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Voorwoord 

"De herbestemming van het AaBe complex" is een afstudeerproject dat dient als afronding van de 
studie aan de capaciteitsgroep Bouwtechnisch ontwerpen aan de T echnische Universiteit Eindhoven. 
Met dit herbestemmingproject zal de architectentitel gehaald worden. 

Het afstudeeronderwerp herbestemming is bewust gekozen na een eerder herbestemmingproject T9 
aan de TUe, en een bezoek aan een aantal referentieprojecten zoals het 25-KV gebouw te Rotterdam 
door Robert Winkel en het Pontmuseum te Tilburg door Benthem en Crouwel. De keuze om het AaBe 
complex te herbestemmen is gekomen na het bijwonen van een door de BNA kring midden-brabant 
georganiseerd architectencafe op maandag 22 november 2002. Hier presenteerde de gemeente 
Tilburg de nieuwe plan voor de Piushaven, en vermelde dat er een monumentale fabriek, het AaBe 
complex, in het plan is opgenomen maar dat er nog geen definitief plan voor is ontworpen. 
Doorslaggevend voor de keuze tot het herbestemmen van het AaBe complex als afstudeerproject is 
een bezoek aan dit pand geweest. 

Vanuit de TU/e zal dit afstudeerproject worden getoetst en begeleid door ir. J.Swagten 
(hoofdbegeleider), ir. M .Willems, Z.Hofman arch. avb en prof. ir. J.Post als voorzitter van da 
capaciteitsgroep Bouwtechnisch ontwerpen. 

Frans van Dongen, juni 2004 

T f: L H t-J IS C H E U r,J I V E R :> I T E I T E I ~~ D H O V f: ~✓ B O U W T E '.'.:. H r>J I S C H O r-~ r W E R P E: r~ 



"A F S T U D E E R P R O J E C T "DE HERBESTEMMING V.AN HET AaBe COMPLEX" 

Samenvatting 

De Pa Be fabriek en omgeving 
De AaBe fabriek is gelegen in de Piushaven in Tilburg. De locatie wordt het Fabriekskwartier genoemd 
en ligt aan de Piushaven en de Ringbaan Zuid . De bestaande bebouwing maakt de fabriek slecht 
zichtbaar en slecht bereikbaar vanaf deze Piushaven en de Ringbaan. Ook sluit de bebouwing niet 
aan op het parkwayprofiel van de Ringbaan Zuid . 
Het grootste gedeelte van de AaBe fabriek is gebouw in 1930 en 1941. De snelle evolutie van de 
stoommachines vroeg om een flexibele vrij indeelbare productiehallen welke zijn gerealiseerd met 
staalkolommen en een staalvakwerkconstrudie met sheddaken. Deze zorgen ervoor dat er ook 
midden in de grote open productiehallen daglicht aanwezig is maar geen direct zonlicht. 
De AaBe fabriek heeft een heel duidelijke typologie. De productiehallen worden ontsloten door 
middel van de fabriekstraat die dan ook centraal is gelegen wat hem de ruggengraat van het complex 
maakt. Uitbreidingen in het verleden gebeurden door middel van het verlenging van en aanpluggen 
aan deze fabrieksstraat. 

Probleem en doelstelling 
De probleemstelling: Op wat voor manier kan het AaBe complex warden herbestemd, met behoud 
van het karakter, en hoe kan dit ontwerp een positief impuls voor het hele gebied afgeven? De 
doelstelling: Middels een ontwerp voor het AaBe complex en een stedebouwkundig plan voor de 
Piushaven, het gebouw herbestemmen, met behoud van het oorspronkelijke karakter, en 
opwaardering van het gebied . 

Nieuwe functie tuinwinkelcentrum 
De nieuwe fundie van het fabriekskwartier zal een tuinwinkelcentrum worden in combinatie met 
woningen en thematuinen. Met deze twee hoofdfundies worden mensen van buiten de stad naar de 
stad getrokken, naar een fundie die niet concurreert met het centrum, behouden we groen. Natuurlijk 
is doorslaggevend is mijn interesse in het ontwerpen van een tuinwinkelcentrum geweest. 
Wat een tuinwinkelcentrum betekent voor de locatie en waaraan het moet voldoen is onderzocht 
middels het bestuderen van referenties, een gesprek met TCN property pro;ects, en het lezen van het 
boek site planning van kevin Lynch waaruit randvoorwaarden en uitgangspunten zijn gekomen. 

T E C H N IS c._ H f U H I V E R S I l E I T E: I t,~ D H O V E l'·l BOUW fE:CHNISCH ONlWERPEN 
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Stedebouwkundig plan 
De keuze tot het maken van een stedebouwkundig plan is omdat de monumentale fabriek verborgen 
ligt op de locatie en de architectonische waarde van de omliggende bebouwing niet groot is. De 
stedebouwkundige opgave was; Hoe maak ik de fabriek zichtbaar en bereikbaar van de Piushaven en 
ringbaan? Hoe creeer ik een goed functionerend tuinwinkelcentrum waar x 1000 mensen per jaar zich 
verplaatsen? Hoe wordt de monumentale fabriek met zijn kwaliteiten hier ingepast? 

De basis voor een tuinwinkelcentrum is de situering van de publiekstrekkers aan de uiteinden van de 
winkelstraat, een korte loopafstand tussen de winkels en de parking, een helder winkelstraat opzet en 
het niet kruisen van de verschillende verkeerslijnen op de locatie. Zoals bevoorradingsroute, autoroute 
en voetgangersroute. 
Door de verschillende verkeerslijnen en functies ender te brengen in niveaus zullen gevaarlijke 
situaties en logistieke problemen vermeden worden. De fabriekstraat blijft het intermediaire element 
als hoofdwinkelstraat. Uitbreidingen zullen aangeplugd worden aan dit element. De 
winkelstraatuitbreiding zal van een Haltermodel een U-model maken. Middels zichtlijnen wordt de 
fabriek zichtbaar vanaf de Ringbaan en Piushaven. De bouwblokken worden evenwijdig aan deze 
zichtlijnen gesitueerd op niveau 2+. De winkels zullen zich bevinden op niveau 1 in de 
productiehallen, met uitbreidingen richting de Piushaven. Het parkeren zal op niveau -1 zijn. 
Waardoor de verkeerslijn auto's zijn gescheiden van voetgangers en er toch een korte loopafstand is 
tussen parking en winkelstraat. De entree is gesitueerd aan de ringbaan tussen de thematuinen, die 
een interactie tussen de winkelbezoekers en tuinbezoekers moeten creeren. 

