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Fort ‘t Hemeltje 



oude situatie 



tekeningen oude situatie



tekeningen nieuwe situatie



Restauratie en herbestemming van de kazerne op het Fort ‘t Hemeltje in Houten tot kantoorruimte

 
De ontwikkelingen op de verschillende objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de afgelopen jaren 
een hoge vlucht genomen. Verscheidene forten zijn gerestaureerd en omgevormd tot museum, 
horeca etablissement, gastenverblijf en/ of atelierruimtes. Op basis van een grondig onderzoek heeft 
Staatsbosbeheer besloten om de kazerne op het Fort ‘t Hemeltje om te vormen tot een fl exibel te verhuren 
kantoorruimte. 
De kazerne van het fort is een typisch object van Nieuwe Hollandse Waterlinie:  een 150 jaar oud gebouw, 
bedekt met een 5 meter dikke laag grond, dikke massief gemetselde muren met schaars licht en een groot 
vocht probleem. 

Naast functionele eisen als een prettig binnenklimaat, moderne voorzieningen en een goede infrastructuur, 
was de beleving van het oorspronkelijke gebouw en de verbondenheid ervan met het fortterrein voor ons een 
belangrijk uitgangspunt en tegelijkertijd een doelstelling. 

In onze visie staat het gebruik van een gebouw, als duurzame instandhoudingmaatregel, centraal. Alleen een 
goed gebruikt gebouw is een duurzaam gebouw. Bij de herbestemming is van het groot belang om goed naar 
het bestaande gebouw te kijken en die te gebruiken. De soms meters dikke muren onder het gronddek zijn 
perfect voor de warmteopslag. Het gebouw werkt als een grote batterij en spaart energie. 
Het oude druipkokersysteem, waarbij regenwater wordt gezuiverd tot drinkwater, hebben wij gebruikt als een 
inspiratie om regenwater op te vangen voor toiletspoeling. Waar mogelijk en zinvol zijn bestaande schoorstenen 
en kokers gebruik als leiding voor het moderne klimaat en installatie techniek.
 
Daarnaast proberen wij door middel van moderne vormgeving en architectuur zeer zorgvuldig het karakter en 
de kwaliteit van het historische gebouw te benadrukken. Door de beleving van de gebruiker in en met haar 
omgeving ontstaat de liefde die nodig is om het gebouw te koesteren en te onderhouden.

De bestaande structuur van het gebouw heeft de verdeling van de kantoorruimtes gedicteerd. Door de 
dichtgemetselde doorgangen achterin weer open te breken kon een verkeersruimte gerealiseerd worden die alle 
kantoorruimtes verbind. Vanuit de centrale entree is de achterwand doorgebroken en naar het middenterrein 
ontsluiten, zo is een functionele as ontstaan die de kazerne tot het centrale gebouw op het forteiland maakt.
Aan weerszijden van de nieuwe as zijn in het grondwerk achter de kazerne nieuwe voorzieningen als toiletruimtes, 
technische ruimtes en pantry’s gerealiseerd. In de uitbouw is een nieuwe trap geplaatst en is boven het vide een 
venster gemaakt. Door de oriëntatie van dit venster werkt deze als een zonnewijzer en geeft het de gebruiker 
binnen notie van tijdstip en jaargetijde. 
In de oude deel van de kazerne zijn de oude massieve muren, “de ziel van het gebouw”, bloot gelegd en alle 
moderne toevoegingen zijn bewust los van de muren gerealiseerd. De afzonderlijke kantoorruimtes zijn door een 
glazen wand en een fl exibel in te delen kast afgezonderd van de verkeersruimtes. De kasten zijn tegelijkertijd 
het verdeelpunt voor de infrastructuur en hebben met hun geluidsabsorberende bekleding een prettig effect 
op het binnenklimaat.. 

Een bijzonder onderdeel is de grondkeringconstructie in de achtergevel van de kazerne. Wij hebben ervoor 
gekozen die constructie te realiseren in massief metselwerk. Deze constructiewijze sluit aan bij de aard van 
het gebouw en haar bouwers, echter de vormgeving is van deze tijd. In combinatie met het met gras begroeide 
achtertalud van de kazerne en de inrichting van het terreplein is achter de kazerne een uiterst prettige en 
fascinerende buitenruimte ontstaan.

Met ons werk willen wij graag kleine verhalen te vertellen. Verhalen over de aard van het gebouw en de aandacht 
en liefde die de bouwers ervan in de gemetselde constructie legden. In de doorgebroken achtermuur zijn duidelijk 
de met zorg weggelegde voorwerkers te onderscheiden van de daarachter gemetselde constructie. De gefrijnde 
hardstenen stankschotels uit de beerput, die nu als wastafel gebruikt worden, memoreren een liefde en zorg voor 
het werk die in de hedendaagse bouwpraktijk over het algemeen ongekend is. 
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bunkerQ

bunkerQ v.o.f. is een bureau voor erfgoedontwikkeling, restauratie en architectuur. 
De erfgoedontwikkeling is het doel, restauratie en architectuur zijn de middelen. Onze projecten betreffen 
vooral de ontwikkeling van locaties waarbij de balans gezocht moet worden tussen herontwikkeling van 
het bestaande en aanvullingen met nieuwbouw.

Wij benaderen elk project weer opnieuw. Elk gebouw is anders, locaties zijn anders en het beoogde gebruik 
heeft zo zijn eigen voorwaarden. Pas na analyse van de ruimtelijke mogelijkheden, de functionele eisen en 
esthetische waarden kunnen wij tot een ontwerp komen. De ingrepen die wij voorstellen kunnen 
terughoudend zijn ten opzichte van de bestaande locatie, maar in andere gevallen zullen zij de plek juist 
accentueren. De waarde van de esthetische harmonie tussen bestaand en nieuw is voor ons van groot belang. 
Wij vullen de opgave in vanuit een  pragmatische en functionele grondhouding.

Op dezelfde wijze benaderen wij de duurzaamheidsproblematiek en de keuze voor toe te passen materialen. 
Cyclische processen in de omgang met energie en materiaal en het optimaal benutten van de mogelijkheden 
van het object en de locatie zijn voor ons vanzelfsprekend. Qua materialisatie willen we eerlijk zijn. 
We gebruiken materialen bewust en met een duidelijk doel. Dit komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop 
we het gebruik van deze materialen detailleren. Vaak gaan we uit van de object- en gebiedseigen waarden 
waardoor we veel gebruik maken van lokaal beschikbare materialen.

In de visie van bunkerQ is duurzaamheid altijd een onderdeel van de opgave. Of het nu gaat over het 
energiegebruik of materiaaltoepassingen, bunkerQ zoekt naar de meest duurzame en voor het project 
geëigende oplossing. Het dogmatisch en opportunistisch toepassen van vermeende groene technieken 
proberen we te voorkomen. Altijd zal de afweging tussen nut en noodzaak gemaakt worden. Duurzaamheid 
is een breed begrip die vanuit verschillende invalshoeken benaderd dient te worden. Als regel geldt dat wij nu 
moeten bouwen en leven zonder afbreuk te doen aan de behoeften van toekomstige generaties. Alleen de 
goed funktioneerd en goed gebruikt gebouw is een duurzaam gebouw.

Voor ons begint een project met het initiatief en 
eindigt het met een proces verbaal van oplevering. 
Als bureau hebben wij methoden en technieken 
ontwikkeld die ons in staat stellen dit onafhankelijk 
van anderen goed te kunnen doen. Administratieve 
verankering van het proces is een wezenlijk 
onderdeel van de opgave.

bunkerQ zijn Indira Žuljevic en Gerco Meijer


