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Ter inleiding
In december 2014 heeft het projectmanagement NRE-terrein van de Gemeente Eindhoven opdracht
gegeven aan het Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon voor een onderzoek naar monumentale
aspecten van een gebouw op het NRE-terrein. Het betreft hier het geven van een
monumentenwaardestelling van het gebouw NRE5 aan de Nachtegaallaan in Eindhoven. Het complex
bestaat uit zes samengevoegde onderdelen, die hierna zullen worden benoemd en beschreven. De
onderdelen van het complex zijn in 1899 gebouwd en daarom niet meer te scheiden. Architectonisch
vormen de onderdelen één geheel.
Dit onderzoek dient te worden verricht in verband met toekomstige verkoop en herbestemming van
het gebouwencomplex, dat overigens niet is opgenomen op de lijst van gemeentelijke of
rijksmonumenten.
Op 23 december hebben wij het pand bezocht. Daarbij zijn vrijwel alle ruimten grondig opgenomen
en gefotografeerd. Alleen een deel van gebouw B (zie hierna) was afgesloten en kon binnen niet
worden bekeken. Vervolgens is gedetailleerd gekeken naar de gevels en de daken. Ook die zijn
gefotografeerd.
Omdat in 2004 reeds een bouwhistorische verkenning door het bureau BAAC bv was uitgevoerd, is
ons bureau gevraagd ons te beperken tot het geven van een bouw- en cultuurhistorische
monumentenwaardestelling van de diverse onderdelen van het gebouw.
Bouwhistorisch hebben wij het genoemde rapport van BAAC bv als basis gebruikt. Ook voor de
nummering van de gebouw-onderdelen hebben wij het rapport van BAAC bv als leidraad genomen.
Voor het waarderen van de gevels en interne ruimten zijn wij van onze eigen waarnemingen
uitgegaan en daarbij de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (2009) als leidraad genomen.
Het rapport bestaat uit vier onderdelen:
1: een beknopte uitleg van de methode van vastleggen van de monumentwaardering.
2: een uitgebreide beschrijving van alle te onderscheiden bouwdelen van het complex. Per gebouw
wordt de monumentale waarde van alle buitengevels vermeld. Daarbij geven wij in een enkel geval
ook een advies betreffende restauratie, renovatie of nieuwbouw.
Na de beschrijving van de gevels worden per gebouwdeel van alle binnenruimten de bijzondere
architectonische en cultuurhistorische objecten genoemd. Daarbij geven wij eventueel ons advies
betreffende restauratie, renovatie of nieuwbouw. Hier worden dus alleen de naar onze mening
meest waardevolle elementen genoemd.
3: de tekeningen van de buitengevels van alle bouwdelen. Van deze gevels zijn de
monumentwaarderingen in kleur weergegeven volgens de methode die in onderdeel 1 is beschreven.
Enkele delen van de gevels ontbreken; de tekeningen van deze delen waren niet beschikbaar.
4: de tekeningen van de binnen- en buitengevels, alsmede de bouwlagen/plafonds en de daken. Per
etage zijn de monumentwaarderingen in kleur weergegeven, zoals die in onderdeel 1 zijn
beschreven.
Afbeeldingen in dit rapport, met uitzondering van de foto op de titelpagina, zijn door ons Bureau
gemaakt tijdens de datum van het onderzoek. Alle foto’s die wij tijdens ons bezoek hebben gemaakt,
zijn op verzoek beschikbaar.
Bij de uitvoering van het werk hebben diverse mensen hulp en ondersteuning geboden, waarvoor wij
hen danken. Mevrouw Lammers en mevrouw Gijsbers voor het arrangeren van het bezoek ter
plaatse en de medewerkers/eigenaren van Okko-project BV die ons rondgeleid hebben en voor
aanlevering van de digitale tekeningen van De Bever Architecten hebben gezorgd.
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Deel I
Waarderingen
In de aan het eind van dit rapport vervaardigde tekeningen (plattegronden en gevelaanzichten)
geven wij weer, welke onderdelen van de binnen- en buitengevels een bepaalde waarde
vertegenwoordigen.
Hoewel het pand geen status als gemeentelijk monument heeft, is hier toch een interne
waardestelling toegepast, conform de “Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek” (Den Haag, 2009). Bij
een interne waardestelling worden de monumentwaarden van een pand in onderlinge samenhang
vergeleken. Op basis daarvan vindt een classificatie plaats in drie categorieën.
hoge monumentwaarde (van groot belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of
gebied);
positieve monumentwaarde (van belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of
gebied), en;
indifferente waarde (van geen of relatief weinig belang voor de structuur en/of de betekenis van
het object of gebied).
N.B.: Wij hebben ons uitsluitend gebaseerd op de architectuur- en cultuurhistorische belangen van
het complex, zonder rekening te houden met de bouwtechnische toestand. De gemeente Eindhoven
en eventueel de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kunnen bij de beoordeling van ingediende
bouwplannen tot andere conclusies komen, omdat zij ook de technische toestand en
gebruik(er)sbelangen mee dienen te wegen.
De basistekeningen zijn door De Bever Architecten uit Eindhoven vervaardigd.
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Deel II
Bouwdeel 5 A
Onderdeel A werd oorspronkelijk gebouwd als “zuiverhuis”, met daarnaast een ruimte voor
“condensors” en een “machinekamer”. Het huidige deel A beslaat momenteel tevens een deel van
de oorspronkelijke “stokerij met ovens” (in het rapport van BAAC genoemd onder deel D). Bouwdeel
A is bovendien in 1912/1913 aan de noordwestzijde verlengd.
Momenteel in gebruik bij The Fifth (op de begane grond) en Okko projecten (op de verdieping)
Het gebouw heeft een rechthoekig oppervlak, bestaat uit twee bouwlagen en een zadeldak. Het
grootste deel van de zuidwestelijke gevel is gebouwd tegen de onderdelen 5 B en 5 C.
Noordoostelijke gevel
Het pand is in 1912/1913 verhoogd en van een extra etage voorzien. Circa 1926 werd een opening
gemaakt tussen de delen A en D, die tot die datum één lange gevel vormden.
De noordoostelijke gevel bestaat uit 5 gevelsegmenten gescheiden door lisenen. Deze hebben een
hoge monumentwaarde.
3 delen rechts
Begane grondniveau:
De twee grote ramen met
segmentbogen hebben positieve
monumentwaarde.
Het (onderste) metalen deel van de
regenpijp heeft een positieve
monumentwaarde. De zinken
bovenzijde is van indifferente waarde.
Het metselwerk met een rollaag boven
de vensters heeft een positieve
waardering.
Tussenverdiepingsniveau:
Het metselwerk en de 4 vensters in het
tussenliggend niveau (bovenste gedeelte van de begane grond) stammen nog uit de oudste
bouwfase en hebben een hoge monumentwaarde. De beige lateien hebben eveneens een hoge
monumentwaarde.
Verdiepingsniveau:
Het metselwerk uit 1912/1913 vertoont grote kleurverschillen maar is grotendeels origineel. Dit
heeft een hoge monumentwaarde. Links een verdiepte deuropening met een volledig glazen plaat,
die voor lichttoevoer zorgt. De oorspronkelijke functie van deze opening was mogelijk een vluchtdeur
Deze opening en de metalen opgang (brandtrap) worden hoog gewaardeerd. Het is wenselijk om
deze opening met ijzeren opgang zo te behouden, omdat dit geheel het oorspronkelijke industriële
karakter benadrukt. De beglazing heeft een indifferente waarde.
Beide vensters hebben een hoge monumentwaarde, ofschoon het metselwerk om het linkervenster
duidelijk is vernieuwd.
De boogfriezen bezitten een hoge monumentwaarde.
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2 delen links
Begane grondniveau:
Het metselwerk is deels origineel, maar rondom en boven de rechterdeur vernieuwd. Voor deze deur
was ooit een teer-en ammoniakput ingetekend door architect Kooken. Wellicht is hier voor lange of
kortere tijd een overkapping boven de poort bevestigd geweest. Ondanks de verkleuring is hier toch
nog sprake van een positieve monumentwaarde. De grijze plint met kelder/ventilatie opening(??)
heeft een positieve monumentwaarde.
Het (onderste) metalen deel van de regenpijp heeft een positieve monumentwaarde. De zinken
bovenzijde is van indifferente waarde.
De (centrale) houten poort met stalen latei heeft positieve monumentwaarde. Het venster rechts van
de poort is in latere jaren gewijzigd, maar heeft toch een hoge monumentwaarde. De poort links
(met geheng) oogt authentiek en heeft een hoge monumentwaarde.
Tussenverdiepingsniveau:
Het metselwerk is origineel en heeft een hoge monumentwaarde. De twee kleine vensters ogen
authentiek, het grote venster is mogelijk van latere datum. Ze hebben alle drie een hoge
monumentwaarde.
Verdiepingsniveau:
Het metselwerk is origineel en heeft een hoge monumentwaarde. Het venster, metselwerk en
boogfriezen hebben een hoge monumentwaarde.
Noordwestelijke gevel
Begane grondniveau:
Grijze plint heeft positieve monumentwaarde, mogelijk
herstellen. Dit geldt voor alle bouwdelen.
Metselwerk, grijze plint en lisenen: in het verleden
duidelijk gewijzigd, maar nog steeds authentiek,
daarom een positieve monumentwaarde.
De twee grote vensters dateren van na 1945, het glas is
beschadigd en roeden zijn ontzet. De vorm met
segmentbogen en lekdorpels komen ook elders op het
terrein voor (Peelcentrale gebouw 10). Ze hebben een
positieve monumentwaarde. Herstel is wenselijk.
Rollaag rechts als visuele afsluiting van het beganegrond niveau heeft een positieve monumentwaarde.
Het niveau tussen begane grond en verdieping:
De drie vensters hebben een positieve
monumentwaarde. Het terugbrengen van het vierde
(dichtgezette) venster is geen probleem.
Het metselwerk is grotendeels origineel en heeft daarom een positieve monumentwaarde. De
gepleisterde latei heeft een hoge waarde vanwege de detaillering.
Zolderverdieping:
Raampartijen met kleine roedeverdeling, strekken en lekdorpels en het metselwerk met
muizentanding zijn (in 1912/1913) als een nieuwe verdieping met zadeldak toegevoegd. Dit deel
heeft hoge monumentwaarde. De later toegevoegde metalen windveer is indifferent qua waarde.
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Zuidwestelijke gevel:
De met staal omgeven betonplaten op de grond voor
de gevel en de poort van het hiernaast staande
gebouw zijn keurig geordend en hebben positieve
monumentwaarde. Deze elementen benadrukken het
industriële karakter van de gebouwen en het terrein.
Regenpijpen: onderste metalen delen hebben een
positieve monumentwaarde, de zinken delen
daarboven zijn indifferent.
De hoekliseen met een uitkraging aan de bovenzijde
heeft hoge monumentwaarde.
De houten poort heeft een indifferente waarde, de
latei eveneens, maar de rollaag en het metselwerk
daarboven hebben ondanks latere ingrepen een
positieve monumentwaarde.
Het grote venster op de bovenverdieping dateert niet
van de verhoging van het pand (in 1912/1913), maar is
in de jaren ’50 aangebracht. Het heeft echter wel een positieve monumentwaarde.
Het kleine venster in zijgevel onder de dakgoot is alleen van binnenuit te zien maar heeft een
positieve monumentwaarde.
De lisenen en metselwerk met boogfriezen in de hoge zijgevel (slechts deels zichtbaar) hebben een
hoge monumentwaarde.
Zuidoostelijkelijke gevel:
Deze gevel is gebouwd circa 1926, toen er een opening
werd gemaakt tussen de delen A en D, die tot die datum
een aansluitend geheel vormden.
Gebouwdeel A werd toen verhoogd en bovendien met
een halve travee verlengd.
begane grondniveau:
De grijze plint heeft een positieve monumentwaarde.
De hoekliseen met versiering in baksteen heeft een
hoge monumentwaarde.
Het metselwerk in dit lagere deel van de gevel heeft
vanwege de vele ingrepen een indifferente waarde.
De naastgelegen overkapping met golfplaten is
indifferent.
verdiepingsniveau:
Het metselwerk dateert van de doorbraak tussen de
huidige bouwdelen A en D (circa 1926), is nog gaaf en
heeft een hoge monumentwaarde.
De vensters met kleine roedeverdeling hebben een hoge monumentwaarde.
De windveer heeft een positieve monumentwaarde en zou hersteld dienen te worden.
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Dak en dakbedekking van het hele gebouw:
De windveren, goten en klossen zijn in enkele gevallen
dringend aan onderhoud toe, maar hebben een hoge
monumentwaarde, met uitzondering van de
(indifferente) metalen windveer boven de
noordwestgevel.
Het hele dak is belegd met gesmoorde kruispannen.
Dak en pannen hebben een hoge monumentwaarde.
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Interieur gebouw 5 A
Begane grond
Restaurant:
Een grote ongedeelde ruimte is als restaurant ingericht. De vloeren zijn gecementeerd.
Enkele vensters aan de noordwestelijke en zuidoostelijke zijden werden in het verleden dichtgezet.
Geen bezwaar om deze weer te openen.
Objecten met een hoge monumentwaarde zijn:
De toegangsdeur die onderdeel is van een industriële roldeur. Advies: handhaven/restaureren.
De ruimte wordt gedragen door een slanke betonpijler. Het geheel van de betonbalken en -pijler is
geconstrueerd volgens het Hennebique-systeem. Dit werd in het begin van de twintigste eeuw
Industrieel veel toegepast. Advies: handhaven.
De vensters hebben wegens de dikke muren diepe dagkanten. Advies: handhaven.
Roedeverdeling van vensters: indien het metselwerk aan de buitengevel (zie beschrijving en
waardering) hoog wordt gewaardeerd, zo mogelijk behouden of identiek terugbrengen.
Getoogde deur- en vensteropeningen. Advies: handhaven.
Objecten met een positieve monumentwaarde zijn:
Oude deuren (met verschillende soorten profielen, hang- en sluitwerk) indien mogelijk handhaven en
herstellen of hergebruiken.
Het stalen I-profiel boven de buitendeur handhaven. Industriële rauwheid. Bij voorkeur niet
schilderen.
De betonnen plafonds zijn niet gestuct maar geverfd/gewit. Advies: ruwe beton in het zicht laten.
De wanden hebben hoge grijze plinten. Advies: handhaven.
Een venster aan de noordwestelijke zijde werd in het verleden dichtgezet. Geen bezwaar om deze
weer open te breken.
Roedeverdeling van vensters: indien het metselwerk aan de buitengevel (zie beschrijving en
waardering) positief wordt gewaardeerd, zo mogelijk behouden of identiek terugbrengen.
De lift en liftkoker in de ruimte handhaven. Deze is optisch aantrekkelijk, het gebruik ervan is van
minder belang.
Kelder: en trap naar de bovenverdieping
Indifferent.
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Interieur gebouw 5 A
Verdieping
Als kantoorruimte in gebruik bij Okkobeheer BV.
Objecten met een hoge
monumentwaarde zijn:
Halletje: de deur boven aan de trap in
het halletje is fraai geprofileerd. In de
kantoorruimte is de andere zijde van de
deur te zien. Advies: handhaven.
Toiletruimte: Het boogvenster met
kleine roedeverdeling en klapraam en
het hang en sluitwerk zijn kenmerkend
voor de bouwperiode (1912/1913).
Advies: handhaven.
Kantoorruimte: de aflopende dagkanten van de vensters, de vensters met klapramen, bijzonder
sluitwerk en kleine roedeverdeling passen geheel bij de ruimte. Advies: handhaven.
De twee smalle deurdelen aan de binnenzijde van de hoge glazen opening in het midden van de
noordoostelijke gevel hebben een industrieel karakter. De glasplaat op zich is indifferent.
De metalen kapconstructie, die ook achter de schuine houten constructie doorloopt en de
ventilatiekap daarboven zijn bijzonder en bepalen het industriële karakter. Advies: handhaven.
Objecten met een positieve monumentwaarde zijn:
Halletje
De wanden in het halletje hebben hoge grijze plinten. Advies: handhaven.
Kleine ruimte achter het halletje (post- en voorraadruimte): de deuren en binnenwandjes hebben
een positieve monumentwaarde. De ramen met kleine ruitjes zijn fraai, maar zijn niet bijzonder.
Klein kantoortje: de ramen met kleine ruitjes, het sluitwerk en de kozijnen zijn fraai, maar niet
bijzonder.
Toiletruimte: Het grote rechthoekige venster met roedeverdeling, met te openen ramen en het hang
en sluitwerk is kenmerkend voor de bouwperiode (circa 1950). Advies: handhaven.
Kantoorruimte: De lift en liftkoker in de ruimte handhaven. Deze zijn optisch aantrekkelijk, het
gebruik ervan is van minder belang.
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Bouwdeel 5 B
Bouwdeel B was oorspronkelijk de ruimte voor de “regeneratie” en twee kantoorruimtes. Volgens
het rapport van BAAC was dit later de wasruimte, timmerwinkel en smederij. Alleen het linkerdeel op
de begane grond kon worden bezocht, de overige delen waren niet toegankelijk. Momenteel wordt
een deel van het gebouw op begane grondniveau gebruikt als keuken en toiletruimte.
De noordoostelijke gevel van het gebouw is tegen gebouw 5 A geplaatst en dus niet zichtbaar.
Noordwestelijke gevel

Begane grondniveau:
De met staal omgeven betonplaten op de grond voor de gevel en de poort van het naaststaande
gebouw zijn keurig geordend en hebben positieve monumentwaarde. Door deze platen op hun
plaats te laten, wordt het industriële karakter gerespecteerd en benadrukt.
De grijze plint (met ventilatierooster) heeft een positieve monumentwaarde. De centrale en de
hoekliseen hebben hoge monumentwaarde.
Het metselwerk rond de houten deur met betonnen dorpel en neuten is in de loop van de tijd
aangepast maar heeft een positieve monumentwaarde.
Deur en ramen hebben boogvelden en segmentbogen met boogruggen. De bovendorpels zijn
geprofileerd en versierd. Deze deur en vensters zijn origineel en hebben hoge monumentwaarde.
In combinatie met de deur in de bovenverdieping heeft de stalen trap hoge monumentwaarde.
De groene poort rechts en het metselwerk op die plaats heeft een indifferente waarde.
Verdiepingsniveau:
De vensters en de toegangsdeur in de topgevel hebben evenals de klimmende boogfriezen onder de
daklijst een hoge monumentwaarde.
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Zuidwestelijke gevel
Begane grondniveau:
De grijze plint heeft positieve
monumentwaarde. Het metselwerk heeft
ondanks kleurverschillen door latere
ingrepen, een hoge monumentwaarde,
met uitzondering van het metselwerk
boven en om het linkervenster. Dit
laatste heeft een positieve waardering.
Het metselwerk boven de dubbele deur
heeft eveneens nieuw metselwerk met
een kleurverschil, omdat een raam,
identiek aan het venster links, vervangen
is door een dubbele deur. Dit deel heeft
ook een positieve monumentwaarde.
De drie lisenen en drie vensters met
detailleringen en versieringen (het
linkervenster is later toegevoegd) hebben hoge monumentwaarde.
De dubbele deuren met bovenlichten en de strek rechts zijn van latere datum maar hebben positieve
monumentwaarde.
Verdiepingsniveau:
Op de verdieping hebben de muurankers, kleine vensters met lekdorpels en segmentbogen een hoge
monumentwaarde.
De uitkragende boogfriezen hebben een hoge monumentwaarde.
Zuidoostelijke gevel
Deze topgevel is slechts gedeeltelijk zichtbaar en is grijs
gepleisterd. Deze heeft een indifferente
monumentwaarde.

Dak en dakbedekking:
Alle gesmoorde kruispannen hebben een hoge
monumentwaarde.
De windveren, de bakgoten met versiering in
leliemotief en klossen zijn in enkele gevallen aan
onderhoud toe, maar hebben een hoge
monumentwaarde.
Het hele dak is belegd met gesmoorde kruispannen.
Dak en pannen hebben een hoge monumentwaarde.
De twee dakramen en de metalen afvoerpijp hebben
indifferente waarde.
De schoorsteen is met zorg vormgegeven en heeft een
hoge monumentwaarde.
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Interieur gebouw 5 B
Alleen de beganegrondruimtes in het
linkerdeel van de noordwestelijke gevel
konden worden betreden. De dubbele
deuren rechts op de begane grond en
de ruimtes op de bovenverdieping
waren tijdens ons onderzoek gesloten.
We hebben dus maar weinig details uit
het interieur kunnen opnemen.
In het verleden hebben wij tijdens een
bezoek aan dit gebouw een haardpartij
in de zuidwestelijke ruimte op de
begane grond gezien. Uiteraard is dit
een element dat behouden dient te
blijven.
Vanuit het restaurant van de Fifth kan
men de keukenruimte en de toiletten
bereiken. Via de toegangsdeur in de noordwestelijke gevel kan men in het halletje en de kleine
ruimte aan de voorzijde komen. Die ruimtes behoren dus tot de begane grondruimte van gebouw B.
Begane grond:
Keuken, toiletten en halletje:
Objecten met een hoge monumentwaarde:
Vensters en raamkozijnen zijn (zie
beschrijving van de noordwestgevel)
bijzonder en moeten met zorg worden
behandeld.
Objecten met een positieve
monumentwaarde:
De vierpaneels houten deur tussen
bouwdeel 5 B en 5 C is fraai
vormgegeven.
De betonnen plafonds zijn eenvoudig
gestuct en hebben aan de zijden een
lijstversiering.
Rood-witte tegelpatroon. Advies:
handhaven. Overig tegelwerk is
indifferent.
Haardruimte begane grond en verdieping:
Niet in het onderzoek betrokken. De afwerking en staat van de plafonds zijn niet bekend.
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Bouwdeel 5 C
Oorspronkelijk bestaande uit de kolenloods van één bouwlaag en een platdak. De noordwestelijke
gevel staat tegen (of is onderdeel van) gebouw 5B en is niet zichtbaar.
De huidige opengewerkte gevel bestond voorheen uit een dichte gevel met 4 poorten en in elk
geveldeel twee vensters. De werkplaats en het magazijn daarnaast waren onderdeel van het
(oorspronkelijke) bouwdeel B en werden in 1949/1950 geïntegreerd in de latere centrale werkplaats
met betonnen “sheddaken”. De semiopen ruimte met grote openingen kwam
pas in de jaren ’70 tot stand.
Zuidwestelijke gevel
Het metselwerk in de gevel en de 5
gevelopeningen hebben een indifferente
waarde. De grijze plint is minimaal
aanwezig en derhalve indifferent. De
stalen balken boven deze
gevelopeningen hebben een versiering in
bloemmotief, dateren uit circa
1949/1950 en hebben een positieve
waarde.

Zuidoostelijke gevel
De gevel met grijze plint wordt door
een liseen visueel in twee helften
gedeeld.
Linkerdeel:
De hoekliseen links en de centrale
liseen hebben een hoge
monumentwaarde. De gevel heeft in
zijn geheel een positieve waarde
dankzij het originele venster rechts en
de detaillering, zoals de stalen latei met
bloemversiering en de metalen roeden
van het grote venster uit 1949/1950.
Rechterdeel:
Deze gevel heeft een hoge monumentwaarde vanwege de originele vensters en de boogfries aan de
bovenzijde. Dit ondanks het kleurverschil in het metselwerk op begane grondniveau, veroorzaakt
door (latere) bouwkundige aanpassingen.
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Noordoostelijke gevel
De noordoostelijke gevel van gebouw 5 C is alleen
zichtbaar aan de noordzijde, tussen de gebouwen 5 A
en 5 D. Deze open ruimte was oorspronkelijk onderdeel
van de bebouwing, die circa 1926 werd gesloopt.
Gebouw 5 D werd fors ingekort, gebouw 5 A werd
vergroot en kreeg een nieuwe zijgevel.
Eventuele nieuwbouw op deze tussenruimte dient de
bestaande bebouwing te respecteren en mag o.i.
bebouwd worden. Echter uitsluitend op het begane
grondniveau en met toepassing van volledig andere
materialen (evt. glas) en afwijkende kleuren (maar bij
voorkeur geen donkere grijstint).
De dubbele deur met bovenlichten, vermoedelijk in de
jaren ’30 toegevoegd, en de strek daarboven, hebben
een positieve waarde.
Het metselwerk met grijze plint wordt bovenaan door
een betonnen plaat afgedekt. Dat is een deel van de
dakbedekking van gebouw 5 C. Het metselwerk is
indifferent van waarde.

Dak en dakbedekking:
Het gebouw heeft vijf “sheddaken”,
uitgevoerd in beton met glazen ramen.
Deze zijn na-oorlogs (uit 1949/1950) en
onzes inziens zeer bijzonder. Ze hebben
een hoge monumentwaarde, evenals
de overstekende betonnen dakrand.
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Interieur gebouw 5 C
Gebouw 5 C heeft een vloer die met betontegels is belegd.
Het daglicht komt hoofdzakelijk binnen via de opengewerkte “poorten” aan de voorzijde.
Objecten met een hoge monumentwaarde:
Daglicht komt ook binnen via de “sheddaken” in het
dak. De sheddaken vormen tevens het plafond en
hebben een bijzondere industriële afwerking.
Objecten met een positieve monumentwaarde:
Enkele muren hebben hoge grijze plinten.
De bedrijfsruimte wordt door een (groene) deur
verbonden met gebouw 5B. De deuropening met
boogveld daarboven, de hardstenen drempel, de
metalen kozijnen en deze vierpaneelsdeur (met een
houten plaat bedekt) met ventilatierooster behoren
bij het industriële karakter van het gebouw. Advies:
handhaven.
Rechts in de lange achtergevel is een dubbele deur
geplaatst, die toegang tot de open ruimte tussen de
gebouwen 5A en 5D geeft. Indien mogelijk zou de
deur met geheng en sloten moeten worden
opgeknapt.
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Bouwdeel 5 D
Oorspronkelijke “cokosruimte” waarboven (op circa twee en een halve meter hoogte) de “stokerij”.
In het andere deel van de ruimte waren “ovens” geplaatst.
Zuidoostelijke gevel:
De meeste vensters in dit deel van
gebouw 5 D zijn vermoedelijk niet
origineel (uit 1899) maar tijdens de
verbouwingen tussen 1924 en 1928
vervangen en/of toegevoegd.
De gevel is in drie traveeën verdeeld
door 2 lisenen. Aan beide zijden van
het gebouw zijn hoeklisenen
aangebracht. Deze hebben alle een
hoge monumentwaarde.
Begane grondniveau:
Beide poorten en het omringend
metselwerk hebben een indifferente
waarde. Het overige metselwerk op het
begane grondniveau heeft een positieve waardering. De twee (met houten platen bedekte) vensters
hebben een hoge monumentwaarde en het metselwerk in de middelste travee heeft een positieve
monumentwaarde.
Verdiepingsniveau:
Zowel het metselwerk als de vensters hebben een hoge monumentwaarde.
Topgevel:
De schouders van de gevel en de topgevel hebben hoge monumentwaarde. De vensters, de
klimmende boogfriezen, de verhoging met ventilatiestraat en het tuitstuk hebben een hoge
monumentwaarde. De bovenzijde van de gevel wordt met een betonnen dekplaat beschermd, deze
heeft een hoge monumentwaarde.
Noordoostelijke gevel
Deze gevel is slechts gedeeltelijk zichtbaar, omdat
bouwdeel 5 E in de jaren ’30 tegen dit gebouw is
gezet.
Begane grondniveau:
Het metselwerk met hoeklisenen en de dubbele deur
hebben positieve waarde. N.B.: op de getekende
(digitale) afbeelding van de noordoostelijke gevel is
het lage deel van dit gebouw niet ingetekend.
De betonnen vloerdelen met stalen omlijsting direct
naast het gebouw liggen “in verband” en hebben
daarom een positieve waarde. De overige betonplaten
liggen ongeordend c.q. sluiten niet direct aan en
hebben daarom indifferente monumentwaarde.
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Verdiepingsniveau:
Het metselwerk en de gevelindeling van vensters, deur, lisenen en boogfriezen hebben een hoge
monumentwaarde.
Noordwestelijke gevel
Tussen 1924 en 1928 is een deel van het oorspronkelijke gebouw 5 D gesloopt, waardoor een inham
is gecreëerd. De noordwestelijke gevel van gebouw 5 D is dus niet origineel, maar werd volgens de
oorspronkelijke bouwstijl (1899) opgetrokken. Eventuele nieuwbouw op deze tussenruimte dient de
bestaande bebouwing te respecteren en mag o.i. gebouwd worden met toepassing van volledig
andere materialen (evt. glas) en afwijkende kleuren (maar bij voorkeur geen donkere grijstint).
N.B.: op de getekende (digitale) afbeelding van de noordwestelijke gevel ontbreekt deze gevel.
Begane grondniveau:
Het metselwerk inclusief de lisenen is
gaaf, dus positief. Twee vensters in het
centrale deel zijn van meer recente
datum, architectonisch niet
hoogwaardig en dus indifferent.

Verdiepingsniveau:
Dit deel van de gevel oogt volledig
origineel (circa 1924-1928) en heeft een
hoge monumentwaarde.
Topgevel:
De schouders en de topgevel zijn
hoogwaardig. De vensters, de klimmende
boogfriezen, de verhoging met
ventilatiestraat hebben hoge waarde. De
bovenzijde van de gevel wordt met een
houten windveer afgedekt, deze heeft een
hoge monumentwaarde.
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Zuidwestelijke gevel
Alleen het bovenste gedeelte van deze gevel is deels
zichtbaar naast de betonnen sheddaken van gebouw
5 C.
Een originele boogfries over de gehele gevel en
lisenen zijn zichtbaar. Deze gevel heeft derhalve een
hoge monumentwaarde.

Dak en dakbedekking:
Het dak heeft aan de noordwestelijke
zijde houten windveren en aan beide
lange zijden een houten bakgoot . De
bovenzijde van de zuidoostelijke gevel
wordt met een betonnen dekplaat
beschermd.
De kap is belegd met gesmoorde
kruispannen. De top van de kap heeft
een ondiepe ventilatiekap, waardoor de
top van de kap een kleine verhoging
(eveneens met houten windveren)
heeft.
De gehele kap, inclusief windveren,
dekplaat en ventilatiekap, bezit een
hoge monumentwaarde.
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Interieur gebouw 5 D
Zeer grote en hoge bedrijfshal. Op de vloer liggen eenvoudige
betontegels.
Op de architectentekening is de noordwestelijke gevel niet
afgebeeld. De zes segmentboogvensters op het tussen- en
hoogste niveau hebben een hoge monumentwaarde.
Objecten met een hoge monumentwaarde:
De hoogte van de ruimte is imposant, hoewel de
oorspronkelijke ruimte er niet zo heeft uitgezien. Hier zat
voorheen een etagevloer in.
De dunnen stalen spanten, die het industriële karakter van
dit bouwdeel weerspiegelen. De in de lengte georiënteerde
sporen geven het geheel een bijzonder karakter.
De betonnen vorm op ongeveer 2 meter hoogte in de hoek

tussen twee muren, waarvan het
gebruik onbekend is. De metalen kraan,
die aan de onderzijde uitsteekt, is een
industrieel relict en wijst op een
reservoir voor olie of iets
dergelijks.
In de zuidoostelijke gevel: de beide
segmentboogvensters op de begane
grond en alle segmentboog-vensters op
de verdiepingslaag en in de topgevel. In
de noordwestelijke gevel: alle
segmentboogvensters op de
verdiepingslaag en in de topgevel.
De twee vensters op het begane grond
niveau zijn indifferent.
Objecten met een positieve monumentwaarde:
De hoge grijze plinten zijn een wezenlijk deel van het oude
bedrijfsgebouw. Mogelijk werden hier steenkolen of cokes
opgeslagen.
Alle muren zijn boven de grijze plint gecementeerd, licht van
kleur. Daar tussendoor zijn oude sporen van dichtgemetselde
poorten, deuren en vensters te vinden. Zo ook diverse
houten en stalen relicten. De aftekening van de trap naar de
etage is nog duidelijk zichtbaar. Indien deze hal opnieuw als
bedrijfsruimte wordt gebruikt, luidt ons advies: zoveel
mogelijk van de oude cementlaag, invullingen en relicten in
het zicht laten.
De twee dichtgemetselde vensters en de dito deur (met een
stalen balk erboven) op het begane grondniveau kunnen
indien gewenst, worden opengebroken.
De dubbele ingangsdeur met het hang- en sluitwerk. Na
behandeling zal goed te zien zijn, dat dit gebouw een
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industriële functie had. De beide dubbele deuren in de
zuidoostgevel zijn in slechte staat, maar zouden na
restauratie eventueel bij kunnen dragen aan het
industriële karakter van het gebouw.
De deur op het verdiepingsniveau, die lang geleden werd afgesloten. Vermoedelijk heeft aan de
buitenkant een ijzeren trap gestaan, die overbodig werd, toen het gebouw 5 E was gebouwd (tussen
1924 en 1935).
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Bouwdeel 5 E
Gebouwd tussen 1924 en 1935 (mogelijk circa 1926).
Dit betreft een tussenbebouwing, die gebouwen 5 F en 5 D verbindt. Van dit volume zijn alleen de
noordwestelijke en de zuidoostelijke gevel zichtbaar.
Op de architectentekening is de noordwestelijke gevel niet afgebeeld.
Noordwestelijke gevel
Het metselwerk in de gevel, waarin een
deur en een dichtgezet venster zijn
opgenomen, heeft een indifferente
waarde.
De deuropening met segmentboog
heeft een positieve waarde, terwijl de
deur zelf een indifferente waarde heeft.

Zuidoostelijke gevel
De gevel, waarin twee vensters met
vernieuwd metselwerk, heeft een positieve
monumentwaarde.
De ijzeren regenpijp heeft een positieve
waarde, het zinken deel een indifferente
waarde.
Dak en dakbedekking
De boeiboorden aan de twee gevelzijden en
het platte dak, belegd met bitumen/dakleer,
hebben een indifferente monumentwaarde.
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Interieur gebouw 5 E
Het plafond van dit gebouw is deels aan het oog onttrokken door een verlaagd plafond. In het
noordwestelijke deel is te zien dat het plafond is samengesteld met eenvoudige planken, gedragen
door muurbalken. Het plafond heeft een indifferente monumentwaarde.
De deurlijsten zijn standaard, dus indifferent. De gevel aan de noordwestzijde is door de architect
niet afgebeeld op tekening.
Objecten met een positieve monumentwaarde:
Beide vensters in de zuidoostelijke gevel zijn getoogd. Deze vensters hebben klapramen en
ouderwets hang- en sluitwerk.
De deuropening aan de noordwestzijde heeft een getoogd bovenlicht. De deur zelf is modern en
indifferent. Op de architectentekening is de
noordwestelijke gevel niet afgebeeld.
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Bouwdeel 5 F
Oorspronkelijk het gebouw uit 1899 dat als “laboratorium” en “ruimte voor de meter en regulateur”
was ingericht. Het gebouw heeft slechts één bouwlaag met een zadeldak en een lichtstraat.
Zuidwestelijke gevel
Deze is slechts voor een klein deel zichtbaar. Het overige deel wordt door gebouw 5 E aan het oog
onttrokken.
De hoekliseen en de boogfries in deze gevel hebben
een hoge monumentwaarde.
De grijze plint heeft een positieve monumentwaarde.
De deur met bovenlicht en het metselwerk daar direct
omheen, hebben ondanks latere ingrepen, een
positieve monumentwaarde.
Het overige metselwerk in de gevel, met segmentboog
en boogrug, heeft een hoge monumentwaarde.

Noordwestelijke gevel
De hoeklisenen in deze blinde gevel
lopen door in de klimmende
boogfriezen. Al deze elementen hebben
een hoge monumentwaarde.
De grijze plint heeft een positieve
monumentwaarde, het overige
metselwerk is zichtbaar vernieuwd en
daardoor indifferent.

Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon 2015
NRE-gebouw 5

25
Noordoostelijke gevel
De grijze plint heeft een positieve
waarde, maar de lisenen en de
boogfriezen hebben een hoge
monumentwaarde. Het metselwerk
rondom het venster en de deur in het
linkergeveldeel is in de loop van de tijd
vernieuwd. De deur zelf is modern,
maar de kozijnen van het raam en de
deur zijn authentiek. Daarom
waarderen we het gehele
linkergeveldeel toch positief. Het
rechtergeveldeel met een authentiek
venster oogt origineel, zodat we hier
een hoge monumentwaarde aan
toekennen.

Zuidoostelijke gevel
Aan beide zijden lopen de lisenen over in de
klimmende boogfriezen. Ze moeten hoog worden
gewaardeerd.
De ijzeren regenpijp heeft een positieve waarde, het
zinken deel een indifferente waarde.
De grijze plint is positief, het metselwerk en de deur
tussen de lisenen en de plint hebben een indifferente
waarde.
Het venster, metselwerk en klimmende boogfriezen
op het zolderniveau hebben een hoge
monumentwaarde. De voorziening voor elektriciteit
en metalen kap op de boogfries in het midden
hebben een indifferente waarde, het is echter een
vraag of het metselwerk van dat deel van de
boogfries nog aanwezig is. Als dat het geval is, heeft
dit uiteraard een hoge monumentwaarde.

Dak en dakbedekking
Het zadeldak heeft houten dakgoten en
houten windveren. De kap is belegd
met kruispannen. Centraal op de nok
staat een lichtkap met 3 ramen aan
beide zijden en een klein zadeldakje,
dat eveneens belegd is met
kruispannen. Het geheel heeft een
hoge monumentwaarde.
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Interieur gebouw 5 F
Gebouwdeel 5 F is een zeer gaaf bewaard element in de
Fifth-gebouwen. Met het opknappen van dit gebouwtje
zal de oorspronkelijke rijkdom van de oude bebouwing
op het hele terrein zichtbaar worden gemaakt. Behalve
een moderne toegangsdeur aan de zuidoostelijke gevel
zijn alle elementen hoog monumentaal.
Objecten met een hoge monumentwaarde:
De kapconstructie van het gebouw dateert uit het begin
van de bouw (1899). Het geheel bestaat uit drie houten
spanten bestaande uit sporen en daartussen een
hanenbalk. In de dwarsrichting zijn gordingen (met een
biljoen als afschuining) aangebracht. Waar de sporen
bijeen komen, is een nokstijl bevestigd, die tot onder de
hanenbalk doorloopt en daar gestileerd is. De sporen
eindigen in de muren, en hebben kreupele stijlen, die
aan de onderzijde prachtig versierd zijn in de vorm van
een sleutelstuk. Ook het houten dakbeschot is bijzonder
gaaf.
De lichtkap geeft het industriële karakter van het gebouw goed weer.
Het grote getoogde venster heeft klapramen. De indeling en het hang- en sluitwerk dateert wellicht
van vóór 1940. Het kleine venster aan de achterzijde van het gebouw is eveneens getoogd. De beide
toegangsdeuren hebben ook getoogde bovenlichten.
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Deel III
Waardestelling noordoostelijke gevels
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Waardestelling noordwestelijke gevels
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Waardestelling zuidoostelijke gevels
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Waardestelling zuidwestelijke gevels
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Deel IV
Waardestelling in kleur van
de gevelopeningen en
plafonds begane grondniveau
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Waardestelling plafonds en
gevelopeningen
verdiepingniveau
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Waardestelling kappen
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