het belangrijk dat het
rolstoelvriendelijk is. Er mogen geen hinderlijke
obstakels aanwezig zijn en de verdieping moet
bereikbaar zijn. In het gebouw worden daarom
liften geplaatst.

Afbeelding 93. Routing expositieruimte verdieping.
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6.3.7

Flexibiliteit
Functionele flexibiliteit
Vertrekken kunnen voor meerdere functies worden
gebruikt (bijlage 3, 2.5, Duurzaam ontwerpen). Als
er meer vraag is naar ateliers dan naar
kantoorruimte kunnen de kantoorruimten als
ateliers gebruikt worden, dit is andersom ook
mogelijk. Het kan voorkomen dat de
expositieruimten niet genoeg bezoekers trekt en
daardoor niet succesvol is. Deze ruimten zouden
dan eventueel gebruikt kunnen worden voor
evenementen.

Indelingsflexibiliteit
De indeling van het gebouw is door het gebruik van
modulaire bouwsystemen eenvoudig te wijzigen.
Op afbeelding 95 is waar te nemen dat de indeling
van een gebouw kan worden gewijzigd door het
gebruik van flexibele en demontabele wanden. De
ruimten kunnen onderling worden geschakeld naar
de wens van de gebruiker (bijlage 3, 2.5, Duurzaam
ontwerpen). Men kan er dan voor kiezen meerdere
units te huren. Het voordeel hiervan is dat er op
deze manier eerder aan de wens van de
gebruiker(s) kan worden voldaan.

Afbeelding 97. Weergave functionele flexibiliteit.

Gebruiksflexibiliteit
Een gebouw kan zonder ingrijpende verbouwingen
worden gebruikt door een andere gebruiker of
functie (bijlage 3, 2.5, Duurzaam ontwerpen). Door
het verwijderen van de flexibele en demontabele
bouwsystemen ontstaat er een vrije indeling. Als
het gebouw in de toekomst een nieuwe functie
moet krijgen is deze helemaal naar wens van de
gebruiker in te delen. Alleen het dak boven de
binnentuin is verwijderd, bij functieverandering
kan er een nieuw dak geplaatst worden of een
atrium gerealiseerd worden.

Afbeelding 95. Weergave indelingsflexibiliteit.

Aanbouw flexibiliteit
In de toekomst is het mogelijk aan de achterzijde
uit te breiden, deze gevel is niet van monumentale
waarde. Er is een bestaande optopping bij het
kantorencomplex, het is mogelijk deze in de
toekomst verder uit te breiden (afbeelding 96).

Afbeelding 96. Weergave aanbouw flexibiliteit
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6.3.8 Conclusie
Het plaatsen van de nieuwe glazen gevel zorgt
ervoor dat het gebouw opvallend en aantrekkelijk
word. Het monumentale karakter van de gevel blijft
niet alleen behouden maar word nog opvallender
gemaakt. Door de routing van de expositieruimte
door deze gevel te laten lopen is er van buiten
levendigheid in het gebouw te zien, er ontstaat
hierdoor interactie tussen binnen en buiten
waardoor het Faamplein bij het project betrokken
word.

één bouwdeel. De ateliers grenzen aan de
binnentuin en zijn daardoor ook zichtbaar voor
bezoekers.
De kantoorruimten worden in het bestaande
kantorencomplex gesitueerd. Grenzend worden de
flexplekken geplaatst. Hierdoor kunnen de
verschillende bedrijven elkaar tegenkomen wat kan
leiden tot samenwerking.
In het gebouw is een zeer duidelijke routing
aanwezig. De expositieruimten heeft een eigen
ingang. Als bezoekers deze betreden en de
expositieruimte benaderen, is er één route die langs
alle delen van de expositie gaan. Voor de gebruikers
van de kantoorruimten en ateliers is een aparte
ingang, dit is gedaan omdat deze functies andere
open- en sluitingstijden hebben. Deze ingang is ook
toegankelijk voor men die alleen naar het
restaurant willen.

Om het nieuwe volume optimaal te gebruiken word
er een nieuwe verdiepingsvloer geplaatst in de
nieuwe glazen gevel en in de droogkamers.
Hierdoor word het oppervlak van de nieuwe glazen
gevel verdubbelt van 92m2 naar 184m2 en de
droogkamers van 365m2 naar 730m2.
Omdat in de Faam verschillende functies
gecombineerd worden kan een binnentuin, aan de
achterzijde van het gebouw, dit met de gekozen
functies doen. De binnentuin zal aan de linkerzijde
van het gebouw gesitueerd worden (zie ontwerp,
6.3.4, binnentuin), hierdoor hoeft er minder
gesloopt te worden. De binnentuin is dan van de
Terheijdenseweg goed te zien waardoor gelijk
gezien word wat er in het gebouw gebeurd.

De flexibiliteit in het gebouw is toegepast door (zie
ontwerp, 6.3.7, flexibiliteit):
 Indelingsflexibiliteit
 Aanbouw flexibiliteit
 Functionele flexibiliteit
 Gebruiksflexibiliteit

Aan de voorzijde van het gebouw (aan de
Liniestraat) word de entree gesitueerd. Uit
onderzoek is gebleken dat deze opvallend en goed
zichtbaar moet zijn. De entree zal daarom voor de
glazen gevel uitsteken, voor de bezoekers is het dan
gelijk duidelijk waar men naar binnen moet.
Om de functies in te delen in het gebouw is er
gekeken naar de eigenschappen van de
gebouwdelen. De gunstigste positionering voor de
expositieruimte is onder de dakramen. Hierdoor is
er alleen noorderlicht wat ten goede komt voor het
kunst dat tentoongesteld zal worden.
Het restaurant is aan de voorzijde van het gebouw
gesitueerd. Dit is de meest gunstige plek omdat het
restaurant gelijk zichtbaar is als bezoekers het
gebouw betreden via de hoofdingang.
Voor de situering van de ateliers is gekozen om
deze aan de bovenzijde van de productiehal te
situeren. De culturele functies blijven hierdoor in
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6.4 Constructieve uitwerking
Het constructief rapport is terug te vinden in bijlage
12.
De draagconstructie bestemd voor de nieuwe
verdiepingsvloer en de glazen gevel wordt
uitgevoerd in staal. Er worden modulaire
bouwsystemen toegepast. Dit is bewust gedaan
omdat deze elementen droog op elkaar gemonteerd
worden. Dit is daardoor zeer flexibel, mocht het
gebouw in de toekomst van functie schakelen deze
elementen weer eenvoudig te demonteren zijn en
hergebruikt kunnen worden.
Afbeelding 100. C-profielen tussen de IPE liggers.

Achter de dakrand van de monumentale gevel
worden kolommen geplaatst. Dit is gedaan zodat de
kolommen tegen de gevel niet door hoeven te lopen
naar boven, hierdoor word het gevelaanzicht
minimaal belemmerd.

Afbeelding 98. Demontabele nieuwe staalconstructie.

Er zijn ronde stalen kolommen toegepast omdat de
Faam ronde snoeprolletjes produceerde, dit willen
we hierin laten terugkomen. Tussen de kolommen
worden IPE liggers bevestigd, de verbinding tussen
de elementen worden momentvast uitgevoerd,
hierdoor zijn er geen extra stabiliteit voorzieningen
nodig (Bouwen met Staal, z.j.).

Afbeelding 101. Kolommen op het dak voor
krachtafdracht.

Ter behoeve van de trappen en lift moeten er
sparingen gemaakt worden, hier worden ravelingen
toegepast. De trap wordt uitgevoerd in
demontabele stalen profielen. Deze trap kan, indien
nodig, gedemonteerd en verplaats worden.
Voor het kantorencomplex wordt geen
verdiepingsvloer geplaatst. Hierdoor hebben de
kolommen geen stabiliteit omdat er geen IPE
liggers tussen de kolommen worden bevestigd.
Voor de stabiliteit worden er daarom stalen
stangen toegepast. Met deze methode wordt het
zicht van de gevel minimaal belemmerd. De stangen
komen tussen de kolommen en enkele worden aan
de gevel gemonteerd (bijlage 12, 4. Bevestiging).

Afbeelding 99. IPE liggers momentvast t.b.v. stabiliteit.

De kolommen en IPE liggers zijn de basis voor de
draagstructuur. Tussen de IPE liggers worden C
profielen bevestigd. Dit zijn zeer lichte profielen die
voorzien kunnen worden van gaten voor eventuele
leidingen.
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6.5.1 Vloeren
Voor de vloeropbouw is het belangrijk drukvaste
isolatie toe te passen. In het museum kan het
voorkomen dat er zware kunstobjecten op de vloer
komen te rusten. Het isolatiemateriaal met een
hoge drukvastigheid is hier een oplossing voor. De
vloer moet een belasting op kunnen nemen van 5
kN (bijlage 9, 6.6, Belasting vloer).

6.5 Bouwtechnische uitwerking
Om het gebouw bouwtechnisch te verbeteren zijn
er details ontwikkeld waarin knooppunten in het
gebouw technisch zijn uitgewerkt. Bij het
ontwikkelen van de details is de aandacht gelegd op
het kiezen van materialen die het milieu het minst
aantasten. Bij de keuzes van de materialen is
gekeken naar het hergebruik en de mate van
recycling. Het kan voorkomen dat een materiaal
met een langere levensduur de voorkeur hebben
(bijlage 13. Onderzoek materialen).

