o de a a n o ude
pl a nk en

foto: ossip van duivenbode rotterdam

her b e s t emmin g k a a s pa k h u i s go u da

In het kaaspakhuis stond 
km aan grenen stellingen
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foto: jeroen musch rotterdam

dicht opeen.

Het pakhuiskarakter is ingenieus her-

tekening: mei architects and planners rotterdam

kenbaar gehouden.

Plattegrond 1ste verdieping.

Het kaaspakhuis omvatte,
gescheiden door een smalle
steeg, twee parallelle gebouwen (15 x 60 m), met hun
kopse voorgevels langs de
Kromme Gouwe.

foto’s: ossip van duivenbode rotterdam
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Een oud kaaspakhuis in Gouda is door MEI architecten and planners zó omgevormd tot appartementengebouw,
dat de geschiedenis voelbaar bleef. Grenen kaasplanken, innovatief met het SafeWood-procedé brandvertragend

Development, een jonge ontwikkelmaatschappij die voor-

de bereiding ervan: toevoegen van zuursel en stremsel aan

namelijk oude gebouwen transformeert en zich daarbij

melk, scheiden van wei en wrongel, de laatste in een pers-

sterk richt op ‘de beleving van de eindgebruikers’. De Pro-

vorm en ten slotte in een pekelbad storten. Voor al die fasen

ducent werd Winkels eerste project dat hij ontwierp en co-

voldoen tegenwoordig hulpmiddelen van roestvast staal.

financierde. Samen met zijn nieuwe partners ontwikkelde

Hout blijft wel nodig voor daarna, de rijping. Dat moet ge-

hij het plan waarbij in het kaaspakhuis  woningen kwa-

beuren op houten planken, omdat die vochtregulerend zijn.

men. Eigenaar De Producent en de gemeente Gouda waren

Ze worden toegankelijk opgesteld, omdat de kazen regel-

snel overtuigd, vooral door het krachtige argument dat de

matig moeten worden gekeerd.

historie van het kaaspakhuis herkenbaar zou blijven. Er
volgde een interessante fase van rondleidingen, folders ma-

Kritisch proces Dat rijpen is een kritisch proces waar

ken, kopers zoeken. ‘Het was zwaan kleef aan. Je hoefde

licht, luchtvochtigheid en temperatuur nauw luisteren en

voor dit project geen verkoopverhaal te verzinnen; het

waar strikte hygiëne nodig is tegen wildgroei van bacteriën.

pand zegt zelf genoeg.’

Hout houdt zich van alle materialen het best en kan het inwerken van zuren en paraffine aan. Wel moet het vaak wor-

Handmatige klimaatbeheersing Het kaaspakhuis

den geboend, maar dat geeft geen problemen. Dat bewij-

spreekt inderdaad tot de verbeelding. Wat Winkel het

zen de dikke grenen planken in voormalig kaaspakhuis De

meest verraste, was de binnenkant, met de enorme hoe-

Producent in Gouda. Bijna een eeuwlang droegen zij kazen,

veelheden hout.  km aan grenen stellingen stond hier

maar nu zijn ze in ditzelfde gebouw als woninggevels inge-

dicht opeen. Verder waren er houten vloeren en plafonds,

zet. De kazen lieten vele sporen erop na en ook het schrob-

en op zolder een zeldzaam rijke variatie dakgebinten, door

ben tekende het hout, maar zonder serieuze schade: als ge-

architect Schuurman in de verschillende bouwfasen telkens

velhout is het perfect.

net anders bedacht. De constructie had meer eigenaardigheden. Niet alleen de gebouwen waren gefundeerd, maar

Rijksmonument De Producent is als grote coöperatie

ook de stellingen. Ronduit een ontdekking was hoezeer de

van kaasproducerende boeren voor Gouda belangrijk. Die

handmatige klimaatbeheersing de architectuur bepaalde.

bundelden begin vorige eeuw hun krachten, wat meer fi-

Rijpende kaas gedijt het best bij ongeveer  °C en een

nanciële zekerheid en betere kwaliteitsbeheersing bood.

luchtvochtigheid van circa %. Het pakhuis had daarom

Het pakhuis werd vanaf  in fasen gebouwd, steeds

tientallen ramen met luiken en schuiven die steeds door

naar ontwerp van architect P.D. Stuurman (-). In

personeel iets meer of minder werden opengezet. Essenti-

hoofdlijnen omvatte het uiteindelijk, gescheiden door een

eel was de steeg tussen beide pakhuizen, als smalle, donke-

smalle steeg, twee parallelle gebouwen, elk  m breed en

re buitenruimte die het binnenklimaat op peil hielp houden.

 m diep, met hun kopse voorgevels langs de Kromme
Gouwe. Ze boden plaats aan één miljoen kilo kaas, waarbij

Ereplaats De verkoop verliep voorspoedig, sinds kort

het voorste deel van het rechtse pand niet meedeed. Dit

wordt het gebouw bewoond. Dat is deels te danken aan het

was in  gebouwd als kantoor en wijkt architectonisch

aantrekkelijke woningaanbod. De  appartementen wisse-

af; de trots van de kaasboeren was hier uitgedrukt in kloek

len sterk in omvang (- m) en in prijs ( tot  ton), en

expressionisme. In  dreigde leegstand, de coöperatie

de indeling was steeds vergaand aan persoonlijke wensen

verkaste naar modernere behuizing. Al snel werd het com-

aanpasbaar. Vrijwel elk appartement kreeg een buitenruim-

plex aangewezen als rijksmonument vanwege z’n gaafheid

te. De onderste woningen hebben tuinen, de zolderappar-

én het beeldbepalende karakter voor kaasstad Gouda. Her-

tementen dakterrassen, verborgen in de schuine daken.

bestemming kwam in zicht.

Alle tussenverdiepingen kregen loggia’s, geconcentreerd
in dubbele verticale rijen en elk voorzien van open, witte

Zwaan kleef aan MEI won de opdracht op bijzondere

sponningen die het ritme van de ramen prachtig voortzet-

wijze, zegt architect Robert Winkel. ‘Als zovele vakgenoten

ten. De belangrijkste trekker was het pakhuiskarakter, dat

moest ik me na de crisis heruitvinden en ben toen ook ont-

ingenieus herkenbaar is gehouden. De oude steeg kreeg

wikkelaar geworden.’ Hij sloot zich aan bij White House

een ereplaats. Zij is verbreed tot een lichthof van  x  m
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Voor het maken van Goudse kaas is hout onmisbaar. Niet bij

n ov e m b e r 2 0 1 7

gemaakt, stralen nu als woninggevels; stoere pakhuisgebinten pronken in riante zolderappartementen.

De oude kapgebinten bekronen
het project, de zolderappartementen

n ov e m b e r 2 0 1 7

zijn er uiteindelijk
omheen gevlochten.
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Midden in de hof, uitbreiding
van de oorspronkelijke steeg,
staan twee glazen liften en
de open trappartij.

De kazen lieten vele sporen na en ook het schrobben
tekende het hout, maar zonder serieuze schade: als

foto’s: ossip van duivenbode rotterdam

gevelhout is het perfect.

spreuken gebrand. Die teksten verwijzen naar de historie:

lemaal aan brede galerijen hun voordeur hebben. Midden

‘Is bij het boenen het sodawater niet heet, dan krijg je bac-

in die hof vind je de oorspronkelijke steeg zelfs enigszins

teriën bij de vleet’. Zelfs de huisnummers zijn gelaserd op

terug. De oude pakhuismuren bleven hier deels staan, en

hergebruikte houten bakjes. Ook die getuigen van het oude

flankeren twee glazen liften. Binnenwanden uit de pakhuis-

kaaspakhuis waarin ze naast de stellingen hingen. Mede-

tijd zijn nu dus buitenmuren van de liftschacht, fascinerende

werkers borgen er hun staatjes na elke controleronde in op.

restanten van het vroegere klimatiseringssysteem.

Paradijs Zelfs het constructiehout is opgewaardeerd. Het
Circulair hout De grootste hommage is uitbundig her-

is uit z’n verborgenheid gehaald, het mag nu stralen. Veel

gebruik van het vele hout, dat op verschillende manieren

woningen hebben prachtige houten plafonds, ooit vloer-

een tweede leven kreeg. Beeldbepalend zijn de vroegere

planken van de verdieping erboven. Naar beneden toe siert

kaasplanken als woninggevels in de lichthof. Ze waren niet

het nu zo’n woning, maar ook voor de bovenburen kreeg

zonder meer als gevelhout toepasbaar vanwege brandwee-

het een andere functie als verloren bekisting van de beton-

reisen. De oplossing werd gevonden in de SafeWood-pro-

vloer, waarin leidingen, isolatie en vloerverwarming zijn

cedure, waarbij hout onder vacuümomstandigheden wordt

weggewerkt. De kapgebinten bekronen het project, de zol-

geïmpregneerd met een brandvertragend middel op water-

derappartementen zijn er omheen gevlochten. Deze kopers

basis dat het behandelde materiaal verder niet beïnvloedt.

toonden lef: ze kochten hun toekomstige woning toen die

Dit werd gedaan door Foreco Dalfsen, en directeur KlaasJan

nog een donkere ruimte vol dikke balken was. Intussen is

Swager legt uit: ‘Voor nieuwe houten gevels wordt meestal

elk zolderappartement een eigentijds, hoogstpersoonlijk

vers, gemodificeerd hout toegepast dat met een extra be-

paradijs, waar de opening naar het dakterras en enkele ra-

handeling brandvertragend is gemaakt. Maar bij oud hout,

men ruimschoots daglicht binnenbrengen.

zoals kaasplanken, kun je niet dezelfde resultaten bereiken.
Juist omdat circulair hout steeds belangrijker wordt, ook

Inventiviteit De fraaiste gebinten pronken er: een hang-

voor gevels, hebben we samen met Lonza Wood Protection

gebint voor het hoekhuis, diverse kapvarianten in de andere

deze behandeling ontwikkeld.’

woningen. De nokhoogte van circa , m bleef overal in het
zicht, en wekte inventiviteit. Bewoners grepen deze aan

Fijne eigenschap De precieze staat van het hout heeft

voor vlieringen, entresols, een extra verdieping. En juist

grote invloed. ‘Elk project wordt daarom uitvoerig onder-

hier ook bleek dat hergebruik van hout aanstekelijk is. Er

zocht. Daarbij: de meeste brandvertragende middelen zijn

zijn bewoners die van een uitgezaagde dakbalk een deur-

hygroscopisch. Ze trekken water aan, maar geven dat ook

omlijsting maakten, of stoere treden van een binnentrap. •

weer af en dan worden geïmpregneerde stoffen vaak uitge-

hilde de haan

spoeld. Bij deze kaasplanken waren we vooral benieuwd
hoeveel vet erin was opgenomen, met welke gevolgen.’ De
behandeling pakte prima uit. De kaasplanken voldoen aan
alle brandeisen (Euroklasse B) en logen niet uit. Een fijne

CO-VOETAFDRUK

eigenschap van SafeWood komt zelfs extra tot z’n recht: je

In het project is onder andere  m grenen (kaasplan-

ziet er niets van, het is namelijk geen coating. De sporen van

ken) hergebruikt. Dit betekent een CO-vastlegging

de kazen en het boenen bleven sprekend als voorheen.

van . kg. De Europese bossen slaan deze hoe-

Spreuken De kaasplanken geven de binnenhof grandeur.

de uitlaatgassen van een middenklassenauto over

veelheid CO op in  seconden. Het compenseert
Zorgvuldige details brengen daarbinnen nog verfijning.

. km of het jaarlijks elektragebruik van  huis-

Winkel benutte de eigenschap dat hout zo makkelijk te

houdens.

bewerken is. ‘Je kunt er versieringen in gutsen, maar ik

Opdrachtgever: White House Development Gouda (whitehousedevelopment.com) Ontwerp: MEI architects
and planners Rotterdam (mei-arch.eu); Robert Winkel Aannemer: Vergeer Bouw Reeuwijk (vergeerbouw
nl) Constructieadvies: PBT Delft (pietersbouwtechniek.nl) Adviseur bouwfysica: DGMR Arnhem (dgmr.
nl) Adviseur brandveiligheid: Adviesbureau Hamerlinck Roosendaal (hamerlinckadvies.nl) Behandeling
gevelhout (kaasplanken): Foreco Dalfsen (foreco.nl) Bouwperiode: April  - juli  Bruto vloeroppervlak: . m Bouwkosten: € , miljoen, incl. installaties, excl. btw
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koos een moderne variant: laseren.’ Aldus zijn in de gevels

len hier naar binnen en lichten de woningen op, die hier al-
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met een glazen kap op dakhoogte. Zon en daglicht spranke-

