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Generiek herbestemmen van KVL terrein te OisterwijkGeneriek herbestemmen van KVL terrein te Oisterwijk

KADEKADE
OUTEOUTE

De voormalige Koninklijke Verenigde Leder (KVL) fabriek te De voormalige Koninklijke Verenigde Leder (KVL) fabriek te 
Oisterwijk, opgericht in 1916 door Chris van der Aa,  kent een Oisterwijk, opgericht in 1916 door Chris van der Aa,  kent een 
invloedrijke historie. In goede tijden werkten er meer dan 1000 invloedrijke historie. In goede tijden werkten er meer dan 1000 
werknemers.  Als gevolg van ontwikkelingen in het productieproces werknemers.  Als gevolg van ontwikkelingen in het productieproces 
is het leerlooien verplaatst naar lagelonenlanden waardoor de is het leerlooien verplaatst naar lagelonenlanden waardoor de 
grootste leder fabriek van Europa en de ambacht van leerlooien grootste leder fabriek van Europa en de ambacht van leerlooien 
uit Oisterwijk is verdwenen.  uit Oisterwijk is verdwenen.  

Wat rest is een fraaie industriële enclave met een bijzonder Wat rest is een fraaie industriële enclave met een bijzonder 
karakter. Dit wordt overschaduwd door de slechte staat als gevolg karakter. Dit wordt overschaduwd door de slechte staat als gevolg 
van weersinvloeden en vandalisme. Het bijzondere karakter dient van weersinvloeden en vandalisme. Het bijzondere karakter dient 
behouden te blijven om de fabriek van een volledige ondergang te behouden te blijven om de fabriek van een volledige ondergang te 
redden en zo een stuk cultuurhistorie te bewaren. redden en zo een stuk cultuurhistorie te bewaren. 

De enorme omvang van het complex in verhouding tot Oisterwijk De enorme omvang van het complex in verhouding tot Oisterwijk 
vraagt om een aanpak die voorkomt dat de gebouwen in de vraagt om een aanpak die voorkomt dat de gebouwen in de 
toekomst weer leeg komen te staan. In deze afstudeeropgave toekomst weer leeg komen te staan. In deze afstudeeropgave 
wordt een methode gezocht om de gebouwen generiek te maken. wordt een methode gezocht om de gebouwen generiek te maken. 
Met andere woorden; met zo min mogelijk aanpassingen voor Met andere woorden; met zo min mogelijk aanpassingen voor 
zoveel mogelijk doeleinden geschikt. zoveel mogelijk doeleinden geschikt. 

Deze zoektocht heeft geleid tot een interessante afstudeeropgave Deze zoektocht heeft geleid tot een interessante afstudeeropgave 
met de vraag:met de vraag:

‘Kunnen gebouwen met een specif ieke functie ‘Kunnen gebouwen met een specif ieke functie 
generiek herbestemd worden met behoud van hun generiek herbestemd worden met behoud van hun 

identiteit  op zich, maar ook onderl ing? ’identiteit  op zich, maar ook onderl ing? ’
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ENCLAVEENCLAVE

De bijzondere sfeer van het KVL terrein kan verdeeld worden in vier lagen, die gezamenlijk de industriële De bijzondere sfeer van het KVL terrein kan verdeeld worden in vier lagen, die gezamenlijk de industriële 
enclave zijn identiteit geven: enclave zijn identiteit geven: LIGGING, STRUCTUUR, BEBOUWING, PRODUCTIEPROCESLIGGING, STRUCTUUR, BEBOUWING, PRODUCTIEPROCES
Deze identiteitsdragers worden door het produceren van leder met elkaar verbonden. Het Deze identiteitsdragers worden door het produceren van leder met elkaar verbonden. Het 
productieproces liep als een rode draad door het gebied heen en is van cultuurhistorisch belang.productieproces liep als een rode draad door het gebied heen en is van cultuurhistorisch belang.