Er is onderzoek gedaan naar de beste keuze voor
drukvaste isolatie. De keuze hiervan hangt af van de
milieuclassificaties van het materiaal. Het is
gebleken dat drukvaste steenwol (milieuklasse 1A,
beste keuze) en resolschuimplaten (milieuklasse
2A, goede keuze) de hoogste milieuklasse heeft en
de milieu het minst aantasten (bijlage 13, 4.1.1,
Milieuklasse drukvaste isolatie).

Bij de keuze van de materialen is onderzoek gedaan
naar de milieuklasse. Bij een hoge milieuklasse
wordt het milieu het minst aangetast. De
milieuklasse wordt bepaald door de
levenscyclusanalyse (LCA) (bijlage 3, 3.1,
Levenscyclusanalyse). Dit houdt in dat alle fasen in
de levensloop geanalyseerd worden. Hieruit komt
in beeld wat de milieueffecten zijn op het gebied
van grondstoffen, emissies, landgebruik en hinder.
Uiteindelijk is waarneembaar hoe het materiaal
scoort op het gebied van energiegebruik,
herbruikbaarheid, levensduur en gezondheid.

Om een keuze te maken tussen deze twee
materialen is onderzoek gedaan naar de
drukvastigheid van de isolatie (bijlage 13, 4.1.2,
Vergelijking materialen). Daaruit is gebleken dat
resolschuimplaten hoger scoort dan steenwol, dit
heeft daarom de voorkeur. De vloer wordt
afgewerkt met een dekvloer, de isolatie blijft
daardoor permanent in het gebouw. De
resolschuimplaten kunnen minder dik uitgevoerd
worden en dezelfde RC waarde behalen. Het
vloerpakket is daardoor minder hoog dan bij
drukvaste steenwol. Het voordeel dat hiermee
behaald wordt is dat bestaande deuren minder
ingekort hoeven te worden en de nuttige hoogte
nauwelijks veranderd. De resolschuimplaten zijn
140mm dik uitgevoerd, hiermee voldoet de vloer
met een RC van 6,65 m2.K/W.

Afbeelding 102. Milieuklasse materialen, z.j., geraadpleegd
van http://www.nibe.info/nl/handleiding_voor_gebruik

De materialen die toegepast zijn is overzichtelijk
gemaakt in de elementenmatrix. Dit is gedaan
volgens de SFB codering, hierbij is overzichtelijk
wat de waarden zijn en welke milieuklasse het
materiaal heeft. ( bijlage 10, 6, Elementenmatrix).
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Voor de afwerking van de vloer is onderzoek
gedaan naar de milieuclassificaties van dekvloeren
(bijlage 13, 4.2.1, Milieuklasse dekvloeren). De twee
dekvloeren die de hoogste milieuklasse hebben is
een anhydriet dekvloer (milieuklasse 1B, goede
keuze) en een zandcement dekvloer (milieuklasse
3A, aanvaardbare keuze). Er is gekozen om een
anhydriet dekvloer toe te passen omdat deze een
hogere milieuklasse heeft. Nog een reden is dat er
verschil zit in de uitvoering . Een anhydriet
dekvloer hoeft niet gesmeerd te worden maar
gevloeid. Het is hierdoor mogelijk in één keer een
groot oppervlak te voorzien, wat het geval is bij de
productiehal. Dit zorgt daardoor weer voor een
snellere bouwtijd.

Afbeelding 104. Koudebrug bij knooppunt vloer met
wand.

6.5.2 Daken
Bij het isoleren van het dak moet er een RC van 8
m2.K/W behaald worden. Het is dus belangrijk een
geschikt isolatie materiaal te gebruiken die deze
waarde behaald. Daarbij moet de dikte van het
isolatiepakket zo min mogelijk zijn. Een belangrijk
aandachtspunt is dat het materiaal beloopbaar
moet zijn, het kan voorkomen dat er onderhoud
gepleegd moet worden op het dak.
Voor het dakisolatie is onderzoek gedaan naar de
hoogste milieuklasse. Er is gebleken dat EPS
(milieuklasse 1A, beste keuze) en PUR/PIR platen
(milieuklasse 1B, beste keuze) het hoogst scoren
(bijlage 13, 4.3.1, Milieuklasse dakisolatie).
Om een keuze te maken tussen deze twee
isolatieplaten is gekeken naar de dikte van het
materiaal ten opzichte van de RC waarden. (bijlage
13, 4.3.2, vergelijking dakisolatie).
Afbeelding 103 Om een duidelijk beeld te krijgen van de
vloeropbouw wordt doorverwezen naar bijlage 20. detail
V13.

Daaruit is gebleken dat de EPS plaat bij dezelfde RC
waarden dikker is dan een PUR/PIR plaat. Als EPS
een dikte heeft van 110mm dan is de RC 3 m2.K/W.
Bij PIR/PUR platen is de RC 5 m2.K/W. Om de RC
van 8 m2.K/W te behalen moeten er twee platen
toegepast worden. De voorkeur gaat daarom naar
het toepassen van PUR/PIR platen omdat het dak
pakket minder dik uitgevoerd kan worden.

Bij het knooppunt van de vloeren en de
binnenwanden is het mogelijk dat er koudebruggen
ontstaan, afbeelding 104. Er is berekend of er
daadwerkelijk een koudebrug aanwezig is. Dit is
belangrijk omdat er anders onnodige
voorzetwanden geplaatst moeten worden, deze
kosten kunnen bespaard worden. Uit de
berekeningen (bijlage 11, 7, koudebrug berekening)
kan geconcludeerd worden dat de f factor binnen
de norm van het bouwbesluit valt 0>f<1, er zijn dus
geen koudebruggen aanwezig.
69

Herbestemming fabriek de Faam te Breda
Dakafschot
Het gebouw heeft in totaal een dakoppervlak van
zo’n ca. 5860m2. Het regenwater dat op het dak
terecht komt moet weg kunnen stromen. Door het
grote oppervlak is het noodzakelijk om
pluviasystemen toe te passen (afbeelding 101). Als
dit niet wordt toegepast moet het dakafschot zeer
dik uitgevoerd worden.

Afbeelding 106 Om een duidelijk beeld te krijgen van het
dakopbouw en pluviasysteem wordt doorverwezen naar
bijlage 20. detail V14.
Afbeelding 105. Dak aanzicht weergave afwatering.

6.5.3 Dakramen
De bestaande dakramen worden vervangen door
sheddaken. De basisconstructie is een stalenframe
die op het dak wordt gemonteerd. Tussen het frame
worden stalen kokerprofielen geplaatst en voorzien
van isolatie. Het toepassen van een stalenframe is
toegepast om zo het gewicht van de zonnepanelen
om te kunnen nemen. De schuinste zijde op het
zuiden wordt uitgevoerd in een hoek van 36graden,
dit is het gunstigst voor energieopwekking van de
zonnepanelen (bijlage 11, 3.4, duurzame
energieopwekking).

Het regenwater wordt naar de binnentuin geleid,
hier wordt het vervolgens opgevangen en
hergebruikt in het gebouw, dit zal nader toegelicht
worden. Bij het toepassen van pluviasystemen moet
er gaten geboord worden in het betonnen dak. Het
is hierbij noodzakelijk dat de afvoerbuizen langs
een kolom in de productiehal komen. Hiermee
wordt voorkomen dat het midden in een ruimte is
gesitueerd.
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Afbeelding 107 Om een duidelijk beeld te krijgen van het
sheddak wordt doorverwezen naar bijlage 20. detail V15.
Afbeelding 108 Om een duidelijk beeld te krijgen van de
gevelopbouw wordt doorverwezen naar bijlage 20. detail
V18.

6.5.4 Gevel
Om de gevel van buiten te isoleren is een systeem
toegepast die bepalend is voor de uitstraling van
het gebouw. De gevel krijgt een strakke uitstraling
waardoor de monumentale gevels duidelijk
zichtbaar zijn. De afwerking wordt uitgevoerd in
stucwerk (milieuklasse 1A, beste keuze), op het
gebied van de milieubelasting is dit de beste keuze
(bijlage 13, 4.7.1, Milieuklasse gevelafwerking).

Bij de aanbouw van het kantoor worden metalen
gevelplaten toegepast. De aanbouw is daardoor nog
zichtbaar als een aparte bouwdeel. De milieuklasse
van dit materiaal is niet de beste keuze maar scoort
hoog op het gebied van recycling. (bijlage 13, 4.7.1,
Milieuklasse gevelafwerking).

Om de gevel te isoleren zijn er drie isolatie
materialen onderzocht die de hoogste milieuklasse
hebben, namelijk; steenwol (milieuklasse 1A, beste
keuze), glaswol (milieuklasse 1A, beste keuze) en
PUR/PIR schuimplaten (milieuklasse 1C, beste
keuze) (bijlage 13, 4.7.3, Milieuklasse
gevelisolatie). Bij de keuze van deze materialen is
gekeken naar de dikte ten opzicht van de Rc
waarde. Bij de nieuwe buitengevels hebben we
PUR/PIR schuimplaten gekozen. Dit komt omdat
deze een betere lambda heeft dan glas- en steenwol
waardoor het isolatiepakket een stuk dunner
uitgevoerd kan worden. Ook scoort dit materiaal
beter op het gebied van recycling.