Architectonisch ontwerp 
Uitgangspunt voor het ontwerp is het behouden van de kwaliteiten van het AaBe complex wanneer de 
fabriekstraat hoofdwinkelstraat wordt en er in de productiehallen winkels gesitueerd worden. 
In de productiehallen worden twee typen ruimten geplaatst, gesitueerd aan de fabrieksstraat en ender 
de staalconstructie met sheddaken. Een openruimten, in het verlengde van de zichtlijnen, en een 
gesloten ruimten in het verlengde van de woonblokken. Hiermee worden de stedebouwkundige 
randvoorwaarden en typologie van het gebouw behouden. Om deze open en gesloten ruimte 
functioneel te ma ken worden er enerzijds 'luchtdozen' in de gesloten ruimte en massieve dozen die in 
de open ruimte geplaatst. De fabrieksstraat wordt toegankelijker gemaakt door tussen de kolommen 
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de wanden open te breken tot 2,5 meter hoogte en te ondersteunen middels een portaal. Hiermee 
blijft de strenge ritmiek en ervaring van de lineaire ruimte behouden. De breedte van de fabrieksstraat 
is 5 meter, een hoofdwinkelstraat moet volgens Kevin Lynch 8- l 2meter breed zijn. Middels luchtdozen 
zijn daarom semi-openbare ruimten gesitueerd aan de fabrieksstraat. Deze ruimten zijn de entree van 
de winkels en verbreden de winkelstraat. 

Technische uitwerking 
De keuze is gemaakt om de buitengevels van de fabriek te isoleren in plaats van de individuele 
ruimten in de fabriek omdat deze ruimten don niet individueel voorzien moeten worden van 
installaties, de ruimten toch allemaal dezelfde temperatuur behoeven en dit meer keuzevrijheid geeft 
ten aanzien van het winkelscheidend materiaal. Het dak en de vloer zullen worden voorzien van extra 
isolatie materiaal. De gevels krijgen een spouw van Sm breed. Deze bufferzone zal functioneel benut 
worden voor de verkoop van buitenplanten, de koudebruggen minimaliseren en ervoor zorgen dot de 
monumentale gevels niet aangetast moeten worden. Ten aanzien van leidingen zal de fabriekstraat 
ook zijn oude functie vervullen door als horizontale standleiding te dienen. 

Ten aanzien van de materiaalkeuze voor de winkelscheiding heeft het concept van open en gesloten 
ruimten zich vertaald in een semi- transparant materiaal. Hiermee ervaart de bezoeker dot hij zich i;1 

een afgesloten ruimte bevindt die toch onderdeel is van de grote productiehal. Omdat het materiaal 
voldoende sterk moet zijn is er vervolgens gekozen voor een geperforeerde staalplaat. 

Bij de toepassing van dit materiaal worden de eigenschappen van het materiaal benut. De platen 
worden sterker door ze te zetten. Hiermee kunnen ze zelfs constructief meewerken, wot de 
mogelijkheid geeft om de afwerking en constructie van de wand uit een element te vervaardigen. 
Dit heeft zich vertaald in een element waarbij een soort stijlen in de plaat zijn gezet die de plafond 
elementen beloopbaar maken en waarin leidingen weggewerkt kunnen worden. Ook creeren we 
hiermee een binnen en buitenzijde waarvan de vlakke zijde de buitenzijde van de ruimte is . Ter plaatse 
van de open ruimte wordt hetzelfde principe toegepast. De vlakke zijde wordt dus aan de binnenzijde 
van de dozen geplaatst en dus aan de buitenzijde van de ruimte. 
De wand en plafond elementen worden aan elkaar, de begone grondvloer en staalconstructie 
bevestigd middels een hoeklijn die zal benadrukken dot het een ruimte in een ruimte is. 

T f- C H t,J IS C H E U H I v E RS I T E: I r r I r J D H O V E ~l B O U VI/ T t C H N I S C H U ',J T W t R P E f·.J 
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lnleiding 

Het AaBe complex is een monumentale textielfabriek gelegen in de Piushaven in Tilburg. Het grootste 
gedeelte van het complex is gebouwd in 1930 en in 1945 en bestaat voomamelijk uit eenlaagse 
productiehallen met sheddaken. Deze wordt gedragen door een monumentale staalconstructie. 
Karakteristiek aan het gebouw is zijn pragmatische typologie. Alie productiehallen worden namelijk 
ontsloten middels een lange rechte fabrieksstraat welke centraal is gelegen en hierdoor de 
ruggengraat van het complex is. Daamaast kent het gebouw meer delen die op de 
rijksmonumentenlijst staan zoals de gevels in Art-deco stijl en zijn ketelhuis met 45 meter hoge 
schoorsteen wat nog altijd een orientatiepunt is in Tilburg zuid. De vraag die ontstaat bij het 
herbestemmen van dit complex is hoe de kwaliteiten die het complex heeft benut kunnen worden, en 
hoe de grote open eenlaagse ruimtes van het gebouw herbestemd worden. Momenteel staat een 
groot gedeelte van dit monumentale pand leeg en heeft nog geen nieuwe functie. 
Het fabriekskwartier, waar het AaBe complex is gelegen, is door zijn ligging uniek omdat de afstand 
met het centrum via de Piushaven en met het agrarische buitengebied zeer klein is. Aan de zuidkant 
grenst het gebied aan de Ringbaan-Zuid waardoor het gebied goed bereikbaar is. Wei kan 
opgemerkt worden dat de fabriek slecht zichtbaar is vanaf de weg en vanaf de Piushaven. De 
Piushaven is een verouderd gebied waar lange tijd duidelijk geen beleid is gevoerd ten aanzien van 
de stedebouw. Tijdens dit project zal dan ook de vraag gesteld worden hoe de kwaliteiten die het 
gebied heeft meer benut kunnen worden? 
De probleemstelling van de afstudeerproject luidt daarom als volgt: Op wot voor manier kan het AaBe 
complex worden herbestemd, met behoud van het karakter, en hoe kan dit ontwerp een positief impuls 
voor het hele gebied afgeven? De doelstelling van dit afstudeerproject luidt: Middels een ontwerp 
voor het AaBe complex en een stedebouwkundig plan voor de Piushaven, het gebouw herbestemmen, 
met behoud van het oorspronkeliike karakter, en opwaardering van het gebied. 