PRODUCTIEPROCESPRODUCTIEPROCES

Het proces is het sterkst ervaarbaar in de Het proces is het sterkst ervaarbaar in de 
productiehallen. De cultuurhistorie dient productiehallen. De cultuurhistorie dient 
hier ervaarbaar gemaakt te worden, zodat hier ervaarbaar gemaakt te worden, zodat 
het industriële karakter behouden blijft.het industriële karakter behouden blijft.

BEBOUWINGBEBOUWING

Het complex bestaat uit grote imposante Het complex bestaat uit grote imposante 
gebouwen. De gebouwen karakteriseren gebouwen. De gebouwen karakteriseren 
zich door het gebruik van metselwerk en zich door het gebruik van metselwerk en 
de aanwezigheid van ramen met een vlak de aanwezigheid van ramen met een vlak 
verdeling. Door repetitie van de ramen en verdeling. Door repetitie van de ramen en 
detaillering in het metselwerk, ontstaat detaillering in het metselwerk, ontstaat 
een horizontale accentuering van de een horizontale accentuering van de 
gebouwen. gebouwen. 
Door sloop van de voormalige lakfabriek, Door sloop van de voormalige lakfabriek, 
ontbreekt een stedenbouwkundige ontbreekt een stedenbouwkundige 
afbakening van de enclave.afbakening van de enclave.

STRUCTUURSTRUCTUUR

De aanwezige ontsluiting zorgt voor een De aanwezige ontsluiting zorgt voor een 
orthogonaal gridstructuur. Dit geeft het orthogonaal gridstructuur. Dit geeft het 
gebied een duidelijke indeling. De structuur gebied een duidelijke indeling. De structuur 
draagt bij aan het industriële karakter door draagt bij aan het industriële karakter door 
de aanwezige stelconplaten. de aanwezige stelconplaten. 

1.1.    Karakteristieke funderingen van Karakteristieke funderingen van 
looivatenlooivaten

2.2.    Loopbruggen in de voormalige ververijLoopbruggen in de voormalige ververij

4. Voormalige ververij4. Voormalige ververij

5.5.  Kantoor/exploitatieKantoor/exploitatie3.3.    Kenmerkende shedhalKenmerkende shedhal 6. 6.   AchterzijdeAchterzijde

7.  West-oost orientatie7.  West-oost orientatie

8. 8.   Noord-zuid orientatieNoord-zuid orientatie 9. 9.   BinnenplaatsBinnenplaats

LIGGING

Het KVL terrein wordt omgeven door 
drie leeg liggende groengebieden, die deels 
als droogvelden hebben gefunctioneerd. 
Deze velden maken de fabriek los van zijn 
omgeving en geven de enclave zijn eigen 
identiteit.

10. 10.     West zijdeWest zijde

11. Noord zijde11. Noord zijde 12. 12.   Historische LuchtfotoHistorische Luchtfoto
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IDENTITEIT [ 1 ] IDENTITEIT [ 1 ] 

De identiteit blijft behouden door het gebied één nieuwe bestemming te geven; een culturele enclave. 
Binnen deze nieuwe bestemming kan verandering optreden. 
Door aanpassing van de identiteitsdragers wordt de herkenbaarheid en de toegankelijkheid van de enclave 
versterkt. Het voormalige productieproces heeft vanuit cultuurhistorisch oogpunt de meeste waarde om 
behouden te blijven en zal als basis dienen voor het ontwerp.  

LIGGINGLIGGING
Door het verbinden van de bestaande groene gebieden komt het KVL terrein in zijn geheel Door het verbinden van de bestaande groene gebieden komt het KVL terrein in zijn geheel 
los van zijn omgeving en wordt de identiteit als enclave versterkt.los van zijn omgeving en wordt de identiteit als enclave versterkt.

STRUCTUURSTRUCTUUR
De bestaande structuur blijft gehandhaafd voor voetgangers en fi etsers. De bestaande structuur blijft gehandhaafd voor voetgangers en fi etsers. 
Hier omheen komt een nieuwe randweg voor het gemotoriseerde verkeer. Aan deze Hier omheen komt een nieuwe randweg voor het gemotoriseerde verkeer. Aan deze 
ontsluitingsweg komen twee parkeergelegenheden; voor bezoekers en voor vaste bewoners/ontsluitingsweg komen twee parkeergelegenheden; voor bezoekers en voor vaste bewoners/
gebruikers.gebruikers.

BEBOUWINGBEBOUWING
De stedenbouwkundige afbakening wordt gerealiseerd door toevoeging van een De stedenbouwkundige afbakening wordt gerealiseerd door toevoeging van een 
parkeergarage voor bezoekers, op de plaats van de voormalige lakfabriek. Door deze te parkeergarage voor bezoekers, op de plaats van de voormalige lakfabriek. Door deze te 
draaien t.o.v. de bestaande bebouwing krijgt deze zijn eigen identiteit.draaien t.o.v. de bestaande bebouwing krijgt deze zijn eigen identiteit.
De functionele verdeling uit het verleden, verdeeld ook de culturele enclave in drie delen; De functionele verdeling uit het verleden, verdeeld ook de culturele enclave in drie delen; 
resideren,  creëren en exposeren. resideren,  creëren en exposeren. 
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IDENTITEIT [ 1I ] IDENTITEIT [ 1I ] 



t

PRODUCTIEPROCES PRODUCTIEPROCES 

Het looien van leder was een functioneel verbindend productieproces. Door een afweging te maken Het looien van leder was een functioneel verbindend productieproces. Door een afweging te maken 
tussen de voormalige productieroute en het gebruik van de ruimte, ontstaat een route die zowel de tussen de voormalige productieroute en het gebruik van de ruimte, ontstaat een route die zowel de 
cultuurhistorie als het gebruik inkadert. De route vormt een verbindend element tussen de verschillende cultuurhistorie als het gebruik inkadert. De route vormt een verbindend element tussen de verschillende 
gebouwen, en een scheiding tussen de cultuurhistorie en het gebruik van de ruimte. Hierdoor blijft de gebouwen, en een scheiding tussen de cultuurhistorie en het gebruik van de ruimte. Hierdoor blijft de 
identiteit op gebouwniveau behouden.identiteit op gebouwniveau behouden.

MUSEA HORECA EVENEMENTEN EXPOSEREN

DE ROUTE als verbindend element tussen de verschillende functies

CONCEPTCONCEPT

Door de route vrij te houden van de wand Door de route vrij te houden van de wand 
en te verhogen t.o.v. de vloer ontstaat een en te verhogen t.o.v. de vloer ontstaat een 
route, die refereert aan het voormalige route, die refereert aan het voormalige 
productieproces en tevens een afbakening productieproces en tevens een afbakening 
vormt voor het gebruik van de ruimte. vormt voor het gebruik van de ruimte. 
Door eikenhout toe te passen ontstaat Door eikenhout toe te passen ontstaat 
een ruwe route die refereert aan het een ruwe route die refereert aan het 
industriële karakter. Door de route aan industriële karakter. Door de route aan 
de onderzijde te verlichten, wordt de de onderzijde te verlichten, wordt de 
cultuurhistorie extra belicht. cultuurhistorie extra belicht. 

ConceptConcept Vrijhouden van de muurVrijhouden van de muur Verhogen ten opzichte Verhogen ten opzichte van de vloer Verlichting om te belichtenVerlichting om te belichten

LEGENDA

1. 30MM Eikenhout
2. Houten balk 68x68MM
3. Oplegvilt
4. Afwerkvloer
5. Lambda Spearlights, 15x20MM
6. Hoekstaal, 50x50x3MM, h.o.h. 1000MM
7. Stalen afwerklijst 30x10MM
8. Stroom
9. Stroom doovoer
10. Rubber strip

DETAIL 1 schaal 1:2DETAIL 1 schaal 1:2 DETAIL 1I schaal 1:2DETAIL 1I schaal 1:2
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ROUTE [ I ]  ROUTE [ I ]  

Om zoveel mogelijk aan de  cultuurhistorie te refereren loopt de route door de bestaande openingen. 
Daarnaast worden de meest karakteristieke elementen van het leerlooien ervaarbaar gemaakt. De rest 
van de ruimte kan vrij, of voor de desbetreffende functie gebruikt worden. 

LEGENDALEGENDA

1. Entree route1. Entree route
2. Entree museum2. Entree museum
2a. Museumshop2a. Museumshop
2b. Veranderbaar museum2b. Veranderbaar museum
2c. Ledermuseum2c. Ledermuseum
3. Restaurant3. Restaurant
4a. Evenementen hal4a. Evenementen hal
4b. Opslag4b. Opslag
5. Expositieruimte5. Expositieruimte
6. Uitgang route6. Uitgang route
7. Installatieruimte7. Installatieruimte

A + F  ViewpointsA + F  Viewpoints
B - G DoorsnedenB - G Doorsneden
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ROUTE [ II ]  ROUTE [ II ]  

VIEWPOINT A VIEWPOINT A Het begin van de route komt in de plaats van de bestaande overkapping van Het begin van de route komt in de plaats van de bestaande overkapping van 
de huidenopslag. Een uitnodigend element met een sober karakter vormt de entree tot de route.  de huidenopslag. Een uitnodigend element met een sober karakter vormt de entree tot de route.  
De soberheid zorgt ervoor dat de nadruk op de bestaande gebouwen blijft gevestigd. De soberheid zorgt ervoor dat de nadruk op de bestaande gebouwen blijft gevestigd. 

VIEWPOINT F VIEWPOINT F Het einde van de route wordt verbonden met de bestaande structuur zodat Het einde van de route wordt verbonden met de bestaande structuur zodat 
de gebouwen van de expositie niet opzich zelf komen te staan, maar hun relatie met de andere de gebouwen van de expositie niet opzich zelf komen te staan, maar hun relatie met de andere 
gebouwen behouden.gebouwen behouden.

DOORSNEDE D DOORSNEDE D De shedhal kan vrij gebruikt worden voor evenementen. De route is het De shedhal kan vrij gebruikt worden voor evenementen. De route is het 
enige vaste element in deze ruimte. enige vaste element in deze ruimte. 

DOORSNEDE B DOORSNEDE B De voormalige huidenopslag doet dienst als veranderbaar museum. De route De voormalige huidenopslag doet dienst als veranderbaar museum. De route 
loopt langs een glazen wand om contact te leggen met het museum.loopt langs een glazen wand om contact te leggen met het museum.

DOORSNEDE C DOORSNEDE C De route loopt over een bestaande straat tussen een reeks van looivat De route loopt over een bestaande straat tussen een reeks van looivat 
funderingen. De ruimte gaat dienst doen als horeca.funderingen. De ruimte gaat dienst doen als horeca.

DOORSNEDE E DOORSNEDE E De voormalige ververij kan van gebruikers wisselen, maar kent een vaste De voormalige ververij kan van gebruikers wisselen, maar kent een vaste 
inrichting. Een verrijdbare trap speelt in op de veranderbaarheid.inrichting. Een verrijdbare trap speelt in op de veranderbaarheid.
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PRODUCT [ I ]PRODUCT [ I ]

De voormalige ververij biedt vanuit zijn bestaande structuur mogelijkheid tot verandering. Elke ruimte De voormalige ververij biedt vanuit zijn bestaande structuur mogelijkheid tot verandering. Elke ruimte 
kan afzonderlijk of gemeenschappelijk gebruikt worden. Een verrijdbare trap op de route speelt in op het kan afzonderlijk of gemeenschappelijk gebruikt worden. Een verrijdbare trap op de route speelt in op het 
veranderlijke gebruik zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorie. veranderlijke gebruik zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorie. 

TRAPTRAP

De trap kan elektrisch verplaatst De trap kan elektrisch verplaatst 
worden zodat ingespeeld kan worden op worden zodat ingespeeld kan worden op 
veranderende behoeftes. De balustrade veranderende behoeftes. De balustrade 
van de hangbrug wordt scharnierend van de hangbrug wordt scharnierend 
uitgevoerd zodat een beveiliging ontstaat uitgevoerd zodat een beveiliging ontstaat 
voor het bordes van de trap.voor het bordes van de trap.

Trap in gebruikTrap in gebruik Trap verplaatsenTrap verplaatsen Corridor niet in gebruik,  Corridor niet in gebruik,  
drie ruimtes gezamenlijk of drie ruimtes gezamenlijk of 
afzonderlijk te gebruiken

Eén ruimte en corridor in 
gebruik

Twee ruimtes en corridor 
in gebruik 

afzonderlijk te gebruikenafzonderlijk te gebruiken

Isometrie

Langsdoorsnede A-A

Dwarsdoorsnede B-B
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Het generiek maken van het voormalige KVL terrein zou leiden Het generiek maken van het voormalige KVL terrein zou leiden 
tot verlies van de identiteit. De identiteit kan alleen behouden tot verlies van de identiteit. De identiteit kan alleen behouden 
blijven door het gebied in zijn geheel één nieuwe bestemming blijven door het gebied in zijn geheel één nieuwe bestemming 
te geven. Hierdoor blijft de functionele relatie behouden en kan te geven. Hierdoor blijft de functionele relatie behouden en kan 
verandering binnen deze bestemming plaats vinden, thematische verandering binnen deze bestemming plaats vinden, thematische 
genericiteit.genericiteit.

Op gebouw niveau wordt het oude productieproces vertaald naar Op gebouw niveau wordt het oude productieproces vertaald naar 
een route die de cultuurhistorie ervaarbaar maakt. Tevens dient een route die de cultuurhistorie ervaarbaar maakt. Tevens dient 
de route als kader voor het gebruikt. Met andere woorden; de route als kader voor het gebruikt. Met andere woorden; 

‘de route als kader voor cultuurhistorie en genericiteit’‘de route als kader voor cultuurhistorie en genericiteit’

Oisterwijk krijgt met deze herbestemming weer een waardige Oisterwijk krijgt met deze herbestemming weer een waardige 
‘attractie’ (terug). De culturele enclave biedt onderdak aan ‘attractie’ (terug). De culturele enclave biedt onderdak aan 
inwoners en kunstenaars. Ook kunnen kleine verenigingen hier inwoners en kunstenaars. Ook kunnen kleine verenigingen hier 
hun onderdak vinden. De exposities zullen een belangrijke sleutel hun onderdak vinden. De exposities zullen een belangrijke sleutel 
vormen voor het succes op groter, nationaal en internationaal vormen voor het succes op groter, nationaal en internationaal 
niveau. Hierdoor zal het KVL terrein een toeristen trekpleister niveau. Hierdoor zal het KVL terrein een toeristen trekpleister 
worden.worden.

2017, honderd jaar naar de oprichting van de Koninklijke Verenigde 2017, honderd jaar naar de oprichting van de Koninklijke Verenigde 
Leder, is het terrein omgetoverd tot een bruisende culturele Leder, is het terrein omgetoverd tot een bruisende culturele 
enclave. De roem tijdens de goede tijden van de lederproductie, enclave. De roem tijdens de goede tijden van de lederproductie, 
veranderd in wereldfaam op cultureel gebied met het karakter veranderd in wereldfaam op cultureel gebied met het karakter 
van de voormalige lederfabriek.van de voormalige lederfabriek.

Antoine van CruchtenAntoine van Cruchten

EXPLOITATIEEXPLOITATIE
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