Afbeelding 109 Om een duidelijk beeld te krijgen van de
dakrandconstructie wordt doorverwezen naar bijlage 20.
detail V23.
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6.5.5 Kozijnen
De huidige stalen kozijnen dienen vervangen te
worden. Uit het onderzoek naar de milieuklasse van
de materialen blijkt dat hout (milieuklasse 1A,
beste keuze) het hoogst scoort , daarop volgend
aluminium (milieuklasse 2C, goede keuze). (bijlage
13, 4.6.1, Milieuklasse kozijnen). Het is echter wel
zo dat houten kozijnen veel meer onderhoud nodig
hebben. Hout kan rotten en moet daarom
regelmatig gelakt of geverfd worden. Aluminium
kozijnen scoren zeer hoog op recycling en daardoor
heeft het materiaal een langere levensduur. Er
worden daarom aluminium kozijnen toegepast.
Hierbij is gebruikt gemaakt van gerecyclede
kunststof stelkozijnen.

brengen. Als er gekeken wordt naar de milieuklasse
scoren houten profielen (milieuklasse 1A, beste
keuze) beter dan stalen profielen (milieuklasse 3A,
beste keuze) en is hout daarom gunstiger voor de
milieubelasting (bijlage 13, 4.5.1, Milieuklasse
profielen).
Er is gekozen voor stalen profielen. Het percentage
recycling van staal is zeer hoog ten opzichte van
hout. Staal is daarbij een zeer toekomstgericht
materiaal door de lange levensduur. Ook kan
gebruik van stalen profielen dragend worden
toegepast.
Uit de milieuclassificaties blijkt dat steenwol
(milieuklasse 1A, beste keuze) en glaswol
(milieuklasse 1A, beste keuze) dezelfde
milieuklasse hebben. Als derde eindigt de PUR/PIR
schuimplaat (milieuklasse 1C, beste keuze).
(bijlage 13, 4.7.3, Milieuklasse isolatie).

Glas
Voor het glas is Pilkington Suncool™ 70/40
toegepast. Dit type glas is geschikt voor ruimten
waar veel natuurlijk licht nodig is. Dit product
combineert goede zonwerende eigenschappen met
een lage buitenlicht reflectie (10%) en een hoge
thermische isolatie (Ug-waarde = 1,1 W/m²K).

PUR/PIR schuim platen hebben echter een veel
hogere lambda waarde waardoor het isolatiepakket
dunner uitgevoerd kan worden. Wanneer er isolatie
geplaatst moet worden in frames kan er geen
PUR/PIR schuimplaat worden toegepast omdat er
dan naden en kieren ontstaan. Daar op volgend
heeft glaswol een hogere lambda waarde dan
steenwol en wordt daarom toegepast bij de
voorzetwanden.

Afbeelding 110 Om een duidelijk beeld te krijgen van de
kozijnen wordt doorverwezen naar bijlage 20. detail V19.
Afbeelding 111 Om een duidelijk beeld te krijgen van de
voorzetwanden wordt doorverwezen naar bijlage 20.
detail V7.

6.5.6 Voorzetwanden
Bij de delen waar de gevel door hun monumentale
waarde niet van buiten geïsoleerd kunnen worden
moeten voorzetwanden geplaatst worden. Tegen de
wanden moeten profielen bevestigd worden, dit is
nodig om tussen de profielen isolatie aan te
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6.5.7 Binnenwanden
Om een flexibele inrichting te creëren moeten
wanden toegepast worden die eenvoudig verplaatst
kunnen worden, ruimten kunnen hierdoor groter of
kleiner worden gemaakt zonder een wand te
hoeven slopen. Uit het onderzoek is naar voren
gekomen dat een systeemwand met kliksysteem
hier zeer gunstig voor is. Het is namelijk zo dat deze
wanden zeer eenvoudig los te koppelen zijn, door
een kliksysteem is deze eenvoudig verplaatsbaar.
De wanden worden uitgevoerd worden met een
WBDBO van 60 minuten. (bijlage 10, 4.2.4, Flexibele
binnenwanden).

Afbeelding 112. Om een duidelijk beeld te krijgen van de
binnenwanden wordt doorverwezen naar bijlage 20. detail
H5.
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6.5.8 Klimaatgevel
Om de nieuwe stalen constructie en de glazen gevel
te kunnen dragen is het noodzakelijk een nieuwe
fundering aan te brengen. Er is een ribcassettevloer
toegepast, deze word geprefabriceerd aangeleverd.
Deze vloer is aan de onderzijde fabrieksmatig
voorzien van een laag EPS en biedt een uitstekende
thermische isolatie, een Rc-waarde van 6.5 K/W
m2. De semi structurele beglazing kan met een
hoekstaal aan de vloer bevestigd worden. De glazen
vinnen worden 600mm vanaf de kolom op de vloer
bevestigd. Er is hier nog genoeg ruimten om het
glas te kunnen reinigen.

Afbeelding 114. Bevestiging Structurele beglazing
met spider systeem. z.j., geraadpleegd via
www.sbrcurnet.nl

Tussen het buitenblad en binnenblad wordt een
tussenruimte gecreëerd. Dit is gedaan om het glas
schoon te kunnen maken. Deze zijn alleen
toegankelijk voor schoonmakers.

Afbeelding Om een duidelijk beeld te krijgen van de
bevestiging van structurele beglazing wordt doorverwezen
naar bijlage 18. detail V4.

De dakrand wordt afgewerkt met schadowbox
beglazing, hierdoor lijkt het glas tot de dakrand
door te lopen. Deze wordt bevestigd aan een IPE
ligger.
Afbeelding 113 Om een duidelijk beeld te krijgen van de
fundering van de klimaatgevel wordt doorverwezen naar
bijlage 18. detail V1.

De klimaatgevel bestaat uit twee losse glas
elementen. De voorste laag bestaat uit dubbel glas
en de tweede laag uit enkel glas. Tegen de
kolommen worden spider systemen bevestigd. Het
spider systeem draagt het glas van de gevel, omdat
er geen stijlen en regels worden gebruikt lijkt het
een groot glasoppervlak waardoor het zicht van de
monumentale gevel nauwelijks belemmerd word.

Afbeelding 115 Om een duidelijk beeld te krijgen van de
dakrandconstructie wordt doorverwezen naar bijlage 18.
detail V5.
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6.5.9 Conclusie
Bij het toepassen van materialen is de aandacht
gelegd op de milieubelasting. Er zijn daarom
materialen toegepast die het milieu het minst
aantasten. Er is gebruik gemaakt van het
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en
Ecologie (NIBE). Deze hebben onderzoek gedaan en
materialen een milieuklasse gegeven. Bij de keuze
zijn materialen met de hoogste milieuklasse met
elkaar vergeleken. Er zijn daarom materialen
gekozen van minimaal milieu klasse 2 (goed keuze)
en milieuklasse 1 (beste keuze). Door het invullen
van de GPR zijn er schaduwkosten berekend per
gebouwonderdeel, dit zijn kosten per m2 voor het
milieu in een jaar (zie hoofdstuk 6.8, GPR
berekening).
Er is onderzocht wat de gemiddelde kosten zijn per
gebouwdeel voor het herbestemmen van een
project. Hieruit is gebleken dat een gemiddeld
project een schaduwkostenpost heeft van €05-1.2
m2 BVO*jaar. De schaduwkosten na de
herbestemming van de Faam liggen onder het
gemiddelde, namelijk €0.33 m2 BVO*jaar.
De lage schaduwkosten van de Faam komen vooral
door de gevel en de installaties. De installaties
hebben een gemiddelde kosten van €0.2-0.35
terwijl dit bij de Faam op €0.029 ligt. Hetzelfde geld
voor de gevels waar de schaduwkosten op €0.052
liggen terwijl het gemiddelde op €0.07-0.2 ligt.
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6.6 Bouwfysische uitwerking
6.6.1 Zones
Het industriepand de Faam is een groot gebouw
met verschillende functies. Voor de verschillende
functies gelden allemaal aparte eisen voor het
binnenklimaat en verschillende gebruikerstijden.
Daarom is het gebouw opgedeeld in zones, per zone
word er een luchtbehandelingkast geplaatst zodat
elke functie een optimaal binnenklimaat heeft
(bijlage 11, 2.1, Zones).
Zone 1. Expositieruimte
 Productiehal
 Droogkamers
Zone 2. Ateliers
2.1 Ateliers
2.2 Verkeersruimte overige ruimte
Zone 3. Kantoor
3.1 Kantoorruimte en flexplekken
3.2 Restaurant
3.3 Kantoor eerste verdieping
Zone 4. Klimaatgevel

Afbeelding 117. Zone verdeling installaties eerste
verdieping.

Zone 1. Expositieruimte
De expositieruimte is opgedeeld in twee zones (zie
afbeelding 117). Dit is gedaan omdat het
binnenklimaat in deze ruimtes erg belangrijk is, de
kunst kan anders beschadigen wat veel kosten met
zich mee kan brengen. In deze ruimtes is het
belangrijk dat het binnenklimaat zo constant
mogelijk blijft, de temperatuur en de
luchtvochtigheid zijn de belangrijkste
aandachtspunten.
Zone 1.2 heeft veel glas op de verdieping waardoor
het binnen erg warm kan worden, in de
productiehal Zone 1.1 is dit niet het geval. Door het
museum in twee ruimtes op te delen kan het
binnenklimaat individueel geregeld worden.
Zone 2. Ateliers
De ateliers zijn een aparte zone omdat deze andere
open- en sluitingstijden hebben als de
expositieruimten. Deze moet daarom individueel
geregeld kunnen worden. Als de ateliers gesloten
zijn kan de temperatuur verlaagd worden waardoor
het minder energie verbruikt wordt. Dit bespaart
onnodig energieverbruik.

Afbeelding 116. Zone verdeling installaties begane grond.

