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VAN DE REDACTIE

“

We willen een inspirerende plek creëren waar kruisbestuiving
plaatsvindt tussen verschillende disciplines.

“

het vuurtje
aanwakkeren.
Voor u ligt het eerste nummer van de DAVID.
DAVID. gaat de strijd aan met grote opponenten. Omdat
DAVID. gelooft dat met moed en doorzettingsvermogen het
onmogelijke mogelijk wordt, kaders doorbroken kunnen
worden en vijanden verslagen kunnen worden.
Wanneer u daar niet in gelooft, is DAVID. misschien geen
blad voor u. Wanneer u liever binnen de lijntjes kleurt, heeft
doorlezen wellicht geen zin. Dan kunt u dit blad beter terzijde
leggen. Waar DAVID. voor staat kan namelijk niet via “de
gemakkelijke weg” worden bereikt.
Maar als u er - net als DAVID. - van overtuigd bent dat de
mooiste bloemen groeien op de rand van de afgrond en het
zeker de moeite waard zal zijn om de moeilijke weg daar naar
toe te bewandelen, bent u van harte uitgenodigd om verder
te lezen. En wanneer u dat doet zal dat niet zonder gevolgen
blijven. Dan zal er maar een conclusie kunnen zijn.
DAVID. overwint.
Wij wensen u veel leesplezier.



column.
Mirian Broere - Initiatiefnemer

“

Noem mij ‘onbezonnen’ of ‘eigenwijs’, maar ik denk dat DAVID. van
alle betrokkenen een frisse kijk en een dosis nieuwe energie verdient.

“

Anderhalf jaar geleden kwam ik ‘opnieuw’ bij Okko Project werken na
een stage van 2 jaar eerder. Sinds dit jaar fulltime in dienst, daarvoor
nog met een been in het studentenleven. Okko Project is voor mij
een broedplaats waar ik naast kennis en ervaring ook de ruimte en
stimulans krijg om eigen interesses te onderzoeken, nieuwe paden te
bewandelen en talenten te ontwikkelen.

Projectontwikkelaars zijn er in verschillende soorten en maten,
maar het is niet voor niets dat juist Okko Project mij aantrok. Okko
is jong, dynamisch en onderscheidend door haar maatschappelijke
betrokkenheid. Álle projecten van Okko hebben een sociale of culture
twist. Financiële haalbaarheid is belangrijk, maar de belangrijkste
meerwaarde wordt niet altijd uitgedrukt in geld.

Tijdens mijn stageperiode in 2014 kwam ik ondanks mijn studie aan
De Fontys Hogescholen aan de Rachelsmolen te Eindhoven, voor het
eerst op NRE-terrein. Rauw en charmant, maar voor velen nog een
lelijk eendje. De aantrekkelijkheid van dit gebied was jaren eerder al
door Okko Project gesignaleerd. Zo besloot Okko dat dit unieke stukje
Eindhoven in combinatie met een Jazzclub en restaurant, wel een
match-made-in-heaven móest zijn.

Okko past daarmee niet in het hokje ‘typische projectontwikkelaar’.
Wij voelen ons ongemakkelijk bij een statig kantoor met marmeren
vloeren. Wij willen uitstralen waar wij voor staan; duurzaam gebruik
van de ruimte. Vernieuwen, maar vooral ook respecteren. Wij willen
graag daar zijn, waar het gebeurt. Tussen alle gebruikers van de stad
en niet op een kantorenpark. Het creatief gebruik maken van ruimte
inspireert ons en laat ons nadenken over wat er om ons heen gebeurt.

Iedereen weet dat liefde niet altijd over rozen gaat. Daar waar velen allang
de stekker eruit hadden getrokken, bleven Okko en Fifth|NRE geloven
in een succesvolle afloop. Hart hebben voor iets en betrokkenheid
zijn facetten van echte stadmakers; actieve en betrokken burgers,
ondernemers en guerrilla-ambtenaren die zelf op zoek gaan naar
effectieve manieren om hun leefgebied nóg mooier te maken.

Idioot dat wij weer voor het NRE-terrein kiezen en ons juist hier willen
vestigen? Misschien. Maar ons Okko-hart is inmiddels verloren aan
het NRE-terrein. Noem mij ‘onbezonnen’ of ‘eigenwijs’, maar ik denk
dat DAVID. van alle betrokkenen een frisse kijk en een dosis nieuwe
energie verdient.
					
