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Pret in de
pastafabriek

W
ie in Nijmegen

zijn intrek neemt

in de voormalige

fabriek van

Honig moet

op zijn tijd

een kleine onvolkomenheid voor

lief nemen. ,,Zie je die goot daar-

boven?” wijst Vincent van Kempen,

initiatiefnemer van de Beach-

fabriek: een verwarmd indoor-

strand in de voormalige lasagne-

hal. ,,Ik zie er erg tegenop om die

weg te halen. Vraag me niet hoe

het er is gekomen, maar die goot

ligt vol macaroni. Als we met

beachvolleybal een bal tegen het

plafond slaan, komt er ook nog

geregeld bloem naar beneden.’’

Bij Galerie Bart, in de oude

bouillonloods, hetzelfde verhaal.

,,Als er muizen lopen, komen er

nog weleens witte Brintavlokken

omlaag zeilen,’’ lacht beheerder

Teun van Teeffelen. ,,Maar het is

al lang niet meer zoals aan het

begin, hoor. Toen stonden de

plassen Maggi hier op de vloer.’’

Het moge duidelijk zijn: je kunt

de arbeiders wel naar huis sturen

en de lopende banden eruit wrik-

ken, maar een beetje fabriek laat

zich niet zomaar het zwijgen op-

leggen. ,,En dat is juist het mooie,’’

benadrukt Arno Boon, directeur

van BOEI, een organisatie die zich

door heel Nederland hard maakt

voor het behoud, de ontwikkeling

en de exploitatie van industrieel

erfgoed. ,,Oude fabrieken kunnen

ons nog heel veel verhalen over

het verleden vertellen. Bovendien

bestaat veel industrieel erfgoed

gewoonweg uit bijzonder mooie

panden. In de kern is het simpel:

het zijn mooie gebouwen waarmee

je leuke dingen kunt doen.’’

WillyWonka
Vanzelfsprekend is die waardering

voor afgedankte fabrieken echter

allerminst. Tot begin jaren ’90 wer-

den de sloopkranen vaak zonder

scrupules opgetrommeld zodra een

bier-, chocolade- of tandpastamerk

het licht uitdeed. ,,De gebouwen

waren gewoon nog te jong,’’ denkt

Boon. ,,Zo gaat het altijd. Hoe jon-

ger het pand, hoe minder mensen

er een gevoel bij hebben. Totdat de

samenleving ineens begint tegen te

Erfgoed
De voormalige Honig-

fabriek in Nijmegen is een
roerbakmix geworden van
horeca, stadssporten en

kinderplezier (links).

Niet alleen kerken en kastelen rollen dit weekend de
loper uit vanwege Open Monumentendag. Veel industrieel
erfgoed wordt tegenwoordig van de sloopkogel gered.

‘Het zijn gewoon gave gebouwen.’

Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s: Koen Verheijden

‘In de kern is het
heel simpel: het
zijnmooie gebouwen
waarmee je leuke
dingen kunt doen’
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sputteren omdat men beseft dat

we het verleden aan het wegpoet-

sen zijn.’’

Sinds de Westergasfabriek

in Amsterdam en het Strijp-S-

terrein van Philips in Eindhoven

succesvol werden omgedoopt tot

de culturele en creatieve hotspots

van hun stad, lijkt het roer dan

ook volledig om. Van Polaroid tot

Prodent en van Verkade tot Van

Nelle: door heel het land krijgen

vergane fabrieken een nieuwe

functie. Daarbij sieren de oude

logo’s nog veelal de gevels.

Zo ook in Nijmegen, waar de

33.000 vierkante meters van het

Honigcomplex moeten verande-

ren in een bruisende broedplaats

langs de Waal. Waar in 2011 nog

de pakjes wokspaghetti en alles-

binder werden gevuld, is vier jaar

later een bonte roerbakmix van

bedrijfjes neergestreken. Achter

elke gesloten deur – vaak nog met

bordjes als ‘gehoorbescherming

verplicht’ – lijkt bijkans een

nieuwe wereld schuil te gaan.

Beheerder Van Teeffelen beent

als Willy Wonka door zijn fabriek

om te laten zien hoe gretig er

buiten de lijntjes wordt gekleurd.

Hoe brouwerij Oersoep aan

zeewierbier werkt in de hal waar

ooit de vermicellisoep pruttelde.

Hoe de bezwete bezoekers van

Riverland Healthcentre tussen

een plafond vol industrieel bui-

zenwerk aan hun fitnesstouwen

hangen. En hoe zeven fietsen-

makers in de oude heftruckover-

slag nu samen hun stalen rossen

aan de man brengen.

,,Uiteindelijk zijn het bij dit

soort gebouwen toch vaak de

urban sports, horeca, ambachts-

lui en jonge creatievelingen

die staan te trappelen,’’ denkt

Van Teeffelen. ,,Kijk, coachings-

bureautjes en assurantiekantoren

staan inmiddels ook in de rij,

maar je moet met een goed con-

cept aankomen om bij ons een

kans te krijgen. De huursom is

erg laag – we hoeven geen winst

te maken – dus je moet wel wat

toevoegen aan de bedrijvigheid.

Er zit nu bijvoorbeeld ook ie-

mand te sleutelen aan een vlucht-

Prodent
Amersfoort
Bruisen doet het nog altijd
langs de Eem. Maar de
productie van tandpasta-
tubes is na 75 jaar naar
Frankrijk verkast. In de leeg-
gekomen ruimte ontstond
zo de Nieuwe Stad: een
smeltkroes van horeca,

ambachtslieden, een pop-
podium en stadslandbouw.
denieuwestad.nl

VanNelle
Rotterdam
Tot 1995 rolden hier koffie-
pakken, sigaretten en poe-
derpuddinkjes van de band,
maar inmiddels bestaat het
complex uit vergaderruim-
tes, congreszalen en kanto-
ren. De fabriek is niet vrij
toegankelijk, maar alleen de
buitenkant is al een bezoekje
waard. Vorig jaar kwam ‘het
mooiste gebouw van Neder-

land’ op deWerelderfgoed-
lijst van Unesco.
vannellefabriek.com

Polaroid
Enschede
Nog zo’n duizendpoot. Een
schansje pakken in Skate-

park de Fabriek, stuiteren
door trampolinehal Bounz,
sportklimmen bij boulderhal
Cube of jezelf laten opsluiten
bij Room Escape. Het kan
allemaal in de hoge hallen
van de in 2008 gesloten
zonnebrilglazen- en
camerafabriek.
performance-factory.nl

Caballero
Den Haag
In het 12meter hoge ketel-
huis van de sigarettenfabriek
regeren nog altijd de beton-
nen wanden, blinkende bui-

10 voormalige fabriekenwaar hetweer bruist

Samenwerken
De jongens van restaurant
De Meesterproef delen
een gigantische silo met

de koffiebranders
van Blommers.

Door het hele land schieten de herbestemmingsprojecten uit de grond. De fabrieken hebben vaak het logo nog aan de gevel.
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simulator voor de game-industrie.

Dat is prima, maar als die dingen

hier over anderhalf jaar niet

staan is het uit met de pret.’’

Wie nog niet creatief is, die

wordt het vanzelf. Wat te doen

met een reusachtige silo die door

je plafond heen steekt? Bij Blom-

mers Coffee Roasters wisten ze er

wel raad mee: ze hingen er een

discospotje in en bouwden hun

toiletten er pontificaal onder.

,,Alleen wilden de jongens van

restaurant De Meesterproef,

een verdieping hoger, die silo net

openbreken,’’ grijnst Van Teeffe-

len. ,,Met oog op de toiletgeurtjes

hebben ze dat toen maar gelaten.’’

Herbestemmingswoede
Ondanks alle vindingrijkheid

komt zeker niet elk pand in aan-

merking voor een tweede leven,

‘Een herbestemming
begint als er zicht
is op een gebruiker.
Uitgangspunt is dat
een gebouw zichzelf
kan bedruipen’

vindt Johanna van der Werff.

Volgens de directeur van archi-

tectuurcentrum FASadE is het

tijd om onze nationale herbe-

stemmingswoede kritisch tegen

het licht te houden, nu 8 tot 13

miljoen vierkante meter kanto-

ren, een kwart van de bedrijven-

terreinen en zeker 1 tot 2 miljoen

vierkante meter aan monumen-

ten leeg staat; een trend die de

komende jaren alleen maar zal

toenemen. ,,Nederland blinkt uit

in prachtige, inspirerende herbe-

stemmingsprojecten. Maar daar-

naast wemelt het ook van de

kantoor- en bedrijfsterreinen die

kampen met leegstand. We zijn

veel te bang geworden om de

sloophamer te hanteren.’’

,,Als je over de snelweg rijdt,

moet je regelmatig je zonnebril

opzetten tegen alle meuk in het

landschap,’’ erkent BOEI-voor-

man Boon. ,,Wij zijn dan ook

geen anti-sloop-fundamentalis-

ten. Een herbestemming begint

bij ons pas als er zicht is op een

gebruiker. Het uitgangspunt is

altijd dat een gebouw zichzelf

kan bedruipen.’’

Van der Werff: ,,Die financiële

nuance is cruciaal. Aan leuke

ideeën geen gebrek – er zijn ont-

zettend veel burgerinitiatieven

om oude panden te transfor-

zen en enorme olieketels.
Maar sinds restaurant
Mama Kelly dit jaar zijn
deuren opende, hebben de
fabrieksarbeiders plaatsge-
maakt voor obers in spijker-
schort.mama-kelly.nl

Philips
Eindhoven
Waarom één fabriek aan-
pakken als je ook 27 hectare
aan industrieel erfgoed kunt
pimpen? Het voormalige
Philipsterrein Strijp-S
verandert het laatste decen-
nium in ’s lands creatiefste
stadswijk. Een greep uit
de mogelijkheden: dineren
in het oude transformator-
huis en slapen in het klok-
gebouw. strijp-s.nl

Zwitsal
Apeldoorn
Zijn perzikhuidje is deze
oude zeepfabriek al lang
kwijt. Maar onder de oude
schoorsteenmoet de ko-
mende jaren de nieuwste
hotspot van Apeldoorn
ontluiken. Nu al worden er
geregeld skatewedstrijden,
concerten en theatervoor-

stellingen georganiseerd.
zwitsalapeldoorn.nl

Cereol
Utrecht
De oude olie- en lijnkoeken-
fabriek is in zijn tweede
leven een ware allemans-
vriend. Tussen de histori-
sche bakstenen is plaats-
gemaakt voor een theater-
zaal, bibliotheek, kunst-
centrum en kookatelier.
cereolfabriek.nl

Maple Leaf
Amsterdam
In 2003 blies de kauwgom-
ballenfabriek (denk: Donald
Duck kauwgom, Sportlife
en XyliFresh) haar laatste
bubbel. Maar als creatieve
broedplaats biedt het onder-
dak aan Q-Music, restaurant
Gummmbar en de Pole
Dance Factory.

Droste
Haarlem
Bij een stevig windje rook
heel Haarlem vroeger de
cacaobonen van Droste.
Logisch dus dat juist restau-
rant Chocoase wel oren
had naar het antieke pand
aan de Spaarne.
chocoase.nl

Verkade
’s-Hertogenbosch
Van froufroutjes naar film-
voorstellingen: het is de
geschiedenis van de Verka-
defabriek in een notendop.
Sinds de sluiting in 1993 is
op de schoongebikte vloer-

tegels van de vermaarde
koekenbakker een cultureel
centrum ontstaan dat al-
weer tien jaar zijn mannetje
staat. verkadefabriek.nl
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Ruimte

Het voormalige
Honig-complex is
zó groot dat je er
met gemak een
beachvolleybal-
toernooi kunt

houden of maar
liefst zeven

fietsenmakers
kwijt kunt.

meren – maar je moet niet onder-

schatten hoeveel geld het kost om

zoiets van de grond te krijgen.

Het klinkt oneerbiedig, maar als

iedereen maar wat gaat aanrom-

melen, krijgen we volgens mij

geen interessanter land.’’

Industriële ziel
In Nijmegen zijn de plannen in

ieder geval duidelijk. Tot eind

2021 krijgt het Honigcomplex

de relatieve vrijheid om zoveel

mogelijk levendigheid langs het

Waalfront te creëren. Daarna is

de omringende nieuwbouw klaar

en zal de oude fabriek alsnog

tegen de vlakte gaan. Maar zelfs

al mocht dat lot vermeden wor-

den, waarom zou je überhaupt

je intrek willen nemen tussen de

roestende ketels, schilferwanden

en plafonds vol pijpen?

,,Mensen zoeken karakter,’’

denkt beheerder Van Teeffelen.

,,Niet alleen klanten, maar ook

ondernemers zelf. Normaal zorgt

een projectontwikkelaar dat je

pand spik en span wordt afgele-

verd.’’

,,Het is iets heel ongrijpbaars,’’

meent Boon van BOEI. ,,Natuur-

lijk kun je mensen in nieuwbouw

stoppen. Maar juist die industri-

ele details voegen een ziel toe.’’

Op het zand van de Beach-

fabriek bevestigt initiatiefnemer

Van Kempen de vermoedens. ,,We

hadden ook de kans om met onze

volleybalnetten intrek te nemen

in een oude sporthal. De wijk was

ideaal, alle kleedkamers waren

er al, maar ik wist meteen: het

ontbrak totaal aan karakter. Hier

voel je dat wel.’’ Zelfs met zo nu

en dan een macaronidouche. ■

‘Hier sta je eerst
driemaanden te
klussen. Het krijgt
emotie; het wordt
iets van jezelf’