Zone twee is ook opgedeeld in twee zones, dit is
gedaan omdat in zone 2.2 vergaderruimte en
personeelsruimte van de expositieruimte
gesitueerd worden. Deze ruimtes kunnen een
andere open- en sluitingstijd hebben dan de
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ateliers, waardoor de ruimtes langer geklimatiseerd
moeten worden.

80% op koeling en 30-50% op verwarming
bespaard wordt in vergelijking met een traditioneel
installatiesysteem.

Zone 3. Kantoren
De kantoren krijgen een andere installatie omdat
deze functie zittend wordt uitgevoerd. De ateliers
zijn werkplaatsen waar men steeds bezig is
hierdoor kan de temperatuur lager zijn omdat men
zelf warmte produceert. Als er lucht ingeblazen
wordt zal dit bij ateliers minder storend zijn als bij
een kantoorfunctie. In de kantoorruimten is het
belangrijk dat er geen hinder is van geluidsoverlast
van installaties.

Om een WKO opslag toe te kunnen passen is het
belangrijk om de bodemgesteldheid te onderzoeken
of de grond wel geschikt is om dit systeem toe te
passen. Op afbeelding 118 is de bodemgesteldheid
van Breda te zien, hoe donkerder de groentint hoe
geschikter het is om een WKO te plaatsen.

In zone 3.2 bevindt zich het restaurant, waaraan
andere eisen gesteld worden dan aan een kantoor.
Zo moet er meer lucht afgezogen worden omdat er
gekookt wordt. Deze functie heeft ook weer andere
open- en sluitingstijden dan de andere functies. De
temperatuur moet zelf regelbaar zijn om te voldoen
aan de tevredenheid van de klanten die komen
eten.

Afbeelding 118. Mogelijkheid voor het plaatsen van een
WKO opslag Breda.

Het Faam terrein is dus geschikt tot zeer geschikt
voor het plaatsen van een WKO (afbeelding 118).
Voor het opslagsysteem van de WKO zijn er twee
keuzes, een open- en geslotensysteem. Deze keuze
is erg belangrijk omdat dit het koel- en
warmingsvermogen bepaald. Een gesloten systeem
word voornamelijk gebruikt voor woningbouw en
kleinschalige utiliteitsbouw. Daarom is het open
opslagsysteem met doublet bronnen gekozen, dit
systeem word toegepast bij grote
utiliteitsgebouwen zoals ziekenhuizen. De bronnen
van de WKO moeten 12 meter van elkaar af liggen,
deze kunnen gemakkelijk in de binnentuin
geplaatst worden.

Zone 4. Klimaatgevel
De klimaatgevel is een aparte zone. Dit is gedaan
omdat het complete geveloppervlak van glas is,
daarnaast staat deze gevel op het zuiden waardoor
de temperatuur erg hoog wordt in de zomer. Het is
belangrijk dat deze zone goed gekoeld word. De
koellast in deze ruimte is daarom ook verhoogd om
oververhitting tegen te gaan.
In deze ruimte kan geen kunst gehangen worden
die kwetsbaar is voor direct zonlicht. In deze ruimte
komt daarom geen kunst te hangen, maar kan
worden voorzien van foto’s etc, dit is ook gedaan bij
het Philips museum te Eindhoven.

Het gebouw wordt opgedeeld in vier zones zoals
eerder is vermeld, deze zones zijn aangesloten op
twee warmtepompen, dit is gedaan omdat de
koellast van het gebouw zo groot is dat één
warmtepomp geen optie is (bijlage 11, 6.3, koellast
berekening). Voor het indelen van de
warmtepompen moet gekeken worden naar de
functies die in de zone gesitueerd zijn en de
gebruikerstijden van deze functies. Daarom hebben
zone 1 en 4 een warmtepomp gekregen, deze zones
delen dezelfde functie en gebruikerstijden. Zone 2
en 3 krijgen een warmtepomp, deze zones bestaan
voornamelijk uit kantoren en ateliers met dezelfde

6.6.2 Warmte- koudeopwekkening
Uit het onderzoek naar duurzame installaties is
gebleken dat een warmtepomp met een WKO
opslag het duurzaamste systeem is (bijlage 2.1.1,
warmtepomp). Een WKO installatie slaat het water
op in aquifers, ondergrondse waterlagen, meer dan
100 meter onder de grond. Deze techniek word
gebruikt om de gebouwen te koelen en te
verwarmen. Het systeem is zeer prijzig waardoor
het een langere terugverdientijd heeft dan andere
warmtepompen. Het systeem is echter zeer
duurzaam, er zijn praktijk voorbeelden waar 5077
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gebruikerstijden. Hierdoor kunnen de zones
individueel geklimatiseerd worden zonder veel
energie te verspillen aan ruimtes die niet gebruikt
worden.

water te verdampen, hierdoor wordt de
luchtvochtigheid verkleind. Uit de lucht wordt de
verdampingsenergie onttrokken waardoor de
temperatuur zal dalen. Het toepassen van dit
systeem kan tot 75% op de koellast besparen. Zo
kan de opwarming van de glazen gevel gebruikt
worden om deze direct weer te koelen (bijlage 11,
3.2.1, koelen met waterdamp).

6.6.3 Luchtbehandeling
Omdat het gebouw erg groot is kan de
luchtbehandeling niet geregeld worden door één
luchtbehandelingkast. Daarom hebben de vier
zones allemaal een eigen luchtbehandelingkast
gekregen. De zones zijn zoals eerder vermeld
opgedeeld in subzones, hierdoor is het klimaat per
subzone te regelen.
De luchtbehandelingkast bestaat uit verschillende
onderdelen. De kast zuigt lucht van buiten aan, de
lucht buiten is vervuild dus zal deze eerst door een
luchtfilter gaan. Na de filter word de lucht door een
warmtewiel (warmteterugwinning) geleid waar
deze verwarmd wordt door restwarmte van de
afvoerlucht. Hierna kan de lucht nog verwarmd of
gekoeld indien nodig (figuur 119).

Afbeelding 120. Temperatuurverschil diabatische
adiabatische koeling, 2014, geraadpleegd van
http://www.senergyconsult.nl/informatie/dauwpuntkoeling/

Voor deze koeling kunnen dus twee systemen
gekozen worden, er is gekozen voor diabatische
koeling omdat dit systeem 3 tot 4 graden lager kan
koelen dan een adiabatisch systeem wat in de
glazen gevel nodig zal zijn (afbeelding 120). Voor
diabatische koeling kan een indirect en een direct
systeem gekozen worden. Deze keuze wordt
bepaald door de luchtvochtigheid; in de
expositieruimte mag deze waarde niet teveel
schommelen. Het directe systeem blaast de
gekoelde waternevel direct de gewenste ruimte in
waardoor de luchtvochtigheid zal toenemen, dit
moet voorkomen worden. Het indirecte systeem
leidt deze waternevel door de warmte
terugwinninginstallatie, hierdoor zal de
luchtvochtigheid niet veranderen. Daarom is er
gekozen voor een indirect systeem (bijlage 11,
3.2.1, koelen met waterdamp).

Afbeelding 119. Schematische weergave
Luchtvoorbehandelingskast.

Wanneer er veel mensen in een ruimte zijn, kan het
CO2 gehalte in de ruimte stijgen, dit is
oncomfortabel voor de aanwezige mensen en niet
goed voor de kunst die in de expositieruimte
geplaatst is. Daarom is de luchtbehandelingkast
CO2 gestuurd. Dit betekend dat er in alle ruimtes in
het gebouw sensoren hangen die de CO2 meten,
wanneer dit gehalte te hoog word reageert de
luchtbehandelingkast hierop totdat het gehalte op
een gewenst niveau is.
Koelen met waterdamp
Omdat aan de zuidkant van het gebouw een grote
glazen gevel word geplaatst zal deze in de zomer
snel opwarmen. De hitte die hier opgebouwd wordt
kan gebruikt worden om in de zomer te koelen, dit
kan worden gedaan door middel van diabatischeen adiabatische koeling. De hitte wordt gebruikt om
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Het nadeel van dit systeem is echter dat het niet
snel kan reageren op klimaatveranderingen
(bijvoorbeeld wanneer er veel mensen in het
gebouw zijn) wat luchtverwarming en koeling wel
kan (bijlage 17, Arna Bruijgom). Daarom hebben de
vier zones extra luchtbehandeling om snel te
kunnen reageren op schommelingen in het
binnenklimaat, indien dit nodig is. Om elke zone
een optimaal klimaat te geven zijn de zones
opgedeeld in subzones zoals eerder vermeld. Per
subzone is er een nabehandelingskast geplaatst.
Deze nabehandelingskast kan dan, voordat de lucht
de ruimte in wordt geblazen, nog extra
koelen/verwarmen en bevochtigen.

Afbeelding 121. Schematische weergave diabatische
koeling. 2014,. Geraadpleegd van http://www.senergyconsult.nl/informatie/dauwpuntkoeling/

6.6.4 Afgiftesysteem
Het afgiftesysteem in het gebouw is opgedeeld in
twee delen, een basissysteem en systeem voor
grote klimaatschommelingen. Het basissysteem
bestaat uit LTV en vloer/plafond koeling, HTK. Dit
systeem zorgt voor een constante even verdeelde
verwarming en koeling. Door dit basis systeem te
combineren met een warmtepomp kan er op
verwarming 90 m3 gas en op koeling 60-80%
energie bespaard worden.

Afbeelding 123. Luchtnabehandelingskast schematisch
weergegeven.