Dit verslag is de tekstuele uitwerking aangevuld met schetsen, plaatjes en foto's. Het eerste hoofdstuk 
bevat het historisch perspectief. Vervolgens de stedebouwkundige, functie, Architectonische en 
Bouwtechnische analyse gevolgd door een functieonderzoek. Deze resultaten zullen worden verwerkt 
in het stedebouwkundig plan en het architectonisch ontwerp met bouwtechnische uitwerking. 
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risch perspectief 
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l . Historisch perspectief 

1 .1 . Ontstaan en historie van Tilburg en de Piushaven 

Deze paragraaf is een beknopte samenvatting van het ontstaan en de historie van Tilburg welke in 
bijlage 1 is terug te vinden en het ontstaan en historie van de Piushaven welke in bijlage 2 is terug te 
vinden. 

De oudste sporen van bewoning dateren uit de oude en midden steentijd (ca 13.000-7 .000 jaar 
geleden). Het bestond uit tijdelijke nederzettingen van jagers. Gedurende de nieuwe steentijd (ca 
7.000-4 .000 jaar geleden) ging men zich naast het jagen en verzamelen richten op de landbouw 
hierdoor ontstonden Einzelhofe, en vervolgens gehuchtvorming rond deze hoeven. (Schuring, van 
Mosse/ve/d l 955) 

In de loop van de twaalfde eeuw werd de structuur van het latere Tilburg gevormd: geschaard rond 
enkele akkercomplexen, met centraal gelegen de Heuvelse Akkers, liggen de verschillende neder
zettingen. De Heuvel, Korvel, de Hasselt en de Veldhoven zijn akkerdorpen met een driehoekige 
'plaatse' of 'heuvel'. Longs de verbindingswegen en -paden vormden zich straat- of wegdorpen zoals 
de Hoeven, de Berkdijk en de Stokhasselt. Ook op de samenkomst van wegen vormden zich kleine 
nederzettingen met vaak een, aan de infrastructuur ontleende, driehoekige uitleg. (Schuring, van 
Mosse/ve/d l 955) 

Naast de agrarische activiteiten waren er ook activiteiten in de wolnijverheid, waarvoor de heide werd 
beweid. Deze wolproductie werd vanaf de 17 e eeuw steeds meer bestemd voor een markt buiten het 
dorp. Door de overslagplaatsen voor textielproducten in Breda, Heusden en 's-Hertogenbosch 
ontstond contact met kooplieden uit Amsterdam en Antwerpen. De grondstof werd hierdoor steeds 
vaker uit Spanje gehaald. Hierdoor groeide de stad uit tot het belangrijkste landelijke wolcentrum. 
(Schuring, van Mosselve/d 1955) 

In 1809 werd Tilburg door Napoleon verheven tot stad . Het werd een stad met het grootst aantal 
fabrieksarbeiders en (no 1827) de meeste stoommachines. De stad groeide no 1860 uit van een 

Kaart p/attegrond Ti/burg, C. Doevedans 

Kaart p/attegrond Ti/burg, C. Doevedans 
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overwegend agrarisch dorpsbeeld naar een stedelijk-industriele nederzetting. Met bebouwing tussen 
en achter de bestaande lange straatbebouwing. (Schuring, van Mosselveld 1955) 

In 1863 kwam er een aansluiting op het spoorwegennet. Het station kwam centraal in de open 
structuur van de stad te liggen, hierdoor ontstond er een tweedeling in Tilburg Noord en Zuid. 

Het plan Ruckert 1917 creeerde een ringbaan rond Tilburg . De fabrieksstrook tussen de ringbaan en 
het kanaal en de westenwind zorgde voor een begrenzing van de stad in noord oostelijke richting. De 
ruimte tussen de ringbaan werd opgevuld met laagbouw. Ook ontstonden hier kleine woonbuurten 
met een kerk en een plein. (K.Doevedans 1993) 

In het begin van de jaren '20 werd ten oosten van de toenmalige stad, aan het net gegraven 
Wilhelminakanaal, een collectief industrieterrein ontwikkeld. De Piushaven met de verbinding op het 
Wilhelminakanaal is in 1921 gerealiseerd. Door de aanleg van de Piushaven kon de industrie 
profiteren van de !age prijzen van het bulktransport over water. De haven fungeerde lange tijd alleen 
als los- en laadplaats. De haven heeft veel invloed gehad op de richting van wegen omdat het 
wenselijk was om wegen naar de haven te leiden. In 1923 werd het 68 kilometer lange kanaal 
gegraven die de Zuid-Willemsvaart moest verbinden met de vaarten in het westen van de provincie. 
(K. Doevedans 1993) 

De periode vanaf 1940-1960 is te kenmerken als de periode als afronding van het stadslichaam 
binnen de ringbanen van Ruckert. Er werd aandacht besteed aan de wijkgedachte. Dit resulteerde in 
een aantal wijken aan de ringbaan zuid. (K.Doevedans 1993) 

De textielnijverheid is in de jaren 70 bijna volledig verdwenen, door de concurrentie van de lage 
lonen landen, en het achterblijven van investeringen en modemisering. Wei ontstonden er banen met 
een hoog opleidingsniveau, voomamelijk in de sector van de banken en adviesbureaus, enz. 
(K.Doevedans 1993) 

Vanaf 1980 ontstond er een grote vraag naar huisvesting, Dit resulteerde in de wijk de Reeshof. Ook 
heeft men de binnenstad als centrum van de stad opgewaardeerd middels het stimuleren van de 
winkelstraat en het centraliseren van de horeca en uitgaansgelegenheden. 

