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1 INLEIDING
Aanleiding
In deze bouwhistorische quickscan wordt de cultuurhistorische waarde van een deel van het Nurtriciacomplex te Cuijk beschreven en gewaardeerd.
De gemeente heeft enkele van de gevels aangemerkt als 'beeldbepalend'. Vanwege de sluiting van het
complex en de vestiging elders, zal het gehele complex beschikbaar komen voor herontwikkeling. Eén
van de opgaven bij deze herontwikkeling is de vraag of het wenselijk en / of mogelijk is om een deel
van het complex te als industrieel erfgoed te behouden en op te nemen in de nieuwe ontwikkelingen.
Dit rapport geeft aan de hand van bouwtekeningen en historische foto's de bouwgeschiedenis weer,
met name van de oudste bouwdelen langs de Grotestraat. Op basis van de bouwgeschiedenis volgt de
waardestelling. De waardestelling geeft de kaders voor de afweging welke delen te behouden zijn.

Uitvoering
De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in de vorm van een bouwhistorische verkenning. Een bouwhistorische verkenning is een vorm van bouwhistorisch onderzoek aan een object,
waarbij het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de bestaande toestand, zonder sloopwerk. De
opbouw en de reikwijdte van dergelijke rapporten zijn beschreven in de brochure 'Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek.1

Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek, gezamenlijke uitgave van o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, de
Stichting Bouwhistorie, de Rijksgebouwendienst, Den Haag, 2009.

1
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2 PROJECTGEGEVENS
Opdrachtgever

: Gemeente Cuijk
Louis Jansenplein 1
Cuijk
contactpersoon: dhr. Mike van Zanten

Eigenaar
Gebruiker

: Gemeente Cuijk
: Nutricia Cuijk B.V.

Objectgegevens
Adres
Objectnaam
Gemeente
Kadastraal adres
Coördinaten
Ligging
Status
Oorspronkelijke bestemming
Huidige bestemming
Bouwjaar
Bouwstijl

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Grotestraat 91, Cuijk
Nutrica-fabriek
Cuijk
Binnen de bebouwde kom
Beeldbepalende gevels (gedeeltelijk)
Fabriek voor fabricage van melkpoeder
Fabriek voor fabricage van melkpoeder
1916
Traditioneel ambachtelijk met invloeden van neorenaissance.

Actuele kaartgegevens/ situering
Topografische ligging van het complex.
Bron: Google Maps
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Topografische ligging van het complex,
ingezoomd op het deel tussen de Grotestraat en de Maas.
Bron: Google Maps

Dezelfde afbeelding met daarbij in de rode
kaders aangeven de gebouwdelen die in dit
rapport nader zijn onderzocht.
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3 DE BOUWGESCHIEDENIS
In 1916 vraagt de heer P. Meeuwese, koopman te Den Bosch, een vergunning aan voor het bouwen
van een melkproductenfabriek, met woonhuis, stal en wagenhuis. De architect was P.W.J. Pastoor. Dit
hoofdstuk volgt de bouwgeschiedenis met tekeningen en foto's.
De bouwgeschiedenis van het Nutriciacomplex kan uitgebreid worden gereconstrueerd aan de hand
van een groot aantal beschikbare foto's en bouwtekeningen. Daarbij valt op hoe dynamisch het complex is. Kort na de bouw in 1916 werd er al weer verbouwd en uitgebreid en dat proces gaat door. De
verbouwingen volgen elkaar is snel tempo op. Dit hoofdstuk toont de bouwgeschiedenis aan de hand
van het beeldmateriaal, met de nadruk op de oudste delen. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de foto's
uit beeldbanken en van historisch materiaal wat is verzameld door de initiatiefgroep 'Houd de Nutricia
Zichtbaar'.
1916
Bouwtekening van de fabriek (links)
die via een poort was verbonden met het
vrijstaande woonhuis rechts. Het woonhuis vertoont een hoofdvorm die kenmerkend is voor die tijd. De fabriek is
vrijwel symmetrisch en bestaat uit drie
geveldelen: een breed middendeel (B)
geflankeerd door twee smallere bouwdelen (A en C). Deze twee smallere
bouwdelen zijn niet gelijk. Het linkerdeel (A) heeft een blinde voorgevel.
Bron: initiatiefgroep Houd de Nutricia
Zichtbaar
http://houd-de-nutricia-zichtbaar.nl
1920
Op deze foto is te zijn dat de bouwtekening volledig is gevolgd. De foto geeft
aanvullende informatie die niet duidelijk uit de tekening blkt. Over de
breedte van het middendeel is een bordes
gemaakt om gemakkelijk te kunnen
laden en lossen. Daarboven is een luifel
gemaakt. De gevel van de verdieping
van het middendeel ligt iets terug ten
opzichte van de voorgevel. De gevel is
verlevendigd met lichte en donkere
kleuraccenten. Bij inzoomen is te zien
dat de decoratie het gevolg is van verschillende kleuren baksteen. Mogelijk
zijn dat de gladde verblendstenen die in
die tijd in zwang kwamen.
Bron: www.nudge.nl; born to be green,
pagina over Nutricia Danone in Cuijk
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datum onbekend, omstreeks 1920
De fabriek te zien vanaf de andere
zijde. Hier ligt het accent meer op het
naastgelegen woonhuis.
Bron: www.thuisinbrabant.nl, collectie
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

ca. 1920
Deze foto toont ongeveer hetzelfde
bouwfase. Op deze foto is de linkerzijgevel van deel A beter te zien. Het zijn
brede ramen met een naar binnen klappend bovenraam.
Bron: www.bhic, collectie Brabants
Historisch
Informatie
Centrum
(BHIC), foto A. Werten en B. Werten.
Verbouwingsplan ca. 1925
Als eerste verbouwing wordt deel A
aangepakt. De blinde voorgevel wordt
opengemaakt met drie vensters, en er
komt een verdieping bovenop, met eveneens drie vensters. De gevelbeëindiging
van een boogfries en een balustraderand,
wordt bovenop de nieuwe verdieping
eveneens weer toegepast. Daarmee blijft
er eenheid in stijl tussen de gebouwdelen. In de linkergevel komen dubbele
deuren en vensters in het bestaande
stramien.
Bron: initiatiefgroep Houd de Nutricia
Zichtbaar
http://houd-de-nutricia-zichtbaar.nl
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Omstreeks 1925 - 1930
Prentbriefkaart die de nieuwe situatie
weergeeft ná de verbouwing.
De tekst boven de luifel is verdwenen.
Rechts op de foto is een zaagdak te zien
van een van de fabrieksruimtes. Dat
bekent dat ook het fabrieksgedeelte toen
is verbouwd.
Bron: www.thuisinbrabant.nl, collectie
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
1926
Deze foto is gemaakt tijdens de overstroming van 1926 in is daarom exact
te dateren. Op deze foto is te zien dat
het metselwerk van gebouwdeel A is
voorzien van verschillend gekeurde
stenen. De verdiept liggende muurvlakken zijn van lichte steen (waarschijnlijk
lichte verblendsteen) en de accenten
(raamdorpels, spekbanden, segmentbogen boven de ramen, boogfries, de lisenen op de hoeken, de balustrade) zijn
van donkere steen (waarschijnlijk rode
verblendsteen). In het fries boven gebouwdeel B staat nu: 'LACTO'.
Bron: www.cuijksecanon.nl; de dijkdoorbraak van 1926
januari 1926
Bij de overstroming sloeg er voor de
melkfabriek een gat in de weg.
Bron: www.thuisinbrabant.nl, collectie
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
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ca. 1930
Aan de linkerzijde is tegen gebouw A
een gebouw geplaatst met één bouwlaag.
Rechts van gebouw C is achter de boom
nog het poortje aanwezig naast de villa.
Bron: www.bhic, collectie Brabants
Historisch
Informatie
Centrum
(BHIC), foto fa. Werten.

datering onbekend, ca. 1945
Overzichtsfoto van het gehele complex.
Links van gebouw A is de aanbouw
met één bouwlaag verhoogd.
Gebouw B is ingrijpend veranderd.
Ook hier is een bouwlaag toegevoegd en
voorzien van een zadeldak met de nok
haaks op de weg.
Gebouw C is verbreed en verhoogd.
Daarbij is de poort tussen C en de villa
gesloopt.
Bron: initiatiefgroep Houd de Nutricia
Zichtbaar
http://houd-de-nutricia-zichtbaar.nl
1947
Bouwtekening van de voorgevel van
gebouw A (rechts) en de naastgelegen
hal. Gebouw A werd intern verbouwd
tot 'verstuivingslokaal'. Aan de tekening is te zien dat de verhoging van het
dak van gebouw B toen al had plaatsgevonden. Beide gebouwen kregen een
andere indeling en constructie.
Tekening door Architect A.C. Hekker
Czn. te 's-Gravenhage.
Bron: Gemeente Cuijk, bouwarchief.
Vergunning maart 1947.
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1960
Op deze prentbriefkaart is te zien dat
het complex zicht uitbreid, vooral naar
de linkerzijde, richting Cuijk.
Voor gebouw B is de luifel boven het
bordes voor laden en lossen gesloopt.
Bron: www.bhic, collectie Brabants
Historisch
Informatie
Centrum
(BHIC), foto JosPé, Arnhem

1966
Op deze en de volgende foto's zijn de
veranderingen aan de voorgevels van
gebouw B en C goed te zien. Alle gevels
zijn op zichzelf symmetrisch.
Bron: www.thuisinbrabant.nl, collectie
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1965
Deze foto toont de invulling van de
gevelopeningen. In gebouw B zijn de
traditionele zesruitsvensters die omstreeks 1925 waren aangebracht, inmiddels vervangen voor stalen vensters
met veel ruiten. Ook in gebouw B zijn
deze op de begane grond aanwezig. De
deuren zijn aan de onderzijde daarvoor
gedeeltelijk dichtgemetseld. Nu is ook
het bordes voor laden en lossen verwijderd en vervangen voor een lopende
band voor melkbussen.
De gevel is hoger opgetrokken en daarin
zijn drie smalle stroken geplaatst van
glazen bouwstenen. Deze glazen bouwstenen zijn trapeziumvormig en steken
met een punt enigszins uit de gevel.
Bron: Historisch kring Cuijk
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ca. 1970?
Gebouw C is verbreed tot vijf vensters.
Dit zijn T-vensters met een bovenraam
en een onderraam met een verticale
roede. Op de verdieping zijn eveneens
stroken van drie stroken glazen bouwstenen geplaatst. In de voorgevel heeft
men nog steeds de oude kleuraccenten
die al vanaf de bouw aanwezig waren,
gehandhaafd.
Bron: www.bhic, collectie Brabants
Historisch
Informatie
Centrum
(BHIC).
1979
De veranderingen gaan door. Rechts
van gebouw C is de villa gesloopt en
vervangen door een productiehal van één
bouwlaag.
Gebouw A is ongewijzigd. Bij gebouw
B is op de begane grond het linker
venster dichtgemetseld. Op de verdieping
zijn 7 vensters gemaakt waardoor de
stroken met glazen bouwstenen aan de
onderzijde zijn ingekort.
Bij gebouw C zijn op de verdieping
eveneens vensters toegevoegd. Daardoor
zijn alle glazen bouwstenen verdwenen.
Bron: www.bhic, collectie Brabants
Historisch
Informatie
Centrum
(BHIC).
1994
In gebouw A zijn twee vensters van de
begane grond dichtgemetseld en vervangen door een garagedeur. De gevel is
geheel witgeschilderd. Op de verdieping
zijn de stalen vensters varvangen door
vensters met dezelfde indeling als in de
gebouwen B en C. In gebouw B is een
deur gemaakt naar het souterrain. In
gebouw C eveneens vensters of deuren
naar het souterrain.
Bron: Historisch kring Cuijk
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2017
Ter completering van het beeldverhaal
de actuele situatie van de gevels.
In gebouw A is de garagedeur weer
dichtgemetseld. De gebouwen B en C
zijn niet of nauwelijks gewijzigd.
Foto: Bureau Helsdingen

Het Nutriciacomplex was vanaf de
jaren negentig uitgebreid tot over de
Grotestraat. Om beide delen te verbinden kwam er een loopbrug waarin ook
de kantine werd opgenomen.
Bron: Architectenbureau Van de Pauwert, Eindhoven. www. pauwert.nl
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4 BESCHRIJVING
In dit rapport beperken we ons tot de delen die hun oorsprong vinden in de oudste bouwfase van 1916.
Die delen nomen we, staande voor de voorgevel van links naar rechts: A, B en C.
Verder in het complex zijn geen interessante gebouwdelen aangetroffen die nog een relatie hebben met
de oudste bouwfases. De meeste andere delen zijn in de loop van de tijd gesloopt en vervangen door
eigentijdse bouwwerken met een utilitair karakter waarbij de architectuurhistorische waarde ontbreekt.
Een uitzondering daarop is de verbindingsgang over de Grotestraat, die is gecombineerd met de kantine. Dit is een ontwerp van architectenbureau Van den Pauwert uit Eindhoven en is recent gerealiseerd.
Deel A dateert in aanleg uit 1916 en is omstreeks 1925 met een verdieping verhoogd. Daarbij zijn stijlkenmerken als het boogfries behouden gebleven. In de loop van de tijd zijn alle gevelopeningen vervangen.
Van deel B dateert de onderbouw uit 1916 en deze is waarschijnlijk omstreeks de Tweede wereldoorlog
verhoogd en aangepast. Daarna zijn op de verdieping nog vensters toegevoegd. Dit deel heeft gedeeltelijk nog een zadeldak, zoals dat is aangebracht bij de verhoging.
Deel C is het meest aangepast en het minst oorspronkelijk. Na de bouw is de gevel verbreed en verhoogd en van extra vensters voorzien.
In het interieur zijn - naast de oude en constructieve bouwmuren - weinig bijzondere kenmerken aanwezig. In bouwdeel A is een constructie geplaatst met een constructie van betonnen portalen en een
trappenhuis. Beide ademen de sfeer van de jaren vijftig.
Vanwege de richtlijnen van Nutricia is het maken van interieurfoto's niet toegestaan. Daarom ontbreken deze in het rapport.
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Overzichtstekening met plattegrond begane grond en verdieping. Deze bouwdelen zijn onderdeel van het gehele complex, zie
de luchtfoto in hoofdstuk 2.
(Tekening Bureau Helsdingen, op hoofdlijnen, gebaseerd op plattegrond bedrijfsnoodplan Nuricia b.v.)
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WAARDESTELLING

In dit hoofdstuk worden de monumentwaarden van de oudste delen van het Nutriciacomplex weergegeven. Deze waardestelling kan op twee verschillende manieren worden opgesteld:
- als externe waardestelling waarbij (delen van) het complex wordt vergeleken met andere, vergelijkbare objecten.
- als interne waardestelling waarbij de verschillende delen van het onderdelen van het complex
onderling worden vergeleken en gewaardeerd.2
Beide benaderingen worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. De waardestelling kan gebruikt worden
als toetsingskader voor de beoordeling van de veranderingen aan het complex.

5.1 Externe waardestelling; argument en sentiment
Bij de externe waardestelling wordt het object, in dit geval de oudste delen van het Nutricia complex,
vergeleken met andere objecten, zoals ander industrieel erfgoed in Cuijk, andere zuivelfabrieken in de
regio, andere ontwerpen van dezelfde architect etc. Het beschouwingniveau is hierbij de gemeente
Cuijk of de directe regio. Bij een dergelijke afweging worden drie hoofdcriteria gebruikt: cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde, ensemblewaarde en de ordeningscriteria gaafheid en zeldzaamheid.
- Cultuurhistorische waarde. De Nutricia heeft hoge cultuurhistorische waarde vanwege de relatie
met de agrarische en industriële geschiedenis van de regio als voorbeeld van grootschalige industriële melkverwerking. De Nutricia heeft eveneens hoge cultuurhistorische waarde vanwege de sociaal
economische ontwikkeling van Cuijk als werkgever voor vele dorpsbewoners gedurende een periode van ca. 100 jaar.
- Architectonische waarde. De Nutricia heeft een hoge architectonische waarde vanwege het zorgvuldige ontwerp van de eerste bouwfase en de daarop aangepaste verbouwingen gedurende de eerste decennia. De latere fases en de latere verbouwingen, vooral die uit de laatste decennia kenmerken zich door een utilitair karakter. Uitzondering daarop is de kantine die is gekoppeld aan de loopbrug over de Grotestraat (ontwerp architectenbureau Van de Pauwert). Deze is onder architectuur
gebouwd.
- Ensemblewaarde. De oudste delen van de Nutricia kenmerkten zich door een zorgvuldig ensemble
van fabriek en directeursvilla, strategisch gelegen aan zowel een doorgaande weg als aan een bevaarbaar water. Daarmee was er een duidelijke relatie tussen de fabriek en de vestigingsplek. Deze
relatie is nog steeds herkenbaar. Door de schaalvergroting is deze aanvankelijke positieve ensemblewaarde gedeeltelijk teniet gedaan.
- Gaafheid. Door de vele verbouwingen is de gaafheid van het oorspronkelijke ontwerp nauwelijks
meer herkenbaar. Door zorgvuldig ontwerp voor herbestemming en aanpassing van de oudste delen van de Nutriciafabriek is de gaafheid van de bouwfase uit de jaren vijftig weer herkenbaar te
maken.
- Zeldzaamheid. De Nutricia is een zeldzaam voorbeeld van een zuivelfabriek die gedurende ca. 100
jaar onafgebroken op dezelfde plaats functioneert. Die zeldzaamheidswaarde geldt zowel voor
Cuijk als voor de gehele regio.
Resumerend kan worden gesteld dat de Nutricia behoudenswaardig is vanwege de hoge cultuurhistorische waarde, de architectonische waarde en de hoge zeldzaamheidwaarde.

2 De methodiek van waardestellingen volgt uit de brochure 'Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek' (2009). De benamingen
leiden soms tot de onterechte conclusie dat deze waardestellingen betrekking hebben op het exterieur resp. het interieur.
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Al deze argumenten hebben betrekking op de informatiewaarde van de Nutricia: De waarde die je er
aan kunt toekennen op basis van argumenten en de aspecten die je verstandelijk kunt aflezen aan het
gebouw. Daarnaast kun je ook kijken naar de belevingswaarde van de Nutricia. De belevingswaarde
heeft betrekking bij wat je kunt voelen bij het gebouw. Daarbij spelen sentimenten een rol. Die kunnen
positief zijn, zoals de waardering voor de plek waar eerdere generaties bewoners van Cuijk en omgeving
een werkkring vonden en daardoor mogelijk een uitweg uit armoede en crisis. Boeren uit de ruime omgeving leverden hun melk aan deze fabriek en kregen daardoor meer bestaanszekerheid. Die beleving
kan voor anderen ook negatief zijn vanwege de herinnering aan hard werken, herrie en overlast.
Bij de herbestemming van industrieel erfgoed spelen dergelijke sentimenten vaak een rol. Opvallend is
dat de oudere generaties vaak een negatieve belevingwaarde hebben en de jongere generaties een positieve belevingswaarde. Ook bij b.v. de herbestemming van de restanten van de mijnen in Limburg
speelde dit. De generaties die er hebben gewerkt hadden voorkeur voor het opruimen van de mijngebouwen. De latere generaties betreuren het dat er teveel en te snel is gesloopt. De juiste weging van de
belevingswaarde is belangrijk bij de keuze voor herbestemmen.

5.2 Interne waardestelling
Hieronder is aangegeven hoe de onderdelen van het complex in principe worden gewaardeerd bij een
interne waardestelling. Bij de waardering is rekening gehouden met de ouderdom, de bouwhistorische
waarde en de herkenbaarheid van de ontwikkeling van het gebouw en de bouwgeschiedenis. Daarbij
worden de gebouwdelen met elkaar vergeleken, binnen de begrenzing van het Nuriciacomplex. Het is
dus niet relevant of de gevels van dit Nutriciacomplex meer of minder waardevol zijn dan de gevels van
een andere melkfabriek uit dezelfde bouwtijd. De technische staat is niet van invloed op de bouwhistorische waarde. De waardering wordt uitgedrukt in drie categorieën:
Categorie 1; Hoge monumentwaarden, deze zijn van cruciaal belang voor de structuur en/
of de betekenis van het object of complex.
Categorie 2; Positieve Monumentwaarden, deze zijn van belang voor de structuur en/ of de
betekenis van het object of complex.
Categorie 3; Indifferente Monumentwaarden, deze zijn van relatief weinig belang voor de
structuur en/ of de betekenis van het object of complex.
Waardering Plafonds / balklagen/ zoldering of kap
Deze waardering wordt in de tekening aangegeven door een kruis in de betreffende ruimte te
plaatsen. De kleur komt overeen met de hierboven genoemde categorieën.
●

Waardering van interieurelementen. In de ruimte die zo is aangeduid bevinden zich waardevolle interieurelementen. De kleur komt overeen met de hierboven genoemde categorieën.

Bij het onderzoek hebben we ons beperkt tot de bouwdelen A, B en C omdat het niet aannemelijk is
dat zich elders in het complex nog gebouwdelen bevinden die ouder zijn dan ca. 50 jaar.
Van deze bouwdelen zijn de gevels van belang omdat deze in aanleg dateren uit de bouwtijd , hoewel ze
daarna alle zijn verhoogd en van nieuwe gevelopeningen zijn voorzien. De delen (bouwvolume, muren
en dak) die grenzen aan de Grotestraat hebben de hoogste waarde. De gevelopeningen hebben net als
de gevels een hoge waarde, maar de gevelinvullingen (ramen en deuren) hebben geen monumentwaarde.
In het voorste deel van gebouw A bevindt zich de betonconstructie en het trappenhuis en die hebben
een hoge waarde.
De achterste bouwdelen hebben slechts een positieve waarde. Alle andere delen van het complex, buiten de delen A, B en C hebben een indifferente waarde.
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5.3 Waardestelling weergegeven in plattegronden

Waardestellingsplattegrond begane grond en verdieping.
(Tekening Bureau Helsdingen, op hoofdlijnen, gebaseerd op plattegrond bedrijfsnoodplan Nuricia b.v.)
De tekening kan niet los van de tekst worden gezien.
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Ruim honderd jaar domineerde het Nutricacomplex de Grotestraat in Cuijk. Naast deze beeldbepalende waarde heeft het complex ook belevingswaarde omdat vele generaties in Cuijk hier hun werkkring
vonden en omdat vele boeren uit de wijde omgeving aan deze fabriek hun melk leverden.
Deze factoren zorgen ervoor dat beslist de moeite waard is om te onderzoeken hoe het behoud van de
oudste gebouwdelen een plaats kunnen krijgen in de nieuwe ontwikkelingen, als landmark en als koppeling tussen heden en verleden. Het behoud van deze gebouwdelen geeft identiteit aan de nieuwe stedebouwkundige ontwikkelingen.
Het is een illusie om te verwachten dat het beeld uit 1916 (hoe fraai ook) kan worden hersteld. Ook het
schoonmaken (verwijderen van verflagen) geeft geen fraai beeld omdat de oorspronkelijke gevels van
verblendstenen aangevuld met opvullingen van andere stenen. Veel wenselijker en veel haalbaarder is
het om de inspiratie te halen uit het gevelbeeld zoals we dat kennen uit de jaren 1950 - 1970.
Daarbij zijn de volgende kernkwaliteiten te behouden en / of te herstellen:
- Behoud van de bouwmassa van de gebouwdelen A, B en C, tenminste het voorste deel;
- Herstel bij elk van de gebouwdelen A, B en C de gevelsymmetrie;
- Kies voor vensters die passen bij de industriële uitstraling, bijvoorbeeld stalen vensters;
- Herstel van de kleuraccenten: De gevelvlakken schilderen in een witte of gebroken witte kleur.
Bogen boven de ramen, boogfries, hoeklisenen en dergelijke in een steenrode kleur. Daarmee
blijft de architectonische bedoeling van het eerste ontwerp herkenbaar.
De verbinding over de Grotestraat met de kantine, heeft door haar geringe ouderdom geen monumentwaarde of cultuurhistorische waarde, maar heeft beslist architectonische waarde en is daarom
waard om te onderzoeken of hiervoor herbestemming mogelijk is.
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