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Stel....je bent toerist en zoekt een leuke originele slaapplek in de randstad om te logeren. Je wilt iets 
aparts maar het moet wel goed bereikbaar zijn. 

Stel...je woont in Rotterdam en hebt zin om op zaterdag een fietstocht te maken. Je wilt ergens lekker 
lunchen op een rustige plek, weg van de drukke stad. Ergens waar je buiten kan zitten in de zon aan 
het water.

Stel...je bent beeldhouwer en zoekt een werkruimte. Ergens waar je je vrij voelt, waar geen beperkingen 
zijn maar waar je geïnspireerd wordt door de omgeving en waar je ook nog je werk kan exposeren.

Stel...je bent een onderzoeker, een voorloper en zoekt een project waar je samen met anderen kan 
werken aan nieuwe ideeën op het gebied van duurzaamheid.

Stel...je bent geslaagd en wilt dit vieren met een grote groep mensen. Op het grote terras toost je op je 
glansrijke toekomst om daarna met z’n allen te eten in een aparte ruimte in het restaurant. 

En zo groeien en groeien de ideeën voor de SodaFabriek.

STEL....
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HET BEGIN

De sloopvergunning van de Sodafabriek was in 2011 al rond maar de omwonenden kwamen in opstand. 
Toen Ton van Adrichem (die inmiddels de coöperatie verlaten heeft), die de pakhuizen in zijn achtertuin 
heeft staan, aan de gemeente liet weten dat hij geïnteresseerd was in het herontwikkelen van de 
pakhuizen, begon het balletje te rollen. Peter van Velzen van architectenbureau Restauro Architecten 
kende de panden en aarzelde geen moment om mee te doen en zijn expertise op het gebied van 
hergebruik en restauratie in te brengen. Restauro Architecten heeft met een haalbaarheidsonderzoek 
aangetoond dat herbestemming van de vervallen pakhuizen mogelijk was. Dat gaf de gemeente de 
doorslag om het pand te verkopen voor een symbolisch bedrag van één euro. En zo begon het.

Coöperatie Sodafabriek Schiedam wil de pakhuizen nieuw leven inblazen en de nieuwe SodaFabriek 
als een creatieve, bruisende plek op de kaart zetten in Schiedam. In dit boekje laten we de plannen en 
ideeën zien voor het behoud en hergebruik van de SodaFabriek.  



Lijfland

Coerlandt



Vanaf het water zijn ze duidelijk zichtbaar, twee grote markante pakhuizen gelegen aan de Buitenhaven 
in Schiedam. Het bedrijventerrein aan het water vormt een groot contrast met de prachtige herenhuizen 
aan de Tuinlaan, langs het park de Plantage. Verstopt in een zijstraat is de ingang te vinden van de 
Sodafabriek. Een gebouw met geschiedenis en uitstraling, gesitueerd op een geweldige plek aan het 
water. 

Het gebied rondom de Plantage was in eerste instantie bedoeld als vestigingsplek voor bedrijven. Dit 
kwam echter niet op gang, waardoor het eind 18e eeuw aangeboden werd als exclusief woongebied. 
De grote luxe woonhuizen aan het park werden zo gebouwd dat de bedrijven uit het zicht waren.

De pakhuizen van de sodafabriek dateren waarschijnlijk uit begin 1800. Het lange smalle pakhuis 
wordt Coerlandt genoemd, het brede pakhuis Lijfland. De namen refereren mogelijk naar streken in 
het huidige Estland waarmee handel werd gedreven. Lijfland is vermoedelijk door de familie Nolet 
gebouwd voor de bekende jenever industrie.

Vanaf 1894 was het pakhuis Lijfland in gebruik als sodafabriek gedreven door Dury & Hammes. Een 
jaar later werd ook pakhuis Coerlandt betrokken bij het bedrijf. In 1936 kwam het bedrijf in handen van 
Solvay, die tot de sluiting van de fabriek in 1976 soda produceerde. Vanaf 1976 hebben de pakhuizen 
leeggestaan en zijn ze in verval geraakt. 

DE  SODAFABRIEK



verdeling bouwwerkzaamheden en fasering



Waarom denken wij dat dit project gaat slagen in deze economische slechte tijd? 

Voor de herontwikkeling van de Sodafabriek is een coöperatie opgericht; Coöperatieve Vereniging 
Sodafabriek Schiedam. Deze ondernemersvorm houdt in dat iedereen die investeert, zeggenschap 
heeft en uiteindelijk op termijn deelt in het rendement. Betrokkenheid is het sleutelwoord. ZZP’ers/ 
bedrijven kunnen uren en expertise investeren in de coöperatie en worden hiermee obligatiehouder. 

Leden en obligatiehouders hebben hart voor de zaak en zullen er alles aan doen dit project te doen 
slagen. Ieder biedt zijn specifieke expertise aan waardoor er een brede kennis aanwezig is. De bundeling 
van al die verschillende krachten geven het project een sterke basis. 

Daarnaast wordt de herontwikkeling een warm hart toegedragen door de gemeente, de Rijksdienst 
van Cultureel Erfgoed, de buurt en menig Schiedammer die blij is dat de pakhuizen bewaard blijven. 
De medewerking van en de subsidiëring door belangrijke instanties in combinatie met de positieve 
energie, zorgen dat dit project snel vooruit gaat. 

SAMENWERKEN



mogelijke indeling van pakhuizen met verschillende functies



DOELEN

kantoren horeca logies

Wat zijn de plannen voor de invulling van de Sodafabriek? Door een combinatie van publiektrekkende 
en toeristische functies met werk/atelierruimtes zal er een levendige plek aan het water ontstaan waar 
op elk moment van de dag activiteit plaatsvindt. Flexibiliteit van de ruimtes en functies is uitgangspunt. 
Ruimtes worden tijdelijk gebruikt. Het geeft de mogelijkheid steeds in te spelen op de marktsituatie en 
garandeert een duurzaam gebruik op de lange termijn.

In beleidsstukken van de gemeente Schiedam is de vraag naar extra overnachtingsmogelijkheden 
in de stad opgenomen. De SodaFabriek kan hiervoor een unieke locatie zijn. Een bed & breakfast, 
experiencehotel, shortstay appartementen en/of hostel behoren tot de mogelijkheden. De logiesfunctie 
kan gebruikmaken van de horeca voorzieningen, maar ook van bijeenkomstzalen voor bijvoorbeeld 
evenementen.  

Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan flexibele werkplekken of ateliers voor bijvoorbeeld de creatieve 
sector. De oorspronkelijke siloruimte wordt als middelpunt een fantastische centrale ontmoetingsplek 
waar kunst geëxposeerd kan worden en bezoekers van het gebouw ontvangen worden.

Door de bundeling van krachten ontstaat er een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar ideeën 
ontstaan, waar men innovatief bezig is en waar men boven alles graag wilt zijn!
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COÖPERATIE

De SodaFabriek ontwikkelt de panden en verhuurt de ruimten en de logiesfunctie. Met name ZZP-
ers verbouwen en renoveren de panden. De ZZP-ers kunnen hun uren inbrengen in de SodaFabriek 
waardoor ze obligatiehouders zijn. Samen met de investeerders (leden) en huurinkomsten zorgen ze 
voor het financiële vermogen om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

De huurders zijn verenigd in een huurdersvereniging. De huurdersvereniging heeft tot doel de 
SodaFabriek community te versterken. Dat is in het voordeel van de huurders maar ook in het voordeel 
van de coöperatie. Huurders kunnen gebruik maken van elkaars expertise en de bekendheid van de 
SodaFabriek. De community versterkt bovendien de naam van de SodaFabriek. 

De samenwerking en kruisbestuiving van de verschillende functies zijn essentieel voor het succesvol 
functioneren. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt onderling. Zo versterkt de 
logiesfunctie de horeca en andersom en zou bijvoorbeeld een extra tussenstop van de Schiedamse 
fluisterboot bij de Sodafabriek de wederzijdse aantrekkingskracht vergroten.



gemeenschappelijke ruimte met uitzicht op de Buitenhaven



SFEER

De pakhuizen ademen de historie en het oorspronkelijke gebruik uit. De ruwe bakstenen muren, de 
zware houten vloerbalken en standvinken, de houten kappen op de zolders en de oorspronkelijke silo’s 
geven het gebouw een industriële robuuste uitstraling.

Bij de herontwikkeling van de SodaFabriek heeft de coöperatie tot doel de sfeer van de pakhuizen te 
behouden. Bakstenen gevels worden niet weggewerkt door een voorzetwand, maar blijven in het zicht. 
De houten draagconstructie wordt waar nodig hersteld. De structuur van de houten draagconstructie is 
leidend voor de indeling van de pakhuizen. 

Waar constructies zoals de silo’s hun functie hebben verloren maar wel een authentieke uitstraling 
hebben, wordt er gekeken naar een mogelijkheid tot hergebruik. 

Indeling, doorzichten en transparantie binnen het gebouw zijn alle ondersteunend aan de gewenste 
wisselwerking tussen de verschillende gebruikers van het gebouw.

referentiebeeld bar bestaande kapconstructie referentiebeeld badkamer



De Vintageloods



HUURDERS

De  Vintageloods is de eerste huurder in de SodaFabriek. Zij verkopen online vintage en industriële 
meubelen, lampen, kelims en woonaccessoires. Op afspraak en op zaterdag is De Vintageloods te 
bezoeken in de SodaFabriek. 

Barry Bloem bouwt en restaureert schouwen en open haarden. Op de begane grond van Coerland t 
heeft hij een werkplaats. 

Quercus Houtbewerking (Freek van Eijk) maakt meubels, het liefst van hergebruikte materialen en met 
gebruik van oude technieken. Door zijn ICT achtergrond is hij helemaal thuis in de social media en helpt 
hij de SodaFabriek met de social media uitingen op het web. 

Wil jij ook een ruimte huren in de SodaFabriek? Neemt contact met ons op!



regenwateropvang

zonnepanelen

opvang zonnewarmte



DUURZAAMHEID

De SodaFabriek heeft als doelstelling op duurzame wijze de herontwikkeling aan te pakken. Zo worden 
er zoveel mogelijk materialen hergebruikt. De stalen wanden van de oorspronkelijke silo’s kunnen 
bijvoorbeeld worden ingezet als kamerschermen of intieme werkplek. Verrotte dakbalken worden 
vervangen door tweedehands balken. Een nieuwe trap en deuren zijn gevonden op marktplaats. Een 
nieuwe gevel wordt opgebouwd uit hergebruikte materialen uit de kassenbouw.  Uitgangspunt is om 
zo min mogelijk nieuwe materialen te hoeven aanschaffen.  

De duurzame mogelijkheden van het gebouw zelf gaan optimaal benut worden. Het grote dakoppervlak 
biedt ruimte voor zonnepanelen en wateropvang. Het water kan gebruikt worden voor spoeling van 
het toilet. We zijn aan het onderzoeken of warmte op de zuidgevel afgevangen kan worden voor de 
verwarming van het pakhuis Coerlandt. 

zonnepanelen hergebruik materialen glaswand van hergebruikte 
materialen uit de kassenbouw



verdeling bouwwerkzaamheden en fasering



PLANNING

Waar staan we nu? De twee pakhuizen zijn wind- en waterdicht waardoor het houtwerk kan drogen en 
vervolgens kan worden hersteld. De plannen zijn op papier al ver uitgewerkt en de omgevingsvergunning 
voor het cascoherstel is in juni 2013 verleend. Pakhuis Coerlandt staat in de steigers en de eerste 
ruimten zijn al verhuurd. In de komende maanden wordt heel het Pakhuis Coerlandt gerestaureerd. 
Het Lijfland pakhuis wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke functies zoals ateliers en evementen. De 
totale restauratie van het pakhuis staat gepland voor 2019.

De coöperatie bestaat momenteel uit 1 lid en 5 obligatiehouders. Elke maand wordt in een vergadering 
uiteengezet wat er gedaan is en wordt er gekeken welke vervolgstappen gezet gaan worden.

Waar is de coöperatie naar op zoek? De coöperatie zoekt particulieren en ondernemers die hun kennis 
en tijd en/of financiële middelen willen inzetten en zo deel willen nemen aan de coöperatie.

Heeft dit project uw interesse gewekt en wilt u meedoen of meer informatie? E-mail of bel ons! 
Zie contactgegevens op de achterzijde. 



huidige situatie op 4e verdieping met waterdichte vloer



situatie 4e verdieping in 2012 voor aanvang van werkzaamheden

Foto: Wicek Listwan



www.sodafabriek.nl
www.facebook.com/sodafabriek
www.twitter.com/sodafabriek
mail@sodafabriek.nl

Makkersstraat 3
3111 AL Schiedam

Restauro Achitecten 
Woudselaan 6 
2635 CH Den Hoorn
tel: 015 212 01 85
website: www.restauro.nl