Overzichtvan de aanlegkades van de Piushaven . 
Goed zichtbaar is de middenkade met ops/ag/oods. 
Op de achtergrond cafe Havenzicht. Foto begin ;aren dertig 
(coll. RHC Ti/burg) . 
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De Piushaven is altijd buitengebied geweest. De Hoevenseweg is de oudste straat. Het was een oude 
'herdgang' met lintbebouwing. De Piushaven is gegraven om een nieuw industrieterrein te maken aan 
het Wilhelminakanaal. AaBe complex was een wollenstoffenfabriek die zich in dit gebied ging 
vestigen. Toendertijd in het buitengebied, maar binnen de door Ruckert ontworpen ring. 
lndustriegebieden in Tilburg kenmerken zich door een fabriek waaraan de fabriekswoning is gelegen. 
Ook waren de arbeiderswoningen niet ver van de fabriek gesitueerd, meestel ten zuidwesten van de 
fabriek. Dit had te maken met het roet uit de schoorstenen van de fabrieken en zuidwestelijke 
windrichting . 

1.2. Het ontstaan van de typologie van bedrijfsgebouw in Tilburg 

De informatie over hoe de typologie van de bedrijfsgebouwen in Tilburg ontstaan is, is voornamelijk 
gevonden in het boek "Van Heidorp tot industriestad", H.J.A.M. Schuring, J.H. van Mosselveld, 1955. 

Gaandeweg ontwikkelde zich een specifiek, op de textielfabricage gericht woon-werkhuis, het 
zogeheten 'wevershuis'. Het betrof een veelal evenwijdig aan de straat opgetrokken eenlaags gebouw 
waarin een groot deel van de benedenverdieping was ingeruimd voor de opstelling van een of enkele 
weefgetouwen. Later werden dergel ijke huizen, meestal in opdracht van een ondernemer, in rijen 
aaneengcschakeld gebouwd. 
Nieuwe fabricageprocessen, waarbij meerdere bewerkingen achtereen werden uitgevoerd en de 
productiemethoden steeds verder werden gemechaniseerd, vroegen in de loop van de achttiende 
eeuw om grotere, daarop berekende bedrijfsgebouwen. Dit resulteerde in overwegend tweelaagse 
gebouwen met hoofdzakelijk bedrijfsruimten, de zogeheten 'fabriekshuizen'. 

.. ..... 

Wevershuis 

Fabriekshuis 
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Met de introductie van de stoommachine in de fabriek van Pieter van Dooren in 1827 deed 
tegelijkertijd ook het meerlaagse, op een langwerpig grondplan opgetrokken 'fabrieksgebouw' zijn 
intrede in Tilburg. De vormgeving en de structuur van het gebouw werden sterk be"invloed door 
nieuwe bedrijfstechnieken en productieprocessen. De machines op de verdiepingen konden worden 
aangedreven door een horizontaal en verticaal doorgeschakeld assenstelsel dat werd aangedreven 
door de stoommachine. Het meerlaagse bedrijfsgebouw bestond uiteindelijk veelal uit vier of vijf 
bouwlagen en had een breedte van circa 12 meter. De lengte varieerde van 40 tot 80 meter. Naast 
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Fabrieksgebouw 
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een ketelbuis en een schoorsteen verrees in de directe nabijheid van de fabriek, en meestal direct aan 
de straat, ook de fabrikantenvilla. Met name in de Goirkestraat is deze ontwikkeling nog steeds 
zichtbaar. 
Aan het einde van de negentiende eeuw deed zich een vemieuwing voor die van grote invloed zou 
zijn op de bedrijfsarchitectuur. Nieuwe technieken en machines, maar later ook de introductie van de 
elektromotor, hadden tot gevolg dat machines niet meer geschakeld, maar verspreid in het gebouw 
konden worden opgesteld . Ook vanwege de nadelen van de hoogbouwfabrieken ten aanzien van het 
geluid en trillingen werd al snel overgeschakeld naar eenlaagse bedrijfsgebouwen, met als 
belangrijkste kenmerk geschakelde hallen ender een sheddakconstructie. Elk groot fabriekscomplex 
kent verder een machinehuis, een ketelhuis en een schoorsteen. De vele schoorstenen, verspreid 
tussen de bebouwing, hebben lange tijd het stadsprofiel van Tilburg bepaald. In Tilburg werd het 
eerste gebouw van dit type opgetrokken in 1875-1877 door de firma Mommers aan de Goirkestraat. 
In de negentiger jaren van de negentiende eeuw werd het principe van 'de hallenbouw' algemeen 
toegepast. Deze ontwikkeling is goed te volgen in het complex van de Centrale Werkplaats van de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Ook de volgende fase is hier zichtbaar: het Foto gemaakt jaren '70 bron Regionaal hi5 forisch centrum 

schaaldak, een lichtgebogen constructie die de ruimten overspant. Vanwege de overvloedig 
beschikbare ruimte konden in Tilburg uitgestrekte hallencomplexen ontstaan, zeals aan de 
Hoogvensestraat en tussen de Fatimastraat en de Ringbaan-Zuid, waar in de jaren dertig de AaBe-
fabrieken werden gebouwd. 
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1.3. Korte geschiedenis van het AaBe complex 

Het grootste deel van het AaBe complex is in 1930 en 1941 gebouwd naar een ontwerp van 
Georges Forest. Dit was een architectenbureau gespecialiseerd in industriele gebouwen uit Tourcoing, 
Frankrijk. In 1960 heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden en het gebouw is tot l 0 jaar 
geleden nog in gebruik geweest. De AaBe fabriek was gespecialiseerd in het vervaardigen van 
wollenstoffen. Van grondstof tot halffabrikaat en eindproduct. Momenteel bestaat het bedrijf AaBe 
wollenstoffen en wollendeken fabrieken N.V. nog en is gespecialiseerd in het maken van dekens voor 
voomamelijk de vliegtuigindustrie. Het fabriekscomplex heeft in de loop der jaren een aantal 
uitbreidingen en verbouwingen ondergaan. Zie onderstaande kaart. De gebouwen die nog een 
monumentale waarde hebben zijn de gebouwen gebouwd in 1930 en 1941. 

Kaart bouwhistorie van AaBe complex, bron archief gemeente Ti/burg 

Foto AaBe fabriek in 1934 bron Regionaal historisch 
centrum 

Logo AaBe wollenstoffen en wollendeken fabrieken N. V. 
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1 .4 Conclusie 

De grootste delen van het AaBe complex (1930) zijn duidelijk te typeren als een hallenbouw door de 
eenlaags flexibel in te delen plattegrond met daglichttoetreding door middel van sheddaken. 
Het AaBe complex is een monumentaal industrieel erfgoed . Het behouden hiervan betekent het 
bewaren van een stukje cultuurhistorie. Een aandenken aan een industrietak waardoor Tilburg groot is 
geworden. Daamaast geeft het herbestemmen van oude gebouwen de nieuwe bestemming een extra 
dimensie, namelijk het verleden. 
De gebouwen behorend tot het AaBe complex die monumentale waarde hebben zijn alleen die 
gebouwen gebouwd in 1930 en 1941 . 
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2 .1 . lnleiding 

De omgeving van de AaBe fabriek zal in belangrijke mate bepalend zijn voor het functioneren van de 
nieuwe functie en het gebouw. In dit hoofdstuk zijn daarom de resultaten verwerkt van de 
stedebouwkundige analyse welke bestaat uit een onderzoek naar het beleid van overheid, provincie en 
gemeente, en een analyse van de Piushaven en het fabriekskwartier. Deze analysen moeten 
randvoorwaarden en uitgangspunten geven voor het stedebouwkundig plan en het herbestemming 
ontwerp. 

In de eerste paragraaf wordt onderzocht wat het beleid is dat de overheid, provincie en gemeente 
Tilburg heeft ten aanzien van de Piushaven en het fabriekskwartier. In de tweede paragraaf wordt een 
analyse gemaakt van de Piushaven en dan met name betreft de ligging, directe omgeving, ruimtelijke 
structuur, groen, infrastructuur en leefkwaliteit van dit gebied. Vervolgens zal het fabriekskwartier 
worden geanalyseerd ten aanzien van de functies, wegen, groen, bebouwing, hoogbouw en zichtlijnen 
die zich hier bevinden. 
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2 .2. Beleid van overheid, provincie en gemeente 

Deze paragraaf is een samenvatting van de in Bijlage 3 opgenomen beleid van overheid, provincie en 
gemeente, en de in bijlage 4 opgenomen Ontwikkelingsvisie Piushaven. Het bevat het beleid welke de 
overheid, provincie en de gemeente heeft ten aanzien van de stedebouw. Op landelijk niveau in de 
vorm van de 5e nota ruimtelijke ordening, op regionaal niveau in de vorm van het streekplan en op 
gemeentelijk niveau in de vorm gemeente plannen en nota's. De opmerking die hierbij moet warden 
geplaatst is dot op het moment dat dit deelonderzoek is geschreven, Het kabinet-Balkenende op 16-
10-2002 was gevallen en dot no de nieuwe verkiezingen (22-01-2003) de kabinetsonderhandelingen 
tussen de PVDA en het CDA aan de gang zijn. Dit betekent dot er een nieuwe regering komt met een 
ander beleid en dit kan betekenen dot de Se nota VROM op bepaalde punten wordt gewijzigd 

5° nota VROM 
Het creeren van het stedelijke netwerk de Brabantse stad (Breda - Tilburg - 's-Hertogenbosch -
Eindhoven en Helmond) maakt Tilburg tot geografisch hart van deze Brabantse stad . Dit kan Tilburg tot 
een interessante woon- en/of werkstad ma ken. 

Het versterken van de netwerken tussen de grate stedeli jke gebieden in Europa maakt dot de Brabantse 
stad centraal tussen de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse ruit komt te liggen. 

Ruimte maken en ruimte delen. Om aan de ruimtevraag te kunnen voldoen zullen we de ruimte 
intensief moeten gebruiken, functiecombinatie moeten toepassen en de kwalitatief minder 
gewaardeerde delen van de stad moeten reconstrueren. De ruimte die we hebben zal dus beter 
gebruikt moeten warden. 

Toegespitst op een stad betekent dit dot de stads inbreiding waamaar gestreefd wordt middels de rode 
contouren als gevolg heeft dot de lege plekken in de stad moeten warden opgevuld. Maar ook het 
herstructureren voor niet meer functionele gebieden. 

Streekplan 
Het behouden en versterken van de kwaliteiten die het Brabantse landschap heeft middels het 
zorgvuldig omgaan met de ruimte. Kan in een stedelijke gebied warden ge·interpreteerd in het 
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combineren van functies op een locatie, zoals bijvoorbeeld wonen en werken, en het opvullen van lege 
plekken als leegstaande fabriekspanden. 

Ook wil men Brabant verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke woon-, werk-, en leefgebied, door 
respect voor de natuurlijke omgeving te hebben en cultuurhistorische rijkdommen centraal te laten 
staan. Dit pleit voor het behoud van het Ao Be complex. 

Tilburg moet uitgroeien tot het centrum van de modeme industrie en logistiek. Gekoppeld aan het 
kennisnetwerk van de Universiteit Tilburg, moet Tilburg de broedplaats voor modern ondernemerschap 
worden. 

Gemeente Tilburg plannen en nota's 
In het algemeen beleidsplan 1999-2002 geeft de gemeente Tilburg aan dot met versterkte inzet het 
Piushavengebied zal worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en bruisend gebied waar wonen, werken 
en recreeren hand in hand goon. 

Met de nota binnenstad wil de gemeente een duidelijke centrum voor de stad Tilburg ontwikkelen. 
Uitgangspunt hierbij is een binnenstad, die aantrekkelijker en economisch sterker is. 

Bij het uitwerken van de stedebouw voor het fabriekskwartier en de herbestemming voor het AaBe 
complex en don met name gelet op de functie moeten we niet concurreren met deze binnenstad. 

"Brabantstad als onderdeel van het nationale en 
internationale netwerk". Bron streekplan provincie 
Noord Brabant 2002 

kaart binnenstad Ti/burg 
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2.3. Analyse van de Piushaven en het Fabriekskwartier 

Deze paragraaf goat dieper in op de ligging, directe omgeving, leefkwaliteit en de uitgangspunten voor 
de herontwikkeling van de Piushaven. Deze informatie is grotendeels uit de bouwstenennotie gehaald, 
welke is gemaakt, in opdracht van de gemeente Tilburg, door ARCADIS Heidemeij advies, 1999. 

2.3. 1. Piushaven 

Ligging. 
Het Piushavengebied grenst aan de westzijde tegen het centrum van het huidige Tilburg, waar diverse 
ruimtelijke herontwikkelingen spelen, het Pieter Vreedeplein, het Veemarktkwartier, het Kunstcluster en 
de Spoorzone. Aon de oostzijde grenst het direct aan het Wilhelminakanaal, met aan de andere oever 
het agrarische buitengebied. Opvallend hierbij is de relatief korte afstand tussen het centrum van de 
stad tot het buitengebied, en dus de snelle overgang van stad naar platteland (dichtheid versus 
openheid) . Aon de zuidzijde grenst het gebied grotendeels aan de ringbaan zuid. Van de ringbaan 
hebben we een directe verbinding op de snelweg de ASS. 

Directe omgeving. 
Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld is de Piushaven gegraven in 1921 om een directe verbinding op het 
Wilhelminakanaal te hebben. Het diende lange tijd alleen als load- en losplaats voor onder andere 
het collectief industrieterrein aan deze haven. 
Het gebied rondom de Piushaven is niet te kenmerken als een buurt of wijk. De relatie tussen de i.,~PlUll1.1: 

bebouwing en de Piushaven is zwak. De woonbuurten aan de haven en de bedrijvenlocaties zijn 
afzonderlijk en in verschillende tijdvakken gerealiseerd. In en rond het Piushavengebied is ook 
industriele bedrijvigheid gevestigd. Het grootste deel van de bedrijven behoort tot de categorie 
handel/horeca en reparatie. Grootschalige werkcomplexen zijn de AaBe fabriek, en de koopboulevard 
Leijpark. In het Piushavengebied bevinden zich enkele onderwijsinstellingen, 
gezondheidszorgvoorzieningen en een supermarkt. In de omliggende buurten zijn parkjes en 
plantsoenen aanwezig. De oevers van de Piushaven hebben voor een deel een groen karakter. In het 
gebied zijn verder enkele watergebonden activiteiten en functies aanwezig. 

Luchtfoto van wiiken rond fabriekskwartier (bron 
Gemeente Ti/burg) 
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Ruimteliike struduur 
Het Piushavengebied is een versnipperd gebied, waarin woonblokken en bedrijvenlocaties naast elkaar 
voorkomen, en is niet aan te duiden als een buurt of wijk. De schaal van de bebouwing is heel divers. 
De woonbebouwing bestaat voomamelijk uit laagbouw en is kleinschalig van opzet. Er bestaan enkele 
grote bedrijfsgebouwen, die contrasteren met de woonbebouwing. Grootschalige elementen als de 
ringbanen, de haven en het kanaal functioneren als barrieres in het Piushavengebied. De kleinschalige 
infrastructuur wordt behoorlijk belast. 
De ruimtelijke structuur wordt voomamelijk bepaald door de infrastructuur en de haven zelf. De 
aanwezige bebouwing is niet aan te duiden als drager van de ruimtelijke structuur. Enkele elementen 
uit de ontwikkel ingsgeschiedenis zijn, zoals in hoofdstuk 2 genoemd, nog te herkennen in de ruimtelijke 
structuur. Dit zijn de lintbebouwing, de grootschalige objecten, en het industrieel erfgoed zoals het 
AaBe complex. Het water en de oevers zorgen voor een bepaalde openheid in de ruimtelijke structuur, 
wat gekoesterd moet worden in de stad. 
Door de bewoners worden de bereikbaarheid, diversiteit van het gebied en de aanwezigheid van veel 
bedrijvigheid als een kwaliteit genoemd. Ook vindt men het een sterk punt dat de functies wonen en 
werken worden gecombineerd. Een negatief punt is dat het voorzieningen niveau dat afneemt en het 
ontbreken van recreatie aan het water. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud van de ruimte 
rond de bedrijven en zijn er delen openruimte zonder duidelijke functie, hetgeen de leefkwaliteit in het 
gebied vermindert. (Bewonerswerkgroep de Piushcrven, 1999) 

Groen 
Groen, water en open ruimte zijn in het gebied in ruime mate aanwezig. Het groen heeft echter geen 
duidelijke functie. Belangrijke elementen van groen en water voor het Piushavengebied in de stedelijke 
context zijn het Wilhelminakanaal, het agrarisch gebied Moerenburg, het beekdal van de Leij met 
moerasbiotopen, het Leijpark ten zuiden van de Ringbaan zuid en op iets grotere afstand de 
landgoederen Ter Braakloop en Gorp en Revert. 
Het Wilhelminakanaal wordt in het streekplan van de Provincie Noord Brabant een Ecologische 
verbindingszone genoemd. Dit heeft als gevolg dat de oevers groen moeten blijven. 

/nfrastruduur 
De Piushaven ligt direct aan de stedelijke hoofdwegen. Ringbaan Oost doorsnijdt het Piushavengebied 
en aan de zuidzijde grenst het gebied aan de ringbaan zuid. De oude herdgangen Piusstraat, 
St,Josephstraat en de Hoevenseweg-Prinsehoeve zijn toeleidende wegen met een belangrijke functie in 

foto kop van de piushaven 
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het fietsnetwerk. De Fatima straat en de Koopvaardijstraat-Havendijk (noord) hebben momenteel een 
ontsluitende functie voor het autoverkeer ter plaatse. 
De Piushaven is voor binnenvaartboten geed te bevaren, en is geed bereikbaar doordat het is 
aangesloten op het Wilhelminakanaal. 

De Ringbaan Zuid heeft een 'parkway' profiel: grote gebouwen en kleine architectonische 
samenhangende buurtjes in het green. Er bestaat een zekere ritmiek in de aansluitingen op de 
ringbaan en de daarmee op de blokmaat langs de ringbaan . Over vrijwel de voile lengte is aan beide 
zijde een grote groene vrije ruimte. De locatie doorbreekt dit ritme. Hier staan bedrijfsgebouwen met 
grote parkeerplaatsen. 

foto Piushaven met op de achtergrond de brug van de 
ringbaan oost 
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2.3.2. Het Fabriekskwartier 

Fundies 
Globaal heeft het fabriekskwartier drie hoofdfundies; wonen, industrie en detailhandel. De omgeving 
heeft voomamelijk een woonfundie, maar ook de functies industrie en green zijn duidelijk aanwezig. 

Wegen 
Het fabriekskwartier wordt omringd door wegen, aan de zuidzijde de Ringbaan zuid, ten Oosten de Jan 
van Rijzewijkstraat, ten Noorden de kanaaldijk, en ten westen de Hoevenseweg. Daamaast snijdt de 
Fatimastraat het fabriekskwartier in tweeen. De wegen zijn duidelijk gesitueerd aan en georienteerd 
longs de Piushaven en de Ringbaan Zuid. De Jan van Rijzewijkstraat en de Ringbaan Oost staan hier 
nagenoeg hacks op. Deze wegen maken een soort raster met als uitzondering de oude herdgang de 
Hoevenseweg. De Oude havendijk is een sluiproute van en near het centrum. Verder heeft deze weg 
semen met de Fatimastraat een ontsluitingsfunctie op wijkniveau. 

Groen 

De omgeving van het fabriekskwartier kent veel natuurlijke elementen. De zuidzijde van het 
fabriekskwartier is de gevoelsmatige grens tussen stad en land. Het Piuskanaal, met zijn groene oevers, 
goat hier dwars tegenin door diep door te dringen tot bijna in het centrum van de stad. Het Wilhelmina 
kanaal heeft ender andere de bestemming ecologische verbindingszone gekregen. Wat als gevolg 
heeft dot de oevers grotendeels green moeten blijven. 
Een smalle strook green over het fabriekskwartier verbindt de Piushaven met het Leijpark. Het Leijpark 
is het grootste park van Tilburg. Het oorspronkelijke ontwerp is gemaakt door tuinarchitect Springer 
(1855-1940). Dit park heeft niet alleen de fundie van park en green, maar het wordt ook veel gebruikt 
als festival terrein. Jaarlijks worden hier veel verschillende festijnen gehouden zeals het bekende festival 
Mundial, maar ook bij Koninginnedag e.d wordt dit park gebruikt. 

De Ringbaan Zuid heeft een 'park-way' profiel. Grootte gebouwen in een green parkachtig maaiveld. 
Dit 'park-way' profiel stopt bij het fabriekskwartier: 

Overzicht functies 

Kaart groen rond fabriekskwartier 
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Bebouwing 
De kwaliteit van de bebouwing is op het monumentale AaBe complex architectonisch gezien niet 
hoogstaand. Aan de uiterlijke verschijningsvorm is nagenoeg geen aandacht besteed. Ze zijn puur op 
het functionele en het kostentechnische aspect ontworpen. Hier staat tegenover dat de Piushaven 
oorspronkelijk een industrieterrein is geweest en de bebouwing dus grotendeels deze verschijningsvorm 
had. Hierdoor heeft het gebied een bepaalde identiteit gekregen, maar of deze behouden meet blijven 
is de vraag. 

De ruimtelijke structuur wordt niet bepaald door de bebouwing ter plaatse maar door de Piushaven, de 
Ringbaan Zuid, de Fatimastraat en met hier haaks op de Hoevense weg. De bebouwing heeft geen 
richting. Het fabriekskwartier wordt door het AaBe complex in drie delen opgedeeld. Het gedeelte aan 
de Piushaven, het AaBe complex en het gedeelte aan de Ringbaan zuid. 

Op het fabriekskwartier staat een groter oppervlak aan bedrijfsgebouwen dan aan woningen. Aan de 
hand van de schema's bebouwd en onbebouwd is ook goed te zien hoe het fabriekskwartier zich 
onderscheidt van de omliggende kavels. 

Een heel groot deel van het Fabriekskwartier is bebouwd. Dit is het tegenovergestelde van de 
omliggende kavels. De reden hiervan is dat het grootste deel van de bebouwing op het 
Fabriekskwartier de bestemming bedrijfspand heeft en de omliggende kavels de bestemming woning 
hebben. De woningen op het fabriekskwartier zijn gesitueerd aan de oude Hoevense weg en duidelijk 
te typeren als kleinschalige lintbebouwing. Het zijn kleine eengezinswoningen met een tuintje. De 
typologie van de industriele bedrijfspanden en de detailhandel is grootschalig en te typeren als 
fabriekshallen. De omgeving kent veel meer kleinschalige woningbouw. 

Op de schoorsteen van het AaBe complex na kan men de overige bebouwing op en rend het 
fabriekskwartier typeren als laagbouw. Woningen van 2 a 3 bouwlagen en bedrijfspanden van 
ongeveer 5-10 meter hoog. 

Hoogbouw 
In de omgeving en op het fabriekskwartier is hoogbouw te vinden. Het Senakel (architect Bedaux de 
Brouwer) de toren van het kerkje aan de Fatimastraat en de schoorsteen van het AaBe complex. Tilburg 
kent meer hoogbouw. De behouden schoorstenen van de textielfabrieken, de kerken, het 
lnterpolisgebouw, de diverse kantoorpanden en schoolgebouwen aan het spoor, de vier torens aan de 
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snelweg, de vele flatgebouwen in de nieuwere woonwijken en de woontoren Westpoint. Dat in 
aanbouw is. De hoogbouw in Tilburg is niet herkenbaar geclusterd in het centrum. Wei is hier een 
hogere concentratie dan in de buitenwijken. De bebouwingshoogte neemt ook wel af wanneer men 
verder van het centrum afkomt. 
De kwaliteit van deze hoogbouw is zeer goed. Er is een duidelijk besef geweest van het landmark 
eigenschap. Zo ook de schoorsteen van het AaBe complex. Dit is een in Art-decotrant ontworpen 
herkenningspunt dat vanuit de omgeving goed zichtbaar is. Vanaf de kop van de Piushaven steekt deze 
schoorsteen al hoog boven de omliggende bebouwing uit. Deze schoorsteen heeft ook een emotionele 
waarde voor de bewoners in de omgeving, het is een herkenningspunt, geeft een gevoel van "ben weer 
thuis", maar hij heeft ook een stukje nostalgische waarde, "daar waar mijn vader nog gewerkt heeft". 

Zichtlijnen 
Behalve zijn schoorsteen is het AaBe complex niet zichtbaar vanaf de Piushaven of vanaf de ringbanen. 
Het is omringd door bedrijfspanden. Die later zijn aangebouwd. Ook heeft het gedeelte van het 
Complex behorende bij de koopboulevard het Leijpark een hele facelift gehad. Alleen rijdende door de 
Fatimastraat is het AaBe complex zichtbaar. Hier heeft het juist een hele dominante rol, met zijn 
buitengevel grenzend aan de straat. Op de luchtfoto hieronder zijn de zichtlijnen ter plaatse 
aangegeven. 