In zone 4 wordt diabatische koeling toegevoegd aan
de luchtbehandelinginstallatie. Deze zone heeft een
grote glazen gevel gesitueerd op het zuiden.
Hierdoor wordt er tot 75% op de koellast bespaard.
De luchtbehandeling van het gebouw zal er dan als
volgt uit komen te zien:

Omdat het gebouw een zeer grote koellast heeft
(bijlage 11, 6.3, koellastberekening) moeten er twee
warmtepompen worden toegepast. Zone 1 en 4
behoren tot de expositieruimte, deze zones delen
een warmtepomp zodat de verwarming en koeling
los van de rest van het gebouw geregeld kunnen
worden. Zone 2 en 3 delen een warmtepomp, in
deze zone zijn voornamelijk kantoren gevestigd
met hetzelfde binnenklimaat en sluitingstijden.

Afbeelding 124. Concept luchtbehandeling schematisch
weergegeven.
Afbeelding 122. Vloerverwarming en
plafondkoelingsysteem schematisch weergegeven.
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Hieronder is het installatiesysteem weergeven van
zone 1.

6.6.6

Water

Hergebruik hemelwater
Gemiddeld valt er 790mm hemelwater in
Nederland(klimaatinfo, 2015), dit betekent dat er
op het dak 800 liter hemelwater per m2 valt. Dit is
gratis schoon water dat het riool wordt in gespoeld;
hier mengt het met vuil water van de douche en
wasmachine en deze worden samen gezuiverd. Bij
hemelwater is dit vaak helemaal niet nodig. De
toiletten worden normaal met drinkwater
doorgespoeld, terwijl hemelwater gemakkelijk
hergebruikt kan worden om de WC door te spoelen.
Hierdoor hoeft er minder drinkwater te worden
opgepompt, waardoor de grond minder uitdroogt
en wordt er energie bespaart bij de
zuiveringsinstallaties (duurzaamthuis, 2014).

Afbeelding 125. Installatiesysteem zone 1 schematisch
weergegeven.

6.6.5 Duurzame energieopwekking
De bestaande lichtstraten worden vervangen voor
sheddaken, hierdoor wordt er een groot oppervlak
(316m2) gecreëerd wat op het zuiden gesitueerd is
(bijlage . Door sheddaken onder een hoek van 36°
de plaatsen is dit oppervlak ideaal om PV-panelen
toe te passen.

In Fabriekspand de Faam wordt een bijeenkomst
functie geplaatst, hierdoor kunnen grote groepen
mensen binnen komen waardoor de wc veel
gebruikt kan worden. Omdat het dak oppervlak van
gebouw zeer groot is (5860m2) vangt het ongeveer
4.5 miljoen liter water per jaar. Wanneer dit
regenwater hergebruikt wordt kan het
watergebruik tot 72% gereduceerd worden.

Het nieuwe dakoppervlak biedt plaats aan 64 PVpanelen; dit zal een flinke investering zijn. Dit is een
duurzame manier van energieopwekking die snel
terugverdiend kan worden; het dus zeker de moeite
waard is.

Hemelwatersysteem
Het hemelwatersysteem (afbeelding 127) bestaat
uit een aantal onderdelen. Het regenwater dat op
het dak valt wordt via de hemelwaterafvoer (dit
kunnen bijvoorbeeld regenpijpen of een
pluviasysteem zijn) door een filter heen geleid om
de vervuiling uit het water te halen. Het water
wordt in opslagtanks in de kelder van het gebouw
of naast het gebouw opgeslagen. Wanneer een wc
wordt doorgespoeld, wordt er water uit de
opslagtank gepompt en naar de wc toe geleid om
deze door te spoelen.

Afbeelding 126. Berekening terugverdientijd, z.j.,
geraadpleegd via
http://www.zonnepanelen.net/terugverdientijdzonnepanelen
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Het water wat uit de kraan komt kan ook simpel
worden gereduceerd door het toepassen van een
elektronische kraan. Deze kraan word veel gebruikt
in gebouwen waar de kraan aan blijft staan,
hierdoor zal deze vanzelf uitgaan. Doordat het de
temperatuur en hoeveel van tevoren instelt word
het water en energieverbruik gereduceerd
(Duurzaammkb, z.j.).
6.6.7 Kunstverlichting
Kunstverlichting is een van de grootste
energieverbruikers van het gebouw, dit kan in oude
gebouwen oplopen tot 60% van het totale
energieverbruik (Agentschap NL, 2011). Door het
toepassen van LED verlichting kan er tot 70%
bespaart worden op de energiekosten van de
verlichting (bijlage 11, 3.6, Kunstverlichting). LED
verlichting is toe te passen in diverse kleuren en
sterktes, hierdoor kan de kunst in de
expositieruimte optimaal belicht worden. In het
gebouw worden enkele extra maatregelen genomen
voor de verlichting:

Afbeelding 127. Hergebruik hemelwater utiliteitsbouw,
2014, geraadpleegd via
http://www.regenwater.com/gep/regenwateropvangen/pomp-regenwater/regenwaterindustrie/educatief-display

In Nederland is drinkwater erg goedkoop in
vergelijking met de rest van Europa, hierdoor is de
terugverdientijd van dit systeem langer dan in
andere landen. Vanuit ecologisch kostenoogpunt
wordt er veel energie gewonnen, er hoeft weinig tot
geen drinkwater gebruikt te worden voor het
doorspoelen van de Wc’s en de rioleringen raken
niet overbelast, zodat de
waterzuiveringsinstallaties minder hard hoeven te
werken.





Waterbesparende maatregelen
Er zijn verschillende simpele maatregelen om het
waterverbruik in een gebouw te reduceren. Dit kan
gedaan worden door toiletten met een kleiner
waterreservoir toe te passen. Een traditioneel toilet
spoelt gemiddeld 9 tot 12 liter water door, bij een
kleine boodschap is het bij deze toiletten ook niet
mogelijk om minder water door te spoelen.
Hierdoor spoelt een persoon per jaar (met een 9
liter toilet) zo’n 21.000 liter water weg
(Practischduurzaam, 2011). Door een Gustav bergtoilet toe te passen met een reservoir van 4 liter
met spaarknop kan dit watergebruik gereduceerd
worden tot 6000 liter per jaar, dit is een
aanzienlijke besparing. De kosten per toilet, per
persoon, per jaar word hierdoor van € 31.50 bij
een traditionele toilet gereduceerd naar € 9,-.
(Practischduurzaam, 2011). Omdat het gebouw
nieuwe toiletten krijgt zal de Gustav berg-toilet
worden toegepast.
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Aanwezigheidsschakelaars, ruimtes worden
alleen verlicht als er iemand aanwezig is.
Vertrekschakeling, hierdoor het licht per
vertrek individueel geregeld worden.
Veegpulsschakeling, op vaste tijden (zoals
lunch) word het licht automatisch
uitgeschakeld.
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6.6.8 Conclusie
Om het gebouw optimaal te kunnen klimatiseren is
deze opgedeeld in zones, het doel hiervan is dat het
gebouw per zone individueel te klimatiseren is.

het gebouw bespaart worden. Een overschot aan
water zal afgevoerd worden naar bijvoorbeeld een
sloot aan de zijkant van het gebouw.
Kunstverlichting is een van de grootste
energiegebruikers van het gebouw. Door het
toepassen van LED verlichting kan er tot 70%
bespaart worden op de energiekosten van de
verlichting. LED verlichting is toe te passen in
diverse kleuren en sterktes, hierdoor kan de kunst
in de expositieruimte optimaal belicht worden. In
de kantoorruimtes en ateliers worden extra
maatregelen genomen om het verbruik van de
verlichting te reduceren: aanwezigheidsschakelaars
en vertrekschakeling. Door deze systemen te
combineren kan er tot 90% bespaard worden op de
verlichtingskosten.

Voor de warmte en koude opwekking is de
combinatie warmtepomp en Warmte Koude Opslag
(WKO) gekozen. De WKO heeft een open
doubletsysteem, hiervoor is gekozen omdat dit
systeem het grootste vermogen en rendement
heeft. (bijlage 4, 2.1.1, Warmtepompen) Toch is de
koellast van het gebouw te groot voor een
warmtepomp, daarom worden er twee
warmtepompen toegepast (bijlage 11, 6,
Koellastberekening).
Door het toepassen van lage
temperatuurverwarming in de vloer en hoge
temperatuur koeling in het plafond kan er een
constant binnenklimaat gerealiseerd worden
waarbij het afgifte water minder gekoeld of
verwarmt hoeft te worden (bijlage 4, 2.1,
energiebesparing op verwarming en koeling). Het
nadeel van dit systeem is dat het niet snel kan
reageren op klimaatschommelingen. Omdat deze
schommelingen tegengegaan moeten worden is er
extra luchtbehandeling toegepast (bijlage 17,
interview Arne Bruijgom) waar de lucht extra
verwarmt, gekoeld of bevochtigd kan worden.
Omdat het gebouw een grote glazen gevel op het
zuiden heeft zal deze ruimte erg warm worden in
de zomer. Deze warmte word gebruikt om dezelfde
ruimte weer mee te koelen, dit word gedaan door
middel van diabatische koeling (bijlage 11, 3.2.1,
koelen met waterdamp). Het toepassen van dit
systeem kan tot 75% besparen op de koellast.
Het gebouw heeft, door de nieuwe sheddaken,
316m2 dakoppervlak op het zuiden waar PVpanelen toegepast gaan worden. Hierdoor hoeft er
minder fossiele brandstof gebruikt te worden
waardoor de CO2 uitstoot verminderd word. De
panelen zijn binnen elf jaar terugverdient (bijlage
11, 3.4, duurzame energieopwekking).
Omdat het gebouw een groot dakoppervlak heeft
word er veel regenwater opgevangen. Dit water
word gebruik om de toilet door te spoelen.
Hierdoor kan er tot 70% op de waterbehoefte van
82

Herbestemming fabriek de Faam te Breda

6.7 Brandveiligheid

6.7.2 Vluchtroutes
De afstand van de vluchtroutes is afhankelijk van de
bezetting van het gebouw. Hoe meer personen er
per oppervlakte aanwezig zijn, hoe zwaarder de
eisen zijn. Bij een hoge bezettingsgraad moet de
afstand 30 meter zijn en bij een lage
bezettingsgraad 60 meter. De eisen zijn er op
gebaseerd dat iedereen binnen 1 minuut een ruimte
kan ontvluchten en dat de loopsnelheid bij een lage
bezetting hoger zal zijn dan bij een hoge bezetting.
Om altijd te voldoen aan deze eis zijn de
vluchtroutes maximaal 30 meter. Dit is de maximale
afstand die een persoon moet vluchten, voor deze
een veilige plaats heeft bereikt. (bijlage 14, 2.3,
vluchtroutes).

6.7.1 Compartimentering
Een brandcompartiment is een besloten gedeelte
van een gebouw en is bestemd als maximaal
uitbreidingsgebied voor brand. In de onderstaande
tabel is te zien dat een bestaand gebouw met een
bijeenkomstfunctie en kantoorfunctie een
brandcompartiment moet hebben met een
gebruiksoppervlak (GO) van 2000m2. Bij de
herbestemming gaan we brandcompartimenten
realiseren met een GO van maximaal 1000m2,
hierbij wordt voldaan aan de nieuwbouweis. Dit
word gedaan omdat het gebouw in de toekomst van
functie moet kunnen veranderen. Als de functie van
het gebouw veranderd is de GO voor de
brandcompartimentering altijd voldoende. (bijlage
14, 2.1, compartimentering).

Om verdere rookontwikkeling te voorkomen
worden zelfsluitende deuren toegepast. Bij brand
gaan deze deuren automatisch dicht, de deuren zijn
voorzien van een magneet die de deuren geopend
houden. Bij rookontwikkeling en brand zal dit
systeem ontgrendeld worden waardoor de deuren
automatisch dichtgaan (bijlage 14, 2.4,
vluchtroutes).
6.7.3 Bestrijding van brand
Bij het uitbreken van brand moeten de mensen in
het gebouw gered worden, een beginnende brand
moet geblust worden en de brand moet bestreden
worden om mensen in veiligheid te kunnen
brengen. In het gebouw zijn daarom brandhaspels
geplaatst. De brandslangen hebben een lengte van
30 meter, elke ruimte in het gebouw kan geblust
worden. (bijlage 14, 3.1, brandhaspels).

Afbeelding 128. GO brandcompartimentering nieuwbouw
en bestaande bouw.
Geraadpleegd op 20 november, 2014, van
http://www.bouwbesluitonline.nl/

Het gebouw is opgedeeld in verschillende
brandcompartimenten. Een belangrijk
aandachtspunt is dat de expositieruimten een
aparte brandcompartiment is. Dit is gedaan omdat
er dure kunstobjecten tentoongesteld kunnen
staan. Bij brand is dit daarom extra beschermd en
hebben de wanden een WBDBO van 60minuten. De
brandweer heeft zo de tijd om de brand te blussen
voordat het kunst kan beschadigen.

Belangrijke aandachtpunten voor de
brandveiligheid is de aanwezigheid van
alarmschakelaars, bij brand kunnen deze ingedrukt
worden en kan de brandweer sneller ter plaatsen
komen en eventueel de brand blussen. In de gangen
moet ook noodverlichting aanwezig zijn als er
brand is moet herkenbaar zijn waar de
nooduitgangen zitten (bijlage 14,
aandachtspunten).
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6.8 GPR Toetsing

Vloer:

6.8.1 MPG, schaduwkosten
Om de milieu impact van de materialen te
berekenen maakt GPR gebruik van Milieuprestatie
Gebouwen (MPG). De MPG berekend alle
milieukosten (schaduwkosten) die een materiaal
veroorzaakt over zijn gehele levensduur, de
gegevens voor deze berekening worden bepaald via
de LCA-methode (bijlage 3, 3.1, LCA). Deze waarde
worden van de Nationale Milieudatabase gehaald.
Er is onderzocht wat de gemiddelde MPG waarde
zijn voor herbestemmingsprojecten van industriële
gebouwen. Hieronder is de impact van
gebouwdelen op de schaduwprijs te zien.

Afbeelding 131 Gemiddelde schaduwkosten vloer, z.j.,
geraadpleegd van
http://www.gprgebouw.nl/milieuprestatieberekeningmpg/

Installaties:

Afbeelding 129 Schaduwkosten per bouwdeel, z.j.,
geraadpleegd van
http://www.gprgebouw.nl/milieuprestatieberekeningmpg/

Afbeelding 132 Gemiddelde schaduwkosten gevel z.j.,
geraadpleegd van
http://www.gprgebouw.nl/milieuprestatieberekeningmpg/

Hieronder zijn de gemiddelde schaduwkosten
weergegeven per gebouwdeel:

6.8.2 GPR gebouw energie
Het Bouwbesluit 2012 stelt voor de bedrijfsfunctie
geen eisen aan een energielabel. GPR gebouw heeft
de CO2 reductie van energie daarom niet
meegenomen in het eindresultaat, dit gebeurd
alleen met de CO2 uitstoot van materialen.

Gevel:

Het onderwerp energie heeft echter een zeer grote
invloed op de CO2 uitstoot, hier worden namelijk
de gekozen installaties en energiebesparende
maatregelen ingevuld. Om van deze uitstoot toch
een beeld te krijgen is er gekeken naar referentie
GPR berekeningen van gebouwen met hetzelfde
formaat, installatiesysteem en puntenverbetering.
Hieruit zal er een aanname genomen worden voor
de CO2 reductie van het onderwerp energie.

Afbeelding 130 Gemiddelde schaduwkosten gevel z.j.,
geraadpleegd van
http://www.gprgebouw.nl/milieuprestatieberekeningmpg/
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Maria Montessoriln 11-19 (Java), Zoetermeer
Energie verbetering
 Huidig:
6.2
 Na ingreep:
7.8
 Punten verbetering: 1.6
 CO2 reductie:
44%
De Voorste Venne, Drunen
Energie verbetering
 Huidig:
 Na ingreep:
 Puntenverbetering:
 CO2 reductie:

6.2
7.1
1.9
48%

Voormalige stoomketelfabriek De Prez, Tilburg
Energie verbetering
 Huidig:
6.2
 Na ingreep:
8.1
 Puntenverbetering: 1.9
 CO2 reductie:
48%
Apollo House, Amsterdam
Energie verbetering
 Huidig:
 Na ingreep:
 Puntenverbetering:
 CO2 reductie:

4.1
7.2
3.1
60%

Provinciekantoor Noord Holland; Houtplein,
Haarlem
Energie verbetering
 Huidig:
4.7
 Na ingreep:
8.7
 Puntenverbetering
4
 CO2 reductie:
72%
Industrieel erfgoed de Faam is, na het toepassen
van het installatiesysteem en energiebesparende
maatregelen toegenomen van een 6.6 naar een 9, er
heeft een verbetering plaatst gevonden van 2,4.
Hierdoor zal de CO2 reductie van de Faam ongeveer
tussen de Prez in Tilburg en het Apollo House in
Amsterdam vallen, daarom word er een reductie
van 54% aangenomen.
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7

Financieel

Om te huurinkomsten te bepalen zijn er
referentieprojecten bekeken. Door functies in de
buurt te vergelijken kan er een huurprijs geschat
worden. Door het Bruto vloeroppervlak (BVO) keer
de prijs per vierkante meter te doen, kan de
geschatte huurprijs per functie bepaald worden. Bij
deze berekening wordt er vanuit gegaan dat het
gebouw per jaar voor 80% bezit is. (bijlage 15, 3.2.
Huurinkomsten).

Er is een globale schatting gedaan om de
investeringskosten te bepalen. Om de bouwkosten
te bepalen zijn er verschillende projecten bekeken.
Door de projecten met elkaar te vergelijken kan er
een schatting gedaan worden wat de bouwkosten
worden per vierkante meter. Dit is een geschatte
waarde omdat de reële bouwkosten afhangt van de
ingrepen die een gebouw ondergaat (bijlage 15,
Financieel rapport).
De Faam ondergaat grote ingrepen, zo wordt er een
nieuwe staalconstructie gerealiseerd met een
klimaatgevel. De velen installaties die in het
gebouw komen is ook een grote kostenpost. Door
de grote ingrepen wordt de prijs per vierkante
meter hoog geschat, namelijk €3000,- per m2.
(bijlage 15, 2, Investeringskosten).

Afbeelding 134. Geschatte huurinkomsten per jaar.

Om de expositieruimte te bezoeken moet er een
entreekaartje gekocht worden. Als het gebouw veel
bezoekers trekt kan hier veel winst uit gehaald
worden. Om deze inkomsten te bepalen zijn
referentieprojecten bekeken. De Pont te Tilburg
trekt ongeveer 88.000 bezoekers per jaar, dit is erg
veel daarom is deze waarde geschat op 40.000 per
jaar. De prijzen zijn echter verschillend per leeftijd
of als iemand student is. Om de prijs te bepalen
wordt er een gemiddelde gepakt van de
toegangsprijzen. Hier zijn de duurdere aanschaf
museumkaarten niet bij gerekend. Het salaris van
het personeel moet ook van deze inkomsten
afgetrokken worden.(bijlage 15, 3.2.1 Inkomsten
entree).

Het eigen terrein van de Faam beschikt over ca.
twee hectare grond, veel van deze grond wordt niet
gebruikt voor verdere ontwikkelingen. Het terrein
dat niet gebruikt wordt kan verkocht worden aan
de gemeente. Door de gunstige locatie is de
grondprijs ca. €400,- per m2 waard (Breda 2015).
Op afbeelding 129 is waar te nemen dat meer dan
12.000m2 grond verkocht kan worden. (bijlage 15,
3,1 Inkomsten grond).

Met de voorgaande geschatte waardes is de
terugverdientijd berekent. De terugverdientijd van
de herbestemming van de Faam is zeer globaal
berekend. Bepaalde kosten zijn niet meegenomen
in de berekening zoals de onderhoudskosten.
(bijlage 15, 4. Terugverdientijd).

Afbeelding 133. Verkoopbare grond terrein de Faam te
Breda.
Afbeelding 135. Geschatte terugverdientijd de Faam.
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7.1 Beeldverwachting

Afbeelding 136. Nieuwe voorgevel de Faam.

Afbeelding 137. Nieuwe voorgevel de Faam.
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Afbeelding 138. Zijaanzicht de Faam.

Afbeelding 139. Doorsnede de Faam.
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8

CONCLUSIE

De waterbehoefte van het gebouw wordt
verminderd door regenwater her te gebruiken voor
het doorspoelen van de toiletten. Er moet echter op
gelet worden dat er teveel regenwater zal worden
opgevangen, de opslagtanks zullen het overtollige
water kwijt moeten kunnen. Dit wordt gedaan door
een sloot aan de achter- en rechter zijkant van het
gebouw.

8.1 Onderzoeksvraag en deelvragen
8.1.1 Onderzoeksvraag:
Hoe kan industrieel erfgoed, zoals fabriek ‘de
Faam’, herbestemd worden met een minimale
milieubelasting?
De milieubelasting van de transformatie van een
gebouw is op te delen in een aantal onderwerpen:
 Levensduur
 Energie
 Materialen
 Water

Na het invullen van het programma GPR gebouw is
goed te zien dat het gebouw verbeterd is t.o.v. de
oude situatie (Bijlage 17. GPR gebouw).

Om de kozen ingrepen te kunnen toetsen is het
programma GPR gebouw ingevuld, hierin komen
alle onderwerpen terug om de milieubelasting te
minimaliseren. Door het bestaande gebouw en de
gekozen ingrepen in te vullen word de verbetering
van het gebouw weergegeven.
Het gebouw word volledig gestript van alle
onnodige inbouw, hierdoor krijgt het gebouw een
open plattegrond. Door het toepassen van flexibele
en demontabele binnenwanden kan de indeling
eenvoudig veranderd worden zonder dat er veel
bouwafval gecreëerd wordt. Hierdoor kan er
gemakkelijk geschakeld worden met functies
waardoor het gebouw langer in gebruik zal blijven.

De CO2 uitstoot van het gebouw word bij de GPR
berekend in de hoofdstukken energie en milieu.
Omdat er in het gebouw grote ingrepen worden
gedaan is de CO2 uitstoot op het gebied van milieu
vergroot met 22%, de schaduw kosten stijgen van €
0.3 naar € 0.33 m2 bvo per jaar. Dit ligt ruim € 0.15
m2 bvo per jaar onder de gemiddelde
schaduwkosten van een referentie
herbestemmingsprojecten.

De gekozen materialen vallen allemaal in de
milieuklasse ‘goed’ of hoger, hierdoor zullen deze
een minimale milieu impact hebben met een
optimale verbetering van het gebouw.

Op het gebied van energie is het gebouw enorm
verbeterd, oude situatie krijgt een 6.6 en de nieuwe
situatie een 9. Dit komt omdat er in de bestaande
situatie verouderde installaties zijn toegepast
zonder energiebesparende onderdelen. Het nieuwe
installatiesysteem zorgt voor een CO2 reductie
54%.

De Faam is op het gebied van energie sterk
verbeterd. De schil van het gebouw heeft een zeer
hoge Rc-waarde kunnen bereiken, hierdoor zal deze
lang voldoen aan de Rc eisen van de overheid.
Het installatieconcept zorgt voor een optimaal
binnenklimaat (GTO-uren <100) waarbij de meest
duurzame installaties zijn gekozen. Door het
toepassen van warmteterugwinning op lucht door
middel van een warmtewiel (rendement van 70%)
en diabatische koeling (besparing tot 75% op de
koellast) wordt er bespaard op de koellast. Op dit
installatiesysteem zijn PV-panelen aangesloten,
hierdoor wordt er per jaar 14240 kWh bespaard.

Door het toepassen van het nieuwe
installatiesysteem word de totale CO2 uitstoot van
het gebouw gereduceerd met 33% t.o.v. de oude
situatie. Het energielabel van het gebouw word
hierdoor verbeterd van 1.5 sterren naar 3.5 sterren
(in cijfer van 6-6.5 naar een 8-8.5) volgens het
programma GPR.
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8.1.2 Deelvragen:
1. Wat voor invloed heeft de wet- en regelgeving
op het herbestemmen van monumenten?

Om de levensduur te verlengen is de flexibiliteit en
demontabel bouwen zeer belangrijk dit is gedaan
door:
 Indelingsflexibiliteit
Door flexibele/demontabele wanden kan de
indeling van het gebouw gemakkelijk worden
gewijzigd.
 Aanbouw flexibiliteit
Mogelijkheid om in de toekomst uit te breiden.
 Functionele flexibiliteit
Vertrekken kunnen voor meerdere functies
worden gebruikt.
 Gebruiksflexibiliteit
Een gebouw kan zonder ingrijpende
verbouwingen worden gebruikt door een
andere gebruiker of functie.
 Modulaire bouwsystemen
Nieuwe delen bestaan uit modulaire
bouwsystemen zodat deze zonder bouwafval
hergebruikt kunnen worden.

Fabriekspand de Faam heeft de status gemeentelijk
monument gekregen. Hierdoor word het gebouw
beschermd door de gemeente om haar iconische
uitstraling te behouden. Hierdoor blijft de
monumentale waarde behouden, het zal echter een
belemmering vormen voor het herbestemmen van
het gebouw, omdat verschillende delen niet tot
nauwelijks aangepast mogen worden.
Om fabriekspand de Faam te kunnen
herbestemmen moet er een omgevingsvergunning
aangevraagd worden. Omdat het gebouw een
gemeentelijke monumentenstatus heeft gekregen
moet er rekening gehouden worden met een extra
vergunning: de monumentenvergunning. Om te
voldoen aan deze vergunning moet er extra
onderzoek gedaan worden naar het gebouw: er
moet een bouwhistorisch , cultureel-historisch en
een interieur historisch onderzoek gedaan worden.
Uit dit onderzoek zal de gemeente conclusies
trekken over wat er wel en niet gewijzigd mag
worden aan het gebouw.

Het thema energie is onder te verdelen in
duurzame installaties en het verbeteren van de
thermische schil. Het draagt bij aan het reduceren
van het energiegebruik:
 Duurzame installaties
o Duurzame energieopwekking
o Hergebruik energie
o Energiezuinige installaties
o Energiebesparende maatregelingen
 Verbeteren thermische schil
o Geen kieren en naden
o Voorkomen koudebruggen

Dat het gebouw een monument is betekend niet dat
er geen vrijstellingen gevraagd kan worden om
bepaalde monumentale onderdelen aan te passen,
hier moet de bovenstaande monumentvergunning
voor aangevraagd worden. In overleg met de
gemeente zal gekeken worden of de wijzigingen
haalbaar zijn zonder het monument teveel aan te
tasten.

Materiaalgebruik speelt een belangrijke rol bij het
minimaliseren van de milieubelasting. Bij de keuze
van deze materialen is het noodzakelijk te kijken
naar de:
 Levenscyclusanalyse
 Levensduur
 Hergebruik

2. Welke duurzame ontwikkelingen zijn er op de
markt om de milieubelasting te minimaliseren?
Uit het onderzoek naar de duurzame
ontwikkelingen is geconcludeerd dat een aantal
thema’s bijdrage aan het minimaliseren van de
milieubelasting, namelijk:
 Levensduur verlengen
 Energie
 Materialen
 Water

Het thema water behoort niet alleen tot het gebouw
maar ook tot de omgeving. Er wordt onnodig veel
drinkwater gebruikt om bijvoorbeeld het toilet
door te spoelen. Regenwater is van nature redelijk
schoon, het hoort niet meteen in het riool te komen.
Wanneer dit toch gebeurt, moet het samen met vuil
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water gezuiverd worden, wat veel energie kost.
Door dit water te gebruiken om het toilet door te
spoelen wordt de waterbehoefte van het gebouw
gereduceerd, daarnaast hoeft er minder drinkwater
opgepompt te worden wat uitdroging van de grond
verminderd en energie bespaart voor het
oppompen van drinkwater.

wordt gestreefd om alle nieuwbouw energie
neutraal uit te voeren.
Het gebouw heeft de volgende isolatiewaarden
gekregen:
 Begane grondvloer= 6.5 K/W m2
 Gevel= 8 K/W m2
 Dak= 8 K/W m2
Door het toepassen van deze waarden zal de schil
van het gebouw lang voldoen aan de eisen van de
overheid waardoor de toekomstwaarde van het
gebouw vergroot wordt.

3. Hoe kan de milieubelasting bepaald en
gemeten worden?
Om te bepalen of een materiaal milieuvriendelijk is,
is gekeken naar de levenscyclusanalyse (LCA).
Hiervoor is gebruik gemaakt van het Nederlands
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).
Deze hebben onderzoek gedaan naar
milieuclassificaties en maken gebruik van een
milieudatabase. Er is overzichtelijk te zien hoe een
materiaal scoort op het gebied van de
milieubelasting. Dit is niet alleen inzichtelijk voor
materialen maar ook voor gehele bouwelementen.
De materialen hebben een milieuklasse gekregen en
het geeft weer welke materiaal de beste keuze is om
toe te passen. De materialen met de hoogste scores
zijn met elkaar vergeleken en daarbij is bewust
gekeken naar de levensduur, recycling en
hergebruik.

De begane grondvloer wordt aan de bovenzijde
geïsoleerd met harde persingplaten, deze platen
kunnen hoge druk weerstaan waardoor het
mogelijk is om zware beelden op de vloer te kunnen
zetten. Deze platen hebben een zeer goede
lambada waarde (0.023K/W), hierdoor kan de plaat
dun uitgevoerd worden waardoor de nuttige hoogte
van de ruimte minimaal zal veranderen in
vergelijking met bijvoorbeeld het gebruik van
steenwol.
De voor- en zijgevel aan de Terheijdenseweg
hebben een hoog monumentale waarde gekregen,
hierdoor kunnen deze gevels niet aan de
buitenzijde ingepakt worden. Om de schil toch van
buiten in te kunnen pakken is er een glazen gevel
voor het gebouw gezet. Deze gevel is uitgevoerd in
structurele beglazing, hierdoor hoever er geen
dikke stijlen in de constructie te komen waardoor
de monumentale gevel in het zicht blijft met
minimale belemmering. De ruimte achter de glazen
gevel zal in de zomer echter zeer warm worden,
daarom word deze gevel als klimaatgevel
uitgevoerd. Hierdoor werkt de gevel mee aan het
binnenklimaat waardoor er minder gekoeld of
verwarmd hoeft te worden.

Er zijn meetinstrumenten om aan te tonen of het
gebouw ook daadwerkelijk duurzaam is. De meest
gebruikte zijn BREEAM, GPR gebouw en Greencalc.
Door deze instrumenten met elkaar te vergelijken
kan geconcludeerd worden welke punten er echt
bijdragen aan het minimaliseren van de
milieubelasting. De punten die in het project zijn
meegenomen zijn: Gezondheid, Materiaal, Energie,
Water, Toekomstwaarde, Gebruikskwaliteit
4. Hoe kan gebouw bouwtechnisch verbeterd
worden met behoud van de monumentale
waarde?

De niet monumentale gevels worden aan de
buitenkant geïsoleerd. De gevel wordt ontzien voor
weersinvloeden, hierdoor kan er geen vocht de
constructie in trekken waardoor de levensduur van
het gebouw word verleng. Op de gevel wordt een
harde persingplaat bevestigd met als afwerking
stucwerk. De isolatieplaat heeft een zeer goede
lambada waarde (0.023K/Wm), hierdoor kan de
plaat relatief dun uitgevoerd worden.

De thermische schil van het gebouw verbeteren is
een van de makkelijkste oplossingen om
energieverbruik in het gebouw te reduceren. De
keuze voor de Rc-waarden is niet alleen vanuit
energetisch oogpunt gemaakt maar ook voor de
toekomstwaarde van het gebouw. De overheid
heeft namelijk de eisen voor 2020 aangescherpt, er
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zone heeft een eigen kast zodat deze snel kan
reageren op klimaat schommelingen.

In de droogkamers worden voorzetwanden
geplaatst, dit is gedaan omdat de gevels van de
droogkamers monumentaal. Hier kan vocht de
gevels intrekken, er moet hier speciale aandacht
worden besteed aan het toepassen van
dampdoorlatende-/ waterwerende folie.

Aan de zuidkant van het gebouw wordt een nieuwe
glazen gevel toegepast, deze zal in de zomer snel
opwarmen. Deze warmte wordt gebruikt om
dezelfde ruimte weer mee te koelen, dit gaat door
middel van diabatische koeling. Met dit systeem
kan er tot 75% bespaard worden op de koellast.

Er is onderzocht wat de gemiddelde kosten zijn per
gebouwdeel voor het herbestemmen van een
project. Hieruit is gebleken dat een gemiddeld
project een schaduwkostenpost heeft van €05-1.2
m2 BVO*jaar. De schaduwkosten na de
herbestemming van de Faam liggen onder het
gemiddelde, namelijk €0.33 m2 BVO*jaar.

Het afgifte systeem bestaat uit twee onderdelen: het
basis systeem en de luchtnabehandelingskast. Het
basis systeem bestaat uit LTV en HTK, zij zorgen
voor een constante temperatuur met een optimaal
comfort. Het toepassen van deze systemen zorgt
voor een besparing van 60-80% op koeling en 1525% op verwarming. Het nadeel van dit systeem is
dat het niet snel kan reageren op
klimaatschommelingen, daarom is er per sub zone
een luchtnabehandelingskast geplaatst die deze
schommelingen tegen kan gaan (installatie
rapport).

De lage schaduwkosten van de Faam komen vooral
door de gevel en de installaties. De installaties
hebben een gemiddelde kosten van €0.2-0.35
terwijl dit bij de Faam op €0.029 ligt. Hetzelfde geld
voor de gevels waar de schaduwkosten op €0.052
liggen terwijl het gemiddelde op €0.07-0.2 ligt.

De nieuwe sheddaken op de productiehal zorgen
voor veel extra dakoppervlak (316m2) die op het
zuiden zijn gesitueerd, hier worden PV-panelen
toegepast. Deze panelen zullen in 25 jaar voor een
kostenbesparing zorgen van 105 duizend euro.

5. Met welke duurzame installaties is er een
grote milieuwinst te behalen?
Omdat de Faam een groot oppervlak heeft met
verschillende functies is het gebouw opgedeeld in
zones, de hoofdzones zijn weer opgedeeld in sub
zones. Hierdoor is het binnenklimaat in elk deel van
het gebouw individueel regelbaar, hierdoor hoeft
niet heel het gebouw verwarmd te worden terwijl
er maar een zone in gebruik is.

Fabriekspand de Faam heeft een zeer groot
dakoppervlak, hier valt per jaar 4.5 miljoen liter
regenwater op wat hergebruikt kan worden. Het
toepassen van dit systeem kan tot 72% besparen op
het waterverbruik van het gebouw.

Uit onderzoek is gebleken dat een warmtepomp
met WKO opslag het duurzaamste
opwekkingsysteem is met het grootste vermogen.
Er zijn praktijksituaties waar er 50-80% op koeling
en 30-50% op verwarming bespaard wordt. Omdat
echter de koellast van het gebouw zeer groot is
moeten er twee warmtepompen toegepast worden.
Voor een museum is het belangrijk installaties toe
te passen die snel kunnen reageren op
veranderende temperaturen en luchtvochtigheid,
dit in verband met het beschadigen van kunst
(installatie rapport), op deze schommelingen kan
luchtbehandeling het snelste reageren. Door de
grote koellast moeten er meerdere
luchtbehandelingskasten toegepast worden, elke
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9

BEGRIPPENLIJST

Herbestemmen
Het geven van een nieuwe functie aan een gebouw
waarbij het gebouw haar eigen identiteit behoud.

Constructie
Dragende bouwdelen in een gebouw.
Monument
Een gebouw dat van algemeen belang wordt geacht
om zijn historische waarde.

Milieu-Index-Gebouw (MIG)
Met de MIG kan de duurzaamheid van het gebouw
weergegeven worden, onafhankelijk van het gedrag
van de gebruiker.

CO2 emissie
De uitstoot van koolstofdioxide dat vrijkomt bij het
verbranding van o.a. fossiele brandstoffen en
bouwafval.

Lambda-waarde
De warmtegeleidingscoëfficiënt die aangeeft hoe
goed of slecht een materiaal warmte geleid, hoe
hoger de waarde hoe slechter de isolatie.

Koudebrug
Een verbinding in een constructie waar koude van
binnen naar buiten kan gaan.

Rc-waarde
De warmteweerstand van een constructie deel.

Luchtvochtigheid
De hoeveelheid waterdamp in de lucht.

Structurele beglazing
Een glazen gevel zonder dragende stijlen en regels
die bevestigd is op een staalconstructie.

Relatieve luchtvochtigheid
Percentage van de maximale hoeveelheid
waterdamp die lucht bij een gegeven temperatuur
en luchtdruk kan bevatten.

Vrije hoogte
De verticale afstand tussen de bovenkant
afgewerkte vloer en de onderkant van het laagste
constructiedeel.

Inwendige condensatie
Als vocht uit de lucht in de constructie neerslaat.
Oppervlakte condensatie
Als vocht uit de lucht op een oppervlak neerslaat.

WBDBO
Wbdbo staat voor Weerstand tegen Brand-Doorslag
en Brand-Overslag, een onderdeel van het
Bouwbesluit in het kader van de brandveiligheid.

Transmissie
Overbrengen.
Levensduur
De tijd voordat iets afgeschreven is.
Klimaatgevel
Een dubbele gevel waar de spouw mechanisch
geventileerd word.
Tweedehuid façade
Een natuurlijk geventileerde tweede schil om een
gebouw heen.
Reversibel
De ingreep is omkeerbaar zonder schade aan te
richten.
Morfologie
De ruimtelijke verschijningsvorm.
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