De Gruyter Fabriek werkt buiten
Visie op de buitenruimte van De Gruyter Fabriek
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
inleiding

In De Gruyter Fabriek is het een drukte van belang. Er wordt gewerkt natuurlijk. Zoals
vroeger, hard en lang. Maar vooral ook anno nu: innovatief en inspirerend. Hier zetelen
de beste creatieve ondernemers van Brabant. Ze bundelen hun kennis, hun kracht.
Het resultaat? Producten met een ongekende diversiteit, onderscheidend en vernieuwend. Deze Visie op de buitenruimte van De Gruyter Fabriek is één van deze producten.
De fabriek leeft, groeit en krijgt steeds meer vorm. Een werk in wording waaraan elke
ondernemer van De Gruyter Fabriek (Gruyters) kan bijdragen. Iedereen is trots op het
pand, een dynamische plek om te zijn. Niet alleen binnen, in de gebouwen, maar vanaf
nu ook buiten, in de ruimte daaromheen. Daarom presenteren we met trots een
gezamenlijke visie op basis waarvan de buitenruimte van De Gruyter Fabriek verder
vorm kan krijgen en activiteiten zich kunnen ontplooien. Een wervende visie die richting geeft aan vernieuwing, koppen bij elkaar brengt en inspireert tot samenwerking.
De visie biedt een solide basis voor zowel intern gebruik (ondernemers en eigenaar)
als extern gebruik (gemeente, provincie en andere belanghebbenden).
De Gruyter Fabriek is in de afgelopen jaren getransformeerd van een familiebedrijf
voor voedingsindustrie naar een familie van bedrijven voor creatieve industrie.
Inmiddels is De Gruyter Fabriek het grootste creatieve bedrijfsverzamelgebouw van
Nederland met een groeiende bekendheid. Dagelijks maken ruim  800 mensen gebruik
van de gebouwen en de ruimte daaromheen en dit aantal kan nog substantieel toenemen. De gebouwen zijn klaar, nu de buitenruimte nog: meer dan 28.000 vierkante
meters wachten op een levendig gebruik. In deze visie is beschreven welke kwaliteit de
buitenruimte daar voor nodig heeft.
Deze visie is geen ‘af ontwerp’, maar beschrijft en verbeeldt een toekomstperspectief.
Aan de hand van de visie kunnen voorstellen worden gedaan voor tijdelijke en permanente
ingrepen. Er wordt onder andere beschreven hoe groen en water, materiaal en kleur,
straatcultuur en beeldende kunst bijdragen aan een karaktervolle buitenruimte.
In vier hoofdstukken wordt inzichtelijk wat we voor ogen hebben (de ambitie), hoe
daaraan vormgegeven kan worden (de thema’s) en vervolgens wat het resultaat
daarvan is aan de hand van impressies (de plekken). Als laatste is beschreven wat
nodig is om de gezamenlijke ambitie te verwezenlijken (het proces).
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
inleiding

Na goedkeuring van dit concept kan de visie verder worden ontwikkeld tot een
definitieve versie. Ze zal dan worden aangevuld met verder toegespitste referentiebeelden, plattegronden, ontwerpprincipes en materiaal- en kleurvoorstellen.
Ook prioritering en fasering maken dan deel uit van de visie.
De ideeën in deze visie zijn gebaseerd op contact met Gruyters en op inventarisatie
van het huidige gebruik. Gebruik dat zich blijft ontwikkelen naarmate Gruyters en
bezoekers bekend raken met de mogelijkheden die het terrein biedt en worden
uitgedaagd door activiteiten die nu al plaatsvinden.
De Gruyter Fabriek gaat een tijd vol uitdagingen tegemoet. Uitnodigend naar ondernemers
en gastvrij naar initiatieven van buiten. Een plek voor ondernemers, werknemers en
kunstenaars, klanten en opdrachtgevers, bezoekers en cultuurzoekers.  
Een waardevolle plek, ook in de toekomst. Herkenbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid
en samenwerking zijn daarvoor cruciaal.
Deze visie geeft richting aan welk gebruik we wensen in de buitenruimte, hoe de
inrichting er uit kan zien en hoe we dit samen voor elkaar krijgen. Met oog voor de
geschiedenis en met onze blik op de toekomst.
De Gruyter Fabriek werkt, ook buiten!

Blom&Moors ontwerp openbare ruimte, Ginette Blom, Jacqueline Moors
Ondernemersvereniging De Gruyter Fabriek, ODGF
BIM nv
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
de ambitie

De buitenruimte transformeert
Van parkeerterrein naar bedrijvige verblijfsruimte. Ingericht met respect voor de
landschappelijke kenmerken en het industrieel verleden. Passend bij de grootschaligheid van het industrieterrein en de wereld van het water. Gericht op versterking van de
ruimtelijke en culturele relatie met de stad. Met een stedelijk karakter en met
menselijke maat.

De buitenruimte leeft
Overdag en in de avond, in zomer en winter. De buitenruimte biedt een scala aan plekken
om te werken en te ontmoeten, te lunchen en borrelen, te spelen of uit te rusten. Samen
met anderen of lekker even alleen. Met vertrouwde plekken voor dagelijks gebruik en
ruimte voor geplande én ongeplande activiteiten. Divers en verscheiden, maar altijd
herkenbaar als De Gruyter Fabriek.

De buitenruimte verbindt
Drie gebouwen, één buitenruimte, die de gebouwen met de stad verbindt en ondernemers met elkaar. Buitenruimte om elkaar te ontmoeten en op de hoogte te zijn van
wat er zoal gaande is. Ruimte om gastvrij te kunnen zijn naar eenieder die hier wat wil
doen of beleven. Een aantrekkelijke buitenruimte die uitnodigt de gebouwen te
bezoeken. Om achter de vele deuren te kijken, en te zien wat er nog meer gebeurt.

De buitenruimte toont
De Gruyter Fabriek wil zich als merk verder ontwikkelen. Buiten zichtbaar maken wat
binnen gebeurt. De bedrijvigheid laten zien op een manier die we samen kiezen.
We leren van hoe de ruimte wordt gebruikt. En gaan daar natuurlijk wél wat mee doen.
Zodat de buitenruimte energiek en dynamisch wordt, genereus en gastvrij, een solide
basis met ruimte voor het onverwachte.
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
de ambitie

De buitenruimte is
Royaal waar mogelijk, kleinschalig waar nodig. Functioneel, maar altijd met smoel.
Eerlijk naar de stoere architectuur die oud en nieuw verbindt. Contrastrijk, maar altijd
no-nonsense. Een overzichtelijke structuur, ruim en fris, waarin bijzondere plekken zich
ontvouwen. Vormgegeven met sobere materialen en stoere details. Robuuste ontwerpen
die tegen weer, wind en een stootje kunnen. Groen, verlichting, tijdelijke objecten en
beeldende kunst maken plekken bijzonder.

De buitenruimte vergroent
Ieder seizoen heeft zijn eigen karakter, beleefbaar in de buitenruimte. Het vergroenen
van de buitenruimte maakt deze aantrekkelijk voor Gruyters, bezoekers en omwonenden. Vanwege de ligging aan het water is het Gruyter groen uniek. Beplanting met
‘pioniersmentaliteit’ maakt grote gebaren en vindt aansluiting op het landschap,
terwijl seizoensbeplanting gedurfde accenten toevoegt.  

De buitenruimte blijft
Flexibel en multifunctioneel gebruik, hergebruik van ruimte en materiaal en aanhaken
op duurzame technologische ontwikkelingen. Samen vormgeven aan de korte én lange
termijn. Door ruimte te geven aan duurzame initiatieven blijft de buitenruimte
continue van waarde.

De buitenruimte groeit
Een geleidelijk proces, met een duidelijke richting, waarin nog volop ruimte is voor
verdere invulling. Met heldere spelregels voor initiatieven en handhaving. Duidelijke
rollen voor Gruyters als huurders en BIM als eigenaar. Om elkaar te inspireren en
nieuwe dingen durven laten ontstaan.
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
de thema’s
Vaak sta je niet stil bij hoeveel objecten er in de buitenruimte staan en
hoeveel verschillende materialen er worden toegepast. Vloeren, muurtjes
en randen, meubilair en verlichting, rookplekken, afvalbakken en nog veel
meer. Om richting te geven aan de beleving en vormgeving van de
buitenruimte worden deze aspecten aan de hand van thema’s beschreven.
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
de thema’s

STOER EN STEVIG

DE VLOER OP

Vorm, materiaal en kleur

Bestrating

Stoer, stevig en contrastrijk, maar altijd
no-nonsense en ongepolijst, zo ziet de
buitenruimte er uit. Meubilair krijgt overtuigende vormen en waar mogelijk royale
formaten. Oude en nieuwe materialen
ontmoeten elkaar, net als in de gebouwen.
Aanwezige karaktervolle materialen zoals
bijvoorbeeld treinrails, stelconplaten
en stalen tegels worden behouden. Ook
kunnen dit soort materialen een nieuwe
bestemming krijgen in een andere functie.
Nieuwe materialen zijn sober en tijdloos.
Materiaal mag structuur hebben. Beton,
asfalt, baksteen, hout, staal en glas zijn
materialen die mooi kunnen verouderen.
Tegelijkertijd zijn hiermee vernieuwende
toepassingen mogelijk.

Kleuren zijn materiaaleigen, in alle
bijbehorende schakeringen en nuances
die ontstaan door bewerkingen en weersinvloeden. Coatings zijn zwart of wit, of
alles wat daartussen zit. Beplanting en
tijdelijke (kunst)objecten voegen
kleuraccenten toe.

De vloer is de drager van alle activiteit en
moet daarvoor geschikt zijn. Waar vroeger
voornamelijk schepen, goederentreinen en
vrachtwagens moesten laden en lossen,
kruisen nu bellende ondernemers, nerveuze
cabrio’s en fietskoeriers elkaars pad.
De vloer biedt daarom ruimte aan routing én
verblijf, aan dynamisch gebruik én aan rust.

een duidelijke begrenzing en ondersteunen
de oriëntatie en routing.
De vloer wordt nu gekenmerkt door asfaltvlakken en stelconplaten. Ook zijn er nog
mooie stalen tegels en treinrails aanwezig.
Uitgangspunt is laten liggen wat er ligt of
hergebruiken op een andere plek. Nieuwe
vloeren maken grote gebaren door royale
formaten in beton. De vloer heeft een
no-nonsense karakter en een materiaaleigen kleur. Waar mogelijk worden vloeren
’geopend’ voor de toepassing van groen en
infiltratie.

Waarin de laatste jaren geparkeerde auto’s
alle ruimte opeisten, wordt nu ruimte
gemaakt voor ontmoeting en verblijf. De
verschillende activiteiten mogen tot uitdrukking komen in de vloer, door bestrating
te kiezen die past bij het gebruik, zonder
daarmee andere vormen van gebruik uit te
sluiten. Zo blijft de vloer multifunctioneel.
Aan de voet van de gebouwen komt een
herkenbare en veilige looproute.
Hoogteverschillen in het maaiveld hebben
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
de thema’s

BUITEN ZITTEN

GRUYTER GROEN

Meubilair

Beplanting

Ook al zit je voor je werk vaak al uren op
een stoel, het is prettig even van plek
te wisselen en de zon of elkaar te gaan
opzoeken. Soms wil je even alleen zijn om
rustig te bellen. Ook zijn er momenten
waarop je met meer mensen wilt
samenkomen, voor een evenement, een
tentoonstelling, een bureaubijeenkomst.
Voor al deze manieren van verblijven is
meubilair nodig dat past bij de plek en het
specifieke gebruik. Al het meubilair is
bestand tegen weer en wind en biedt
passend comfort aan de gebruiker.

• Groot verplaatsbaar meubilair biedt
ruimte aan samenkomsten op plekken en
momenten naar keuze. Het nodigt uit om
bij elkaar te gaan zitten.
Het meubilair is stevig en toch met twee
mensen te verplaatsen, zodat de buitenruimte flexibel kan worden gebruikt.
Ritmische opstellingen geven rust aan de
ruimte.
• Klein meubilair is licht, compact en
gemakkelijk verplaatsbaar. Daardoor kunnen er allerlei losse opstellingen worden
gemaakt. Het wordt toegepast in de
binnenhoven waar het veilig staat, maar
kan ook bij elkaar worden gezet voor een
tijdelijk terras, als ‘zaalopstelling’ bij een
voorstelling of mee te nemen naar een
rustig hoekje.

• Vast meubilair is integraal onderdeel van
het ontwerp van een plek. Het voegt zich in
de ruimte en maakt deze mede specifiek.
Het meubilair is royaal van maat en biedt
comfort. Ook zitranden maken deel uit van
deze categorie.
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De buitenruimte is groen. Geuren, kleuren
en vormen wisselen tijdens de seizoenen.
Het Gruyter groen sluit aan op lijnen en
structuren van het onderliggende en
omliggende landschap. Het verbindt De
Gruyter Fabriek met de wereld van het
water, versterkt de relatie met het de stad
en vergroot de beleving en visuele kwaliteit
van het buitenterrein, ook voor omwonenden. Het groen biedt leef- en schuilplekken
aan dieren en draagt bij aan de gewenste
duurzame uitstraling.

‘vergroend’. De beplanting maakt altijd een
groot en herkenbaar gebaar. Door een sterk
hoog-laag contrast van hoge bomen en lage
onderbeplanting blijven zichtlijnen en zicht
op de gevels behouden. De beplantingskeuze is geïnspireerd op het drassige
verleden en op de aanwezige pioniersbeplanting. Bestaand groen, nieuwe aanplant en seizoensbeplanting vormen een
samenhangend geheel. Boomverbanden
zijn losjes.
Bestaande bomen worden waar mogelijk
behouden en aangevuld met nieuwe
aanplant, zoals elzen, berken en wilgen,
die op het terrein worden opgekweekt.
Tijdelijke seizoensbeplanting geeft kleur en
smoel aan diverse plekken. Geen gefrot in
een pot, maar stevige gebaren en
uitgesproken soortkeuzes. De kleuren
zijn ton sur ton of monochroom.

Een rondje langs het Gruyter groen leidt je
langs een weelderige kade, nodigt uit tot
verblijven in de lommer, biedt windluwe
plekken en verkoeling en geeft luister aan
parkeervlakken. Open kronen bewegen
mee met de wind. Waar mogelijk worden
buitenvloeren en daken van de fabriek
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de thema’s

MAAK HET ZICHTBAAR

VAN HARTE WELKOM

Verlichting

Poorten, vlaggen en gevelbelettering

Ook in de avond en bij donker weer is de
buitenruimte een aangename en veilige
plek om te zijn. Licht dat uit de trappenhuizen en entrees komt verlevendigt de
buitenruimte, zonder de gevels direct aan
te lichten. Routes, verblijfsplekken en
parkeerplekken krijgen verlichting die past
bij de schaal en functie.
Stoere armaturen geven karakter aan het
terrein. Alle binnenhoven zijn voorzien van
hangende verlichting. In de binnenstraat
(C-straat) verlichten wandarmaturen het
straatleven.

Verlichtte gevelbelettering geeft smoel aan
het gebouw en speelt een belangrijke rol in
de herkenbaarheid van De Gruyter Fabriek
vanuit álle zichtzijden.

De entrees aan de Veemarktkade en via
de promenade zijn de eerste kennismaking
met De Gruyter Fabriek. Al van ver zijn de
entrees herkenbaar. Ze maken een welkom
gebaar naar bezoekers en Gruyters. Naast
de gevelbelettering versterken vlaggen
en banieren in DGF-huisstijl, in lijn met de
bewegwijzering, de herkenbaarheid van
De Gruyter Fabriek. De poorten maken een
royaal en uitnodigend gebaar. Poorten en
hekwerken bij entrees vormen een
samenhangend ontwerp dat meer is dan
louter functioneel.

De verlichting is energiezuinig en innovatief. Het laat mensen, hun omgeving en
beplanting op een natuurgetrouwe manier
zien. Door toepassing van dynamische verlichting is aanpassing aan het dag/nachtritme en de seizoenen mogelijk.
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WETEN WAAR JE MOET ZIJN

RUST EN RITME

Route en bewegwijzering

Autoparkeren

In de buitenruimte hebben voetgangers
en fietsers prioriteit en krijgen hun eigen
routing. Deze zones hebben voldoende
maat zodat iedereen zich veilig kan
bewegen en rustig kan verblijven. Auto’s
en vrachtverkeer worden waar mogelijk
omgeleid naar de randen.

Bezoekers vinden snel hun weg.
Een samenhangend systeem van digitale
en analoge informatievoorzieningen wijst
de weg naar het bedrijf waar je moet zijn,
naar parkeerplekken en entrees van de
gebouwen. De DGF-huisstijl voor deze
duidingen en objecten geeft heldere
informatie aan iedereen die het terrein
bezoekt. Door effectieve plaatsing kan ook
hier meer met minder. De bewegwijzering
sluit op logische wijze aan op de bewegwijzering in de gebouwen.

De routes zijn duidelijk herkenbaar, zowel
overdag als s‘avonds. Herkenbaarheid ontstaat door het type bestrating en door de
verlichting. Bewegwijzering ondersteunt de
routing. Verkeersborden, versperringspalen
en verkeersaanduidingen worden tot een
minimum beperkt, ook pijlen en strepen
op de vloer. Door een logische routing en
duidelijke zichtlijnen is meer met minder
mogelijk.

Rondom De Gruyter Fabriek is voldoende
parkeerruimte voor auto’s van Gruyters en
bezoekers. Heldere routing en dito
bewegwijzering helpen iedereen snel aan
een plek. De plint van de gebouwen en
de aangewezen verblijfsplekken, zoals de
kade, zijn vrij van geparkeerde auto’s.
Zo blijven de karakteristieke gevels van
de gebouwen zichtbaar en zijn de entrees
uitnodigend. Voor het autoparkeren zijn er
aangewezen parkeervelden.

kwaliteit óf wordt tot een minimum beperkt. De positie van de verlichting wordt
afgestemd op het grid en bomenraster.
Waar mogelijk wordt asfalt vervangen door
bestrating die infiltratie van hemelwater
mogelijk maakt en/of begroeiing mogelijk
maakt.  
Aan de westzijde is een parkeerbos
gesitueerd. Door de aanwezige stelconplaten te verleggen en in ritmische
stapelingen te leggen ontstaat een grid
waarin boomvakken en parkeervakken
elkaar afwisselen. De bomen hiervoor,
zoals elzen en berken, worden opgekweekt
op het Gruyterterrein.

De parkeervelden zijn overzichtelijk en
tonen een rustig en ritmisch beeld.
Een strak grid zorgt er voor dat alle auto’s
met de neuzen dezelfde kant op staan.
Het vloervlak wordt onderbroken door een
los ritme van wuivende bomen. De bomen
geven schaduw en verzachten het beeld.
Belijning heeft een aantrekkelijke grafische
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LEKKER SNEL

EEN OPGERUIMD GEVOEL

Fietsparkeren

Afval- en rookvoorzieningen

Wie dichtbij woont, kan met de fiets
komen. Voor bezoekers zijn op het station
fietsen te huur. Ook De Gruyter Fabriek is
een uitgelezen plek om leenfietsen aan te
bieden en/of te delen (bike sharing). Even
een boodschap doen of naar een afspraak in
de binnenstad gaan, gaat vaak sneller met
de fiets. Het stallen van fietsen is daarom
comfortabel. Er komen goede overdekte
fietsparkeerplekken in de nabijheid van de
entrees. Fietsenstallingen zijn karaktervolle
gebouwde voorzieningen en voorzien van
verlichting voor een veilig gevoel in de
avond.

bouwde voorziening gecombineerd.
Dit multifunctionele gebouwtje, een ‘follie’,
kan zelfs extra functies bieden en bijvoorbeeld gebruikt worden als uitkijkpost of
ontmoetingsplek.

Waar veel geproduceerd wordt is ook
veel afval. En ook dat afval moet ergens
heen. De plekken voor afvalinzameling zijn
herkenbaar voor gebruikers en reinigingsdiensten. Ze bevinden zich op gepaste
afstand van de entrees. Waar mogelijk zijn
ze ondergronds, óf zijn ze integraal
onderdeel van het multifunctionele
gebouwtje (follie) waarin ook fietsparkeren
en rookvoorziening zijn opgenomen.
Rookvoorzieningen zijn beschut of onbeschut. Beschutte rookvoorzieningen zijn
vormgegeven als karaktervolle bouwsels,
mogelijk onderdeel van de follie.
Onbeschutte rookvoorzieningen bevinden
zich in de nabijheid van entrees. Ze zijn
onopvallend aanwezig, goed te reinigen en
geven geen overlast aan niet-rokers.

De fietsklemmen die worden toegepast
zijn van hetzelfde type en worden
uitgevoerd in eenzelfde kleur. Mogelijk
worden fietsparkeren, afvalinzameling en
rookvoorziening in een eigenzinnige ge-
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MEER DAN PRAKTISCH

VAN DE STRAAT

Wifi, electra en water

Straatcultuur

Werken is leuk, en nog leuker wanneer dat
ook buiten kan. Wifi verbindt je daar met
de hele wereld. Electrapunten op diverse
plekken zorgen ervoor dat je laptop wordt
gevoed, feestverlichting kan worden
aangesloten en een bandje kan optreden
op een zomeravond.

De buitenruimte bestaat uit een kade,
pleinen, binnenhoven en een heuse binnenstraat. Ook zijn er laad- en losplatforms die
door hun hoogte uitnodigen tot gebruik.
Een rondje rond de Gruyter is een leuke en
afwisselende wandel- en flaneerroute. De
buitenruimte verlevendigt door het straatleven alle ruimte te geven. Pop-up stores,
mobiele keukens, tijdelijke terrassen en
allerlei soorten sport en spel vinden vanzelf
de meest geschikte plek. De kade blijkt een
leuke plek voor een zomers dansfeest, een
laadplatform het ideale podium voor een
theatervoorstelling en een pad een mooie
jeu de boulesbaan.

Waterpunten maken extra functies in de
buitenruimte mogelijk, zoals het begieten
van seizoensbeplanting, onderhoud aan
meubilair en is handig bij feesten.
Ze bevinden zich in de nabijheid van
entrees en de grotere verblijfsplekken.

Sommige plekken zullen populair zijn
terwijl andere nauwelijks worden gebruikt.
Niet ieder plek hoeft meteen te worden
veroverd. Leren van gebruik is van belang.

Alle plekken kennen gradaties in openbaarheid waardoor ze soms meer geschikt
zijn voor private (van ondernemers) of juist
voor publieke activiteiten.
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BRENG HET NAAR BUITEN
Beeldende kunst
De creativiteit die binnen in de gebouwen
broedt is buiten zichtbaar. Beeldende kunst
draagt bij aan de inrichting van de
buitenruimte en nodigt uit tot een bezoek
aan De Gruyter Fabriek. De buitenruimte
en de leegstaande gebouwtjes bieden
allerlei aanleidingen om de levendigheid
en aantrekkingskracht van het terrein te
vergroten.
Kunstobjecten veranderen het karakter van
een plek, tijdelijk of permanent.
Sommige plekken vragen om gedurfde
ingrepen, terwijl andere plekken door
subtiele toevoegingen fascineren. Kunstroutes en wisselende tentoonstellingen
beperken zich niet tot de ateliers, maar
maken ook gebruik van de ruimte buiten.
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
de plekken
De buitenruimte verbindt de drie gebouwen met elkaar. Samenhang in
vormgeving ontstaat door toepassing van de in de thema’s beschreven
kwaliteiten. Het geheel heeft een stoere en stedelijke uitstraling tegen
een achtergrond van levendig groen. Op sommige plekken is opfrissen en
bruikbaar maken van de ruimte voldoende, terwijl andere plekken vragen
om een gedurfdere transformatie. De hele buitenruimte staat ter
beschikking van Gruyters en hun bezoekers, het terrein kan als gezamenlijk
speelveld worden gebruikt.
In drie impressies is beschreven hoe de belangrijkste plekken, ‘straatkant’,
‘vijf binnenhoven en een binnenstraat’ en ‘waterkant’, kunnen worden
beleefd.
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De Gruyter Fabriek werkt buiten
de plekken

AAN DE STRAATKANT

Entree en poortgebouw
Wie De Gruyter Fabriek vanaf de Veemarktkade bezoekt rijdt langs een hek in herkenbare Gruyter stijl. Bezoekers en Gruyters worden welkom geheten door een rij kleurige
banieren. Twee fraaie poorten bieden veilige toegang tot het terrein. Het voormalige
poortgebouw is in ere hersteld en is beschikbaar voor projectgebonden gebruik,
passend bij de ambities van De Gruyter Fabriek. Onder het afdak biedt een
informatievoorziening service aan bezoekers.
Via de hoofdpoort worden auto’s geleid naar een van de twee parkeervelden.
Via een tweede nevenpoort kan men doorrijden naar het parkeerbos. Voetgangers en
fietsers gaan in een rechte lijn het terrein op, of nemen de afslag naar het voormalige
kantoorgebouw.

Rondom het voormalige kantoorgebouw
Aan de voorzijde van het voormalige kantoorgebouw van De Gruyter Fabriek leidt een
trap met bordes, geïnspireerd op het oorspronkelijk ontwerp, direct naar de entree.
Het groen rondom de zijvleugel van het gebouw is opgeschoond en door het
hoog-laag contrast in de beplanting zijn de gevels zichtbaar. Het zicht vanuit de
werkruimtes naar buiten is vrij. Een aantal volwassen bomen wordt subtiel aangelicht
via grondspots. Tussen de bomen zijn enkele plekken voorzien van halfverharding
waarop klein verplaatsbaar meubilair kan worden geplaatst.
Het voorplein is een open plein, een soort ‘arena’. Hier vinden ook sportieve
activiteiten hun plek. Door het hoogteverschil is het leuk om van bovenaf naar de
activiteiten te kijken. Stoere trappen of een tribune, randen en balustrades bieden
aanleidingen voor meerdere vormen van gebruik.
Aan de achterzijde van het gebouw vormt een brede zone langs de gevel een ruime
verblijfsplek. Auto’s parkeren in het nabij gelegen parkeerbos. Ook hier zijn de gevels
vrij van auto’s en is het zicht vanuit de werkruimtes niet belemmerd. In rechthoekige
vlakken tussen de stelconplaten staan berken en elzen die de harde overgang van
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gebouw naar buitenruimte verzachten en schaduw geven. Daartussen biedt groot
verplaatsbaar meubilair de mogelijkheid een fijne verblijfsplek te kiezen.
Deze verblijfszone geeft menselijke maat aan de grote, overmaatse ruimte. Ook hier
is een eigenzinnige follie gerealiseerd waarin afvalinzameling, fietsparkeren en een
beschutte rookplek zijn gecombineerd. Net als in de verblijfszone zijn in het hellende
vlak bij de laad- en losplatforms bomen geplant tussen de stelconplaten.

Parkeerbos
Aan de westzijde van het kantoorgebouw, bereikbaar via de nevenpoort, bevindt zich
het parkeerbos. Door stelconplaten op te lichten zijn boomvakken ontstaan waarin
elzen en berken een groen dak vormen en schaduw geven aan de geparkeerde auto’s.
Hier en daar worden bomen vanaf het maaiveld aangelicht waardoor de bomen het
licht reflecteren. Door de royale maat van deze ruimte kunnen er nagenoeg net zoveel
bomen als auto’s staan, waardoor dit parkeerveld het meest groen is. Het parkeerbos
sluit aan de zuidzijde aan op de groene oever.
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VIJF HOVEN EN EEN BINNENSTRAAT
Bijzondere ruimtes in het fabrieksgebouw zijn de vijf binnenhoven en de ‘binnenstraat’
(C-straat). De binnenhoven maken De Gruyter Fabriek als gebouw uniek. Ze laten veel
daglicht binnen in de werkruimtes. Door hun verscheidenheid in afmetingen en
omringende gevelhoogte (twee of drie bouwlagen) en hun ligging in het complex
hebben ze nu al ieder een eigen karakter. De omslotenheid, de bijzondere detaillering
van de gevels en de aangename beschutting tegen zon en wind dragen bij aan hun
specifieke kwaliteit.
De hoven vormen twee assen in het fabrieksgebouw die de omliggende ruimtes met
elkaar verbinden. Alle hoven zijn toegankelijk en te gebruiken voor alle Gruyters.
Niemand heeft zijn eigen stoep. Bepaalde hoven hebben daarnaast een meer publieke
functie. Het kunstplein, het hof bij de Brasserie en het hof daar tussenin lenen zich het
best voor publieke activiteiten. De overige hoven hebben die publieke status alleen bij
speciale gelegenheden.
De binnenhoven lenen zich voor allerlei vormen van gebruik: voor evenementen, sport
en spel, tentoonstellingen en voorstellingen of als plek om even rustig te zitten.
De binnenstraat onderscheidt zich van de hoven door de aanwezigheid van verkeer.
Het is een levendige straat waarin verblijf en ontmoeting prioriteit hebben boven expeditie.

De hoven
Juist de binnenhoven lenen zich om op verschillende manieren te worden ingericht.
Ieder hof biedt een andere beleving en ‘interieur’ die passen bij de gewenste mate aan
publieke openbaarheid en directe relatie met functies in de aangrenzende gebouwen.
De inrichting van de binnenhoven vindt plaats op basis van initiatieven en ideeën van
Gruyters en groeiende kennis van het gebruik. Ook kortstondige commerciële
activiteiten zijn hier mogelijk.
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Vloer, beplanting en verlichting zorgen voor samenhang tussen de hoven waardoor
er rust blijft in de overgangen van het ene naar het andere binnenhof. Voor de vloeren
van de hoven en C-straat is een beperkt gamma aan verharding geselecteerd dat
bestaat uit stelconplaten en halfverharding.
Door de maatverhouding van de stelconplaten van 1:2, worden de hoven optisch
verbreed. Met grijze halfverharding (split) wordt de overgang tussen bestrating en
beplanting verzacht en komt de beplanting goed tot haar recht.
Hier en daar worden bomen toegepast. Losse groepen snelgroeiende berken laten
met hun open kronen en fijne blad veel daglicht door. Met hun small witte stammen
trekken ze het daglicht als het ware naar binnen. Laag groen in deze ruimtes geeft
textuur en subtiele kleuraccenten. Het gevoel van een hoge open ruimte en zicht op
de fraaie gevels blijft door dit hoog-laag contrast behouden. Verlichting stimuleert het
gebruik in de avond en geeft sfeer aan de werkruimtes op donkere dagen. Armaturen
aan kabels laten ook in de avond het licht van bovenaf komen en versterken daarmee
de interieurkwaliteit.

Van hof naar hof
Het kunstplein is de meest openbaar toegankelijke ruimte van de vijf. Aan het plein
grenzen toegangsdeuren van werkruimtes en een deur naar het volgende hof. Het hof
is ook vanaf de kade  bereikbaar via een brede trap. Het plein dat door een originele
glazen kapconstructie is overdekt wordt nu al gebruikt voor tentoonstellingen en
bijeenkomsten. Groot verrijdbaar meubilair, een wifi-, electra- en een waterpunt
vergroten het veelzijdige gebruik van deze ruimte.
In het verlengde van het kunstplein ligt een tweede binnenhof met gevels in drie
bouwlagen. De situering tussen het hof bij de brasserie en het kunstplein geeft de
mogelijkheid deze ‘tussenkamer’ open te stellen en bij deze ruimtes te betrekken.
Zo kunnen festiviteiten bij de Brasserie en tentoonstellingen op het kunstplein
uitbreiden naar dit tussenhof. Dit flexibele gebruik wordt ondersteund door de vloer.
De huidige bomen worden vervangen door enkele losse groepen snelgroeiende berken.
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Ook het binnenhof bij de brasserie is omgeven door gevels in 3 bouwlagen. Het hof is
ingericht door de huidige huurder. Daardoor is het karakter al deels bepaald. Op basis
van deze visie kunnen bestrating, groene elementen, parasols en meubilair meer in lijn
worden gebracht met de stijl die voor De Gruyter Fabriek wordt ontwikkeld.
Het grootste hof van de vijf binnenhoven is bereikbaar via de ingangen K en L en via de
doorgang vanuit het binnenhof bij ingang M. Het hof telt slechts twee bouwlagen. Het
hof is ingericht als een stoer en ‘omsloten plein’ met een vlakke vloer waarop allerlei
tijdelijke en mobiele functies een plek krijgen. Het is de uitgelezen ruimte voor het
houden van een ‘markt’, een verplaatsbaar podium, verplaatsbare moestuinbakken en
andere initiatieven. Een kleine gebouwde voorziening in de vorm van een glazen kas of
deels overdekte ruimte met aansluitpunten voor wifi, electra en water biedt mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Met zeilen, die tussen de gevels worden
gespannen, kunnen pleindelen tijdelijk worden beschut.
Het kleinste binnenhof bij ingang M, heeft twee bouwlagen en ligt dicht bij de kade.
Het hof is ingericht als een omsloten tuin voor stiltezoekers. Via de entree vanaf de
kade is dit binnenhof altijd toegankelijk. In de beschutte doorgang is een lange bank
tegen de wand geplaatst. Dit binnenhof heeft een groen en intiem karakter.
Een levendige onderbegroeiing in subtiele kleurcombinaties in combinatie met enkele
slanke hooggroeiende berken zorgt voor een rustige sfeer. Verschillende plantensoorten volgen elkaar op in bloeiperiode. Klein verplaatsbaar meubilair op halfverharde
vlakken tussen de stelconplaten biedt een informele manier van verblijven. Hangende
verlichting versterkt in de avond de verstilde sfeer.
De binnenstraat (voormalige C-straat) is een levendige straat die vanuit twee zijden
bereikbaar is. De binnenstraat nodigt uit tot verblijf en ontmoeting. Groot verplaatsbaar meubilair voorkomt onnodig parkeren terwijl laden en lossen mogelijk blijven.
Ook hier biedt een lange vaste bank in de onderdoorgang aan de zijde van de kade
een rustige plek voor wie even wil bellen of de schaduw opzoekt. Een afhaalpunt voor
‘snelle broodjes’ ter hoogte van de brasserie met wat klein verplaatsbaar meubilair aan
de straatzijde nodigt uit tot ontmoeten en zorgt voor straatcultuur.
Ook de binnenstraat wordt voorzien van verlichting. Kleine gevelarmaturen bij iedere
entree en liften benadrukken het afwisselende ritme in de gevels en brengen
levendigheid in de straat.
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AAN DE WATERKANT

Kade
De Gruyter kade is de ideale ontmoetingsplaats voor zowel Gruyters als bezoekers.
Van oorsprong bedoeld als industriehaven, nu een prettige en zonnige waterkant waar
je aangenaam kunt verblijven en aanmeren. De kade is bereikbaar via twee belangrijke
aders: vanaf de entree Veemarktkade via de looproute rond de gebouwen en via de
promenade langs het water. Kade, promenade en groene oever vormen samen een
langgerekte zone langs het water waarin zich een reeks bijzondere plekken en kleine
gebouwen bevinden.
De kade is vormgegeven als een plein aan het water voor verblijf en activiteit. De gunstige bezonning gedurende de dag maakt de plek op ieder moment aantrekkelijk. Door
de royale maat is er ruimte voor grotere samenkomsten. De kadevloer kenmerkt zich
door grote formaten die de wijdsheid van de plek benadrukken. De oude tramrails zijn
zorgvuldig ingepast. Vast groot meubilair nodigt uit om samen te lunchen of buiten te
werken. Wifi-, electra- en waterpunten bieden extra functies. Verlichting brengt de
kade ook in de late uurtjes tot leven.
De aanwezige gebouwen krijgen een nieuwe functie die past bij de culturele en sociale
ambities van De Gruyter Fabriek. Een horecapunt aan de kade is aantrekkelijk voor
kleine en grotere bijeenkomsten. Met klein verplaatsbaar meubilair kunnen terrassen
worden gevormd. Ook kunnen de gebouwen voor kunstactiviteiten, symposia,
workshops, een artist in residence of een tijdelijk kunstproject worden gebruikt.
De Gruyter Fabriek is ook per boot te bereiken. Boten worden aangemeerd aan een
brede aanlegsteiger die in het verlengde ligt van de promenade. Voor wie vanaf deze
zijde De Gruyter Fabriek bezoekt, bepalen kade en steiger de eerste indruk. De steiger
is vormgegeven als een verlaagd niveau waarin een zitmogelijkheid is geïntegreerd,
zodat je dicht bij het water kunt zitten. Ook op de steiger kan een tijdelijk terras
worden ingericht.
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Promenade
De promenade verbindt Boschveld en de Kop van ’t Zand, twee levendige stadsdelen,
met De Gruyter Fabriek. Deze belangrijke stedelijke verbinding is een aangename en
snelle route voor voetgangers en fietsers van en naar De Gruyter Fabriek.
De wandel- en fietspromenade begint aan de zijde van de Oude Engelenseweg en
gaat over in de brede steiger aan de kade. Bomen zoals elzen en wilgen begeleiden de
route. Bloeiende oeverbeplanting maakt de zachte oever tot een weelderige bloeiende
strook. Langs de route zijn zit- en uitkijkplekken gesitueerd zodat je naar de voorbijvarende bootjes kunt kijken. De materialen en detaillering sluiten aan op die van de
aanlegsteiger, waardoor de route van begin tot eind een ‘aankondiging’ is van de sfeer
en kwaliteit die op het Gruyter Fabriek terrein aanwezig is. De route is verlicht zodat
het ook ‘s avonds prettig wandelen en fietsen is.

Groene oever
Verderop langs de waterkant, richting het westen, is de waterkant ingericht met
een brede weelderige groene oever. Het huidige groen is opgeschoond en de oeverbegroeiing aangevuld met inheemse plantensoorten. De groene oever kenmerkt zich
door een grote diversiteit aan bloeiende oeverplanten en biedt land- en waterdieren
een leef- en schuilplek. Verscholen tussen het groen bevindt zich op het voormalige
hijskraanplatform één van de follies, deze keer met een steigertje.

48

49

N

O

P

M

Q

L

N

O

P

Q

L
E

H

S

T

R

E

H

D

S

T

R

D

B

G

C

B

A

G

K

C

A

K
I

I

F

F

J

J

N

groot verplaatsbaar meubilair

vast meubilair

N

klein verplaatsbaar meubilair

bomen+onderbeplanting

bomen

oeverbeplanting

1206_ondergrond_terrein_DGF/1:1000_II

M

N

O

P

1206_ondergr

M

Q

L

N

P

Q

L
E

H

S

T

R

E

H

D

S

T

R

D

B

G

C

B

G

A

K

C

A

K
I

I

F

F

J

J

N

looproute

O

fietsroute

autoroute

vaarroute

N

follie

parkeerveld

De Gruyter Fabriek werkt buiten
het proces
Als je nu aan de slag zou kunnen met het ‘Gruyter buiten’, wat zou je dan
doen? In de voorgaande teksten is beschreven en verbeeld wat we voor
ogen hebben en hoe we de verschillende plekken beleven. Samen kunnen
we invulling geven aan deze transformatie, in een dynamisch proces met
heldere spelregels voor nieuwe initiatieven op het gebied van gebruik en
inrichting. Zodat het Gruyter terrein nieuwe kansen krijgt zich te
ontplooien tot een waardevolle buitenruimte.

52

53

De Gruyter Fabriek werkt buiten
het proces

Gruyters zijn initiatiefrijk en houden van pionieren. Daarom is deze visie een
uitnodiging om ideeën in te brengen en uit te voeren. Er is volop ruimte om nieuwe
initiatieven te laten ontstaan. Waarvan er hopelijk veel zullen slagen maar iets ook
een keer mag mislukken. Al doende leren we en krijgt de buitenruimte steeds meer
kwaliteit.
Gruyters en BIM delen samen de verantwoordelijkheid voor een aantrekkelijke
buitenruimte en stellen spelregels op voor prioritering, fasering en financiering.
Nieuwe vormen van financiering en participatie worden onderzocht.
Een goede onderlinge communicatie zorgt er voor dat we elkaar weten te vinden en
iedereen op de hoogte is van wat er speelt.
Vanuit een centraal aanspreekpunt wordt iedereen geïnformeerd, geïnspireerd en bij
het proces betrokken. Nieuwe kansen worden gesignaleerd en er wordt geanticipeerd
op de laatste ontwikkelingen van het buitenterrein in relatie tot haar directe
omgeving. Ook is het belangrijk te bepalen welke initiatieven op welk moment en op
welke plek het best tot hun recht komen. Al die ideeën en initiatieven voor eenmalige
of terugkerende activiteiten en voor tijdelijke en permanente inrichting, zullen worden
bekeken aan de hand van de waarden uit de visie. Om zo van goede ideeën tot een
prachtig programma en fijne plekken te komen.
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Colofon
Deze visie is opgesteld door Blom&Moors ontwerp openbare ruimte. De inhoud is
afgestemd in samenwerking met het ODGF-bestuur en de BIM. De visie is ter inzage
voor Gruyter ondernemers en andere belangstellenden.
Een digitale printversie in pdf-formaat (versie 29 augustus 2013) is te downloaden via
de website www.degruyterfabriekwerkt.nl
Met dank aan iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd.
Visie en grafisch ontwerp
Blom&Moors ontwerp openbare ruimte
Ginette Blom
Jacqueline Moors
Daniël Schipper
Fien Gooskens
Namens ODGF
Christine Jetten
Robert Bood
Thomas Kemme
Jeroen van de Ven
Marina Verkuylen
Namens BIM nv
Clemens Bolhaar
Drukwerk
Wihabo Geffen
Blom&Moors - ontwerp openbare ruimte
De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8
[ingang L, ruimte 7135]
5222 AE  ’s-Hertogenbosch
+31 73 623 50 49
info@blom-moors.nl  
www.blom-moors.nl

De Gruyter Fabriek werkt buiten!
In een dynamische buitenruimte die de gebouwen
met de stad verbindt en ondernemers met elkaar.
Stoer en stevig, genereus en gastvrij, met ruimte
voor het onverwachte. Deze visie biedt daarvoor
mogelijkheden. Om elkaar te inspireren en nieuwe
dingen te laten ontstaan.