Het gebied kent een sterke Oost-West orientatie doordat het aan de noordzijde van grenst aan de 
kanaalarm van de Piushaven en aan de zuidzijde aan de ringbaan zuid. Op het kruispunt van de 
Ringbaan-Oost met de Ringbaan-Zuid en de afslag naar de ASS is de schoorsteen van het complex 
zichtbaar. Behalve de schoorsteen is de Fabriek vanaf de ringbanen of de Piushaven niet zichtbaar, 
terwijl de afstand hemelsbreed niet ver is. 

zichtlijnen fabriekskwartier 
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2.4. Conclusie 

De aanwezigheid van (restanten van) grootschalige industriele activiteiten, de nabijheid van het 
centrum, de nabijheid van het buitengebied en de aanwezigheid van water maken dat het 
Piushavengebied een uniek gebied is in de stad. 

Veel mensen waarderen de Piushaven, waardoor de bedrijvigheid in dit gebied zolang heeft weten te 
bestaan. Deze kwaliteit mag niet verloren gaan. De gemeente Tilburg tracht de reeds bestaande en 
nieuwe bedrijven zoveel mogelijk te clusteren op de daarvoor aangewezen industrieterreinen. De 
Piushaven is een van de levende bewijzen dat men vroeger naast en rond de (textiel)fabriek woonde. 
De functies wonen en werken worden dan ook als sterk punt van de Piushaven gezien. 

De diversiteit van het Piushavengebied als overgangsgebied van stedelijk milieu naar natuur en 
landschap zou als kwaliteit benut kunnen worden voor verbetering van de ruimtelijke structuur in het 
gebied. Om de diversiteit van het gebied te bewaren, moet niet elk gebied dezelfde functie 
(combinatie) krijgen. Middels deelgebieden zou een langzame overgang van buitenruimte naar 
stedelijk gebied stapsgewijs vorm kunnen krijgen. 

Middels de groen/blauwe wig kan er een groene zone ontstaan met de westelijk gelegen parken van 
de stad. Deze groene elementen zullen dan versterkt moeten worden en gecombineerd '-.unnen worden 
met recreatie, zoals wandelen en fietsen. 

Op het gebied van de infrastructuur ligt de kwaliteit van het gebied in het behouden van een snelle 
aansluiting op het hoofdwegennet. Tilburg heeft een redelijk goede fietsstructuur. Over het 
fabriekskwartier loopt geen fietspad, maar wel langs de Hoevense weg. Het kan een goede optie zijn 
om het Leijpark over het Fabriekskwartier middels een brug over de Piushaven te verbinden met het 
centrum. Dit is ook gunstig voor het Fabriekskwartier. 

Herkenningspunten zoals monumentale panden en oude historische wegen met lintbebouwing moeten 
getracht worden te bewaren om de identiteit van het gebied te behouden. 
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Het stedebouwkundige plan zal beperkt warden tot het Fabriekskwartier waar het AaBe complex is 
gelege. Deze locatie wordt begrenst door de Piushaven, Ringbaan Zuid, de Hoevense weg en de wijk 
Fatima. 

De infrastructuur maakt de ruimtelijke structuur en niet de bebouwing. Deze maakt duidelijke barrieres 
in het gebied. Het water en de oevers van de Piushaven creeren een bepaalde openheid in het gebied. 
De wegen op en rond het fabriekskwartier hebben een duidelijke structuur. Ze liggen in een raster met 
als uitzondering de oude herdgang de Hoevense weg. 

De omgeving van het fabriekskwartier heeft veel groene elementen zoals de Piushaven, het Leijpark en 
de ringbaan zuid. Deze Ringbaan heeft een 'parkway' profiel welke stopt bij het fabriekskwartier. 

De bebouwing op het fabriekskwartier is evenals in de omliggende wijken en buurten overwegend 
laagbouw. Toch verschillen ze onderling. Het fabriekskwartier heeft meer grootschalige bedrijfspanden 
tegenover kleinschalige woongebouwen in de omgeving. De fraai vormgegeven schoorsteen fungeert 
als een soort 'landmark'. 

De AaBe fabriek ligt centraal en verscholen op het fabriekskwartier. Hij is daardoor slecht zichtbaar en 
bereikbaar vanaf de Ringbanen en de Piushaven. Daamaast deelt de AaBe fabriek het fabriekskwartier 
op in drie deelgebieden, gebied tussen fabriek en de Piushaven, de AaBe fabriek zelf en het gebied 
tussen de fabriek en Ringbaan. 
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ctonische en 
_,'l'-'Y,.J~undige analyse 

"Het willen bewaren van bepaalde dingen is een menselijke eigenschap. Zo ook met gebouwen en 
constructies. Een monument is een gebouw of terrein dat van algemeen belang is door schoonheid of 

geschiedenis, belangrijk is voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde heeft. Een monument is 
dus veel meer dan een groot oud gebouw. Het kan symbool staan voor een bepaalde periode of 
gezien word en als eerste of meest belangrijke verbeelding van een kunststroming". 

Architect Wim Quist 
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3.1 lnleiding 

Het maken van een analyse is het inventariseren en toekennen van een waarde aan de diverse 

elementen van het gebouw. De architectuur in combinatie met de constructie en bouwtechniek van 
een bestaand gebouw is afgestemd op de oorspronkelijke functie van dat gebouw. In dit geval de 
textielindustrie. Een nieuwe functie vraagt andere ruimten, en dus andere architectuur, constructie en 
de bouwtechniek. Er is daarom onderzoek nodig naar de mate waarin aanpassing mogelijk is. Er zal 
daarom kennis genomen moeten worden van de bestaande architectuur, constructie en bouwtechniek 
evenals van de bouwfysica en gebruikte materialen. In dit hoofdstuk zijn daarom de resultaten van de 

architectonische en bouwkundige analyse, gemaakt van het AaBe complex, verwerkt. 

Doel van deze analyse is om antwoord te geven op de vraag "wat zijn de kwaliteiten van het AaBe 

complex "zodat hier in de ontwerpfase rekening mee gehouden kan worden. 

De gevels van het AaBe complex zijn volgens de rijksmonumentenzorg gebouwd in een Art deco-stijl. 
In de eerste paragraaf zal daarom dieper ