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Chocoladefabriek De Baronie
in Alphen aan den Rijn was
industrieel erfgoed. In de tran
sitie bleef de heldere stijl van
de Nieuwe Zakelijkheid, dankzij
slank gedimensioneerde
aluminium profielen voor de
glasstroken.
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De Baronie, herbestemming/restauratie
// Locatie: Prinses Beatrixlaan
// Opdrachtgever: green real estate
// Bouw: maart 2012 – oktober 2013

Ranke kozijnstijl
op herhaling
de vroegere chocoladefabriek de Baronie in alphen aan den rijn
oogt weer fris en transparant. dat is het resultaat van herstel en
herbestemming van dit schoolvoorbeeld van nieuwe Zakelijk
heid, dat nu ruimte biedt aan winkels, kantoren en woningen.
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De transparante architectuur van de Nieuwe Zakelijkheid komt weer het

De hoekoplossing van de vliesgevel: de beglazing staat in een hoek tegen

interieur ten goede.

elkaar aan met aan binnen- en buitenzijde een aluminium hoekprofiel.

In de plannen voor transformatie van de voormalige chocolade
fabriek De Baronie in Alphen aan den Rijn is zorgvuldig recht
gedaan aan de architectuur. De forse stroken glasgevel rondom,
met ranke stalen kozijnen en lage gemetselde borstweringen
waren beeldbepalend voor het gebouw. Bij het herstel van dit
voorbeeld van Nieuwe Zakelijkheid was het behoud van dit
aanzicht van cruciaal belang.
Projectarchitect Frank Spoek van S2 architecten: “De aanpak
van de gebouwschil was het meest interessante deel van het
herstelplan. We moesten bij het aanpassen aan de geldende
bouwkundige en bouwfysische eisen heel precies te werk gaan,
er conform opdracht voor zorgen de architectuur niet aan te
tasten. Het complex staat weliswaar niet officieel als monument
te boek, maar dit gebouw van de architecten Swaneveld en
Goslinga is wel aangemerkt als industrieel erfgoed. In onze plan
nen zijn we van het behoud van het monumentale karakter van
De Baronie uitgegaan. Dat was ook de visie van de opdracht
gever, de meerwaarde van deze transparante architectuur be
nutten voor zo’n herbestemmingsplan.” De eerste plannen voor
herbestemming van De Baronie dateerden al van begin deze
eeuw. Vanaf 2007 kreeg de transformatie echt gestalte.

gedimensioneerd dat de oorspronkelijke architectuur met ranke
stalen kozijnen geëvenaard is.
Voordat aluminium in beeld kwam, is uitgebreid de mogelijkheid
onderzocht om de nieuwe gevel uit te voeren in geïsoleerde
stalen profielen, omdat daarmee het meest optimaal een histo
riserend effect bereikt zou worden. De oplossing in staal bleek
echter financieel niet haalbaar en onderhoudsgevoelig.
De vliesgevel met de slanke aluminium profielen is in nauwe
samenwerking met Lieftink Geveltechniek bedacht en uitge
voerd. Dit Alphense bedrijf had al in een vroegere fase van de
projectontwikkeling de nodige engineering gedaan en calcula
ties gemaakt voor glazen gevelstroken. Joost Plompen, hoofd
verkoop van Lieftink: “Wat betreft techniek kozen we voor een
vliesgevel, voor de betonnen kolommen van de hoofdstructuur
langs. Zo’n gevel biedt de vrijheid om in de breedte als het ware
oneindig door te bouwen, zonder gebruik van dubbele stijlen.
De uitzetting en krimp vang je op in de samengestelde koppe
lingsprofielen. Met een vliesgevel kun je een over de hele lengte
van het gebouw een doorgaande glasstrook maken.”

Vliesgevel
De glasstroken bestaan nu uit een vliesgevel met dubbel glas
in aluminium profielen. De aluminium profielen zijn zo slank

Staal-look
Het gevelbedrijf ontwikkelde samen met toeleverancier Schüco
een nieuw systeem voor de vervangende vliesgevel van De
Baronie, met een zo slank mogelijk aanzicht van de toe te pas
sen aluminium profielen: FW40 staallook. De breedte van het
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profiel is 40 mm. Aan de buitenzijde is het profiel taps, tot een
aanzichtsbreedte van 20 mm. “Dat refereert aan de diepte
werking die de oorspronkelijke gevel met stalen kozijnen ook
had, door de stopverf die het glas op zijn plaats hield tussen de
profielen”, legt Plompen uit. Aan de binnenzijde zijn de alumini
um profielen voorzien van een verstijvingsprofiel. Vanwege het
optische effect is de breedte hiervan minder dan de helft van het
glasprofiel. De diepte is ongeveer 80 mm, waardoor voldoende
constructieve stijfheid ontstaat.
Om een al te wit effect van de nieuwe aluminium profielen te
vermijden, kregen de profielen een poedercoating in gebroken
wit met een zeer fijn korreltje erin. Daardoor is er slechts
30 procent glans. Frank Spoek: “Dankzij die poedercoating
oogt het tenminste niet zo steriel.”

1

Schil
De bouwfysische kwaliteit van de gebouwschil is uitgebreid
onderzocht. Afgezien van de aanpassing met een vliesgevel
voorzien van HR++glas, was het nodig de dichte geveldelen van
isolatie te voorzien. Dat gold ook voor delen van het betonnen
casco. De oorspronkelijke borstweringen waren van steens
metselwerk met op veel plaatsen aan de binnenzijde bimsbeton.
Deze borstweringen zijn aan de binnenkant voorzien van een
isolerende en dampremmende voorzetwand. Waar een borst
wering ontbrak is nieuw metselwerk aangebracht en is de
spouw voorzien van isolatie.
Spoek: “Aan de binnenzijde wilden we de betonnen draagcon
structie structureel zoveel mogelijk in het zicht laten. Dat beeld
hoort bij de Nieuwe Zakelijkheid en functionalisme en is één van
de charmes van dit gebouwcomplex. Dat geldt voor het twee
laagse entreegebouw, de hoogbouw van vier verdiepingen en
voor de aula aan de achterzijde van het complex. Maar de con
structie kende tal van koudebruggen. Het dak kun je isoleren
aan de bovenzijde, geen probleem. Alleen, de kolommen en
liggers, dat was lastiger. Waar het kon, zijn de kolommen in het
gevelvlak aan de binnenzijde ingepakt met een isolerende
renovatieplaat, tot een pakketdikte van maximaal 70 mm op de
betonconstructie. En ook de betonnen randbalken zijn aan de
binnenzijde isolerend ingepakt.”
“Door isoleren van dak en gevelkolommen – de raakvlakken
met buiten en dus voornaamste koudebruggen – is de rest van
de (aansluitende) constructie van liggers en vloeren voldoende
afgezonderd en is de kans op condensatie binnen gering. Die
kans op condensatie is bovendien klein door een sterkere
ventilatie. Dat kan omdat we werken met warmtekoudeopslag
in de bodem. De warmte die geoogst wordt in de zomer is
beschikbaar in de winter.”

“aan de binnenzijde
wilden we de betonnen
draagconstructie
structureel zoveel mogelijk
in het zicht laten”

2

3

1 // Het verlaten fabriekscomplex van De Baronie was begin deze eeuw
nog bijna slooprijp. 2 // Na herbestemming maakt het gebouw uit de
jaren 50 nu deel uit van een complex voor wonen, werken en winkelen.
3 // De gangzone in de oude situatie. Dit beeld is zoveel mogelijk intact
gebleven bij de restauratie.
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