					
Mirian Broere


een rijk

VERLEDEN.


Vanwege de luchtverontreiniging, de veiligheid en -vooral- de
goedkopere aanvoer van steenkool via het Eindhovens Kanaal, werd
in 1899 een nieuwe gemeentelijke gasfabriek gebouwd, op wat later
het NRE-terrein (afgeleid van Nutsbedrijven Regio Eindhoven) zou
worden. Gebouw 5 en 8 gingen in januari 1900 als eerste in bedrijf.
De groeiende vraag naar gas en veranderingen in het productieproces
maakten dat steeds opnieuw geïnvesteerd moest worden in de fabriek.
Nieuwe gebouwen verrezen en oude gebouwen werden aangepast of
gesloopt. In 1910 werd de fabriek uitgebreid. Er werden een aantal zeer
grote gashouders geplaatst. Vooral de Goliath uit 1930, met een hoogte
van 84 meter, was een opvallende verschijning en diende als baken in
de stad. In 1941 werd deze getroffen bij een Brits bombardement en
brandde uit. De iets kleinere gashouder van ca. 70 meter hoog werd,
toepasselijk, David genoemd.
In 2007 ging NRE over in Endinet. Dit bedrijf heeft in de zomer van
2012 het terrein aan de Nachtegaallaan verlaten. Sinds de oprichting in
1899 heeft het gebied vele gedaanteverwisselingen gekend. Echter, het
begrip energie heeft altijd als een rode draad door alle ontwikkelingen
van het gebied gelopen. Het oude industrieterrein wacht nu na 113
jaar intensief gebruik op een nieuwe toekomst.

toen...



Cultuurhistorische waarde

...nu...

Gebouw 8, het ketelhuis, was oorspronkelijk het hart van de wijk. Van hieruit
werden alle gebouwen van energie voorzien. Ook geografisch staat het
gebouw in het midden van het NRE-terrein.
Om het oude ketelhuis en machinekamer beter tot hun recht te laten komen,
wordt de uitbreiding uit de jaren ‘50 gesloopt. Door enkele dichtgemetselde
gevelopeningen in oude luister te herstellen en op strategische plaatsen
nieuwe eigentijdse gevelopeningen toe te voegen, krijgt de plint een
uitnodigend en transparant karakter wat de beleving van het gebouw en
de openbare ruimte ten goede komt en sterk verbetert.
Met een knipoog naar het verleden krijgt gebouw 8 naast een nieuw leven
ook een nieuwe naam: DAVID.



...straks.
De rol en positie in het hart van het terrein worden versterkt door de
nieuwe interpretatie die we met dit plan voorzien. Omdat DAVID. de
kleinste footprint heeft, wordt de hoogte opgezocht.
Om de rol van het gebouw als hart van de wijk kracht bij te zetten, is
het maken van een stedenbouwkundig accent op deze plek gewenst.
Hierdoor ontstaat de landmark, die het terrein op die plek nodig heeft.
Het gas dat op het terrein werd opgeslagen had een belangrijke
toepassing in verlichting. Deze historie komt weer tot leven als het
donker wordt en het gebouw zich opent en gaat stralen als een
lichtbaken.
Bij de uitbreiding van het gebouw wordt een nieuwe constructie
tussen de bestaande gevels geplaatst, zodat deze zoveel mogelijk
intact kunnen blijven.



DAVID. reageert op een eigenzinnige manier op alle uitgangspunten
zoals geformuleerd in het werkboek ‘NRE-terrein: Nieuwe Energie’:
- Diversiteit in gebruik
- Een continu en openbaar maaiveld
- Erfkarakter
- Robuuste groenstructuur
- Alzijdige gebouworiëntatie
- 100% bebouwd
- Gevarieerd straatbeeld
- Eenvoudig bouwvolume
- Aantrekkelijke overmaat
- Respect voor aanwezige architectuur
-‘Echte’ en industrieel vervaardigde materialen
- Parkeeroplossing
- Community vorming en samenspraak
- Architectonische verschijning

“

Het idee is even simpel als krachtig:
DAVID. doet recht aan het bestaande
industriele erfgoed én vormt een nieuw baken
voor het NRE-terrein.

“

het plan.
De landmark ontstaat door het bestaande
gebouwtje te voorzien van een ‘optopping’,
die in uitstraling en materiaalgebruik
contrasteert met het bestaande Karakteristieke
gebouwtje,
dakvorm
maar verwijst naar het industriële verleden
van het terrein. De contouren van de daklijn
zijn echter wel een abstracte herhaling van
de bestaande daklijn, waardoor het karakter
van het bestaande erfgoed in zijn essentie
wordt versterkt.
In het verleden waren de hoogtes van de
verschillende gebouwen op het NRE-terrein
zeer divers. De oude fabrieksgebouwen
toonden een grote coherentie in bouwhoogte,
maar ze werden geflankeerd door
schoorstenen en de imposante gashouders,
die voor zichtbaarheid en herkenbaarheid
van het gebied binnen de grote stedelijke
context zorgden.

Gashouder
RINGEN
Gashouder
RINGEN

Ketelhuis
LAMELLEN

Boven het stookhuis verrijst een abstract
bouwvolume dat van afstand zichtbaar is en
door de bijzondere vorm en materiaalgebruik
een herkenningspunt voor de wijk zal zijn.
De rauwheid en grofheid die bij de oude
industriefunctie horen komen er in tot
uitdrukking en door het gebouw te omkleden
met horizontale lamellen wordt een verwijzing
gemaakt naar de silos van de gashouders die
ook een stapeling van stalen ringen vormen.
Er wordt door de toevoeging juist extra
aandacht op het oude gebouw gevestigd en
het zal daardoor beter tot zijn recht komen.


Gashouder
RINGEN

Ketelhuis
LAMELLEN

duurzaam
in details
Het behouden van het oorspronkelijke
gebouw draagt bij aan een duurzame
inrichting van de gebouwde omgeving. Het
blijft voor de stad bewaard en laat samen
met de nieuwe toevoeging de gelaagdheid
van de historie van het NRE terrein zien. Het
gebied is in de geschiedenis voortdurend
in transformatie geweest om steeds aan de
veranderende behoeften te voldoen en die
traditie wordt met deze ingreep voortgezet.
Energetisch ontstaat door onze aanpak
een gebouw dat aan alle hedendaagse
eisen kan voldoen. Er wordt een nieuwe
gevel gemaakt, die het gebouw van
genoeg daglicht voorziet en de lamellen
zorgen voor zonwering om de kans op
oververhitting te voorkomen.



EEN GEBOUW DAT WERKT OP

verschillende
schaalniveas.

“

“

Van een afstandje word je naar het hart van
het NRE terrein getrokken.

“

Als je het gebouw benadert, toont DAVID. zijn
details en historie.

“

Het ketelhuis wordt op dit
moment ingekapseld door
de omliggende bebouwing.
Door de optopping heeft
het gebouw ook van grotere
afstand
presentie.
De
vormentaal is wel abstracter
en van een andere schaal, die
past bij de grotere afstand tot
het gebouw. Bij het passeren
van DAVID. worden op
straatniveau het detail en de
verfijning van de oude gevels
leesbaar.



DUURZAAMHEID IS OOK:

meervoudig
ruimtegebruik.
Het duurzame karakter wordt ook vormgegeven door
meervoudig ruimtegebruik. Het gebouw bestaat na de
transformatie uit een stapeling van verschillende functies.
Tevens wordt een verhoogd maaiveld toegevoegd in de
vorm van een dakterras.

Frietatelier

Parkeerplaatsen hebben naast de vele voordelen,
ook nadelen, zoals een verminderde leefbaarheid en
verminderde kwaliteit van de openbare ruimte. DAVID. is
in staat om creatief en functioneel om te gaan met de
beschikbare parkeerplaatsen.

Broedplaats Okko

Er wordt dubbelgebruik gezocht met functies die een
avondprogramma hebben, zoals Fifth|NRE, waarbij Okko
overdag gebruik kan maken van de parkeerplaatsen.
Hierdoor gaat kostbare ruimte niet verloren.

Broedplaats Okko

Broedplaats Okko
Meervoudig ruimtegebruik

Exporuimte / koffiebar



COMPLEMENTARITEIT van het PROGRAMMA

creatieve
broedplaats

lift

130 m2
ontvangst

koffie

leestafel

In het belang van complementaire functies, aanvullend aan de reeds
aanwezige woningen en bedrijvigheid, biedt DAVID. plaats aan diverse
functies.

0

De begane grond biedt plaats aan de ontvangst voor de Okko broedplaats
en een bistro / koffiebar, die toegankelijk is voor publiek.
De eerste, tweede en derde verdieping vormen de creatieve broedplaats voor
Okko. Deze studio bestaat uit diverse werkplekken en vergaderfaciliteiten.

vide

lift

De vierde verdieping biedt ruimte aan een vernieuwend, ambachtelijk foodconcept, zoals een frites-atelier of food designer en geeft toegang aan het
publieke dakterras.

lift

160 m2
okko

90 m2
okko
vide

+1

+2

lift

lift
terras

160 m2
okko

70 m2
bar/expo

+3

+4



een

groene

Op de bovenste verdieping wordt een dakterras voorzien, waardoor
de wijk en de stad van bovenaf bekeken kunnen worden. Zo vindt
de interactie tussen gebouw en omgeving op meerdere niveaus
plaats. Het dakterras krijgt een groene aankleding, waardoor
andersom het gebouw zichtbaar wordt als een groen baken op
het terrein. Op deze manier wordt het maaiveld teruggegeven aan
de openbare ruimte.

vierde gevel.





smullen maar...
Het dakterras biedt een prachtige
plek voor ontspanning onder
het genot van een ambachtelijke
versnapering. Te denken valt aan
ambachtelijke frites en snacks, ijs
en bonbons of een fooddesigner.



de architecten

aan het woord...
2architecten en MVD architecture & urban planning hebben in dit
project de samenwerking gezocht om ieder vanuit zijn eigen ervaring
en expertise, gezamenlijk tot het beste plan te komen.

“

Marcel van Dijk

1979
TU Eindhoven 2005
MVD Architecture & Urban planning

‘‘

Ik ben enthousiast, creatief en gemotiveerd en heb passie voor de stad
en daaraan gerelateerde ontwerpopgaven. Door middel van slimme en
subtiele ingrepen leg ik verborgen kwaliteiten van plekken of bestaande
gebouwen bloot, waardoor transformatie, hergebruik en herprogrammering
zinvol zijn en verrassing en dynamiek opleveren. Ik luister daarbij altijd naar
de wensen van de gebruikers. Deze benadering vanuit gebruiker en context
resulteert in functionele ontwerpen, die voelen als een maatpak. Ik laat door
toevoegen, wegnemen en aanpassen de gelaagdheid van de geschiedenis
in de gebouwde omgeving zien en voeg er een nieuwe laag aan toe. Zo
zorg ik voor een verrijking en duurzame ontwikkeling van de gebouwde
omgeving en een meerwaarde voor de gebruikservaring en leefomgeving
in brede context.
Met mijn benadering weet ik oplossingen op maat te bedenken voor
nieuwbouw op percelen met dwingende context, voor transformatie
en herprogrammering van bestaande industrie-, recreatie-, woon- en
werkgebouwen, maar ook voor het verbouwen van individuele woonhuizen.

‘‘

Roy Bertholet

1978
TU Eindhoven 2004
2architecten

Als architect ga ik graag in dialoog
met een opdrachtgever. Dat betekent
dat we eerst luisteren voordat we een
antwoord geven op een ruimtelijk
vraagstuk. We geven advies vanaf
ideeenvorming tot realisatie; op de
schaal van interieur tot wijkniveau.
Voor particulieren, CPO-partners,
ontwikkelaars en bedrijven. We willen
een vernieuwend architectenbureau
zijn: we gebruiken de nieuwste
technieken waaronder 3D visualisaties,
BIM en augmented reality.
Daardoor kunnen we een eerste idee
concreet vertalen in een aantrekkelijk
beeld. We willen ons ook blijven
ontwikkelen: we zijn een broedplaats
voor jong talent. We leiden constant
stagiairs op en we begeleiden
studenten bij hun afstuderen.

‘‘





DAVID.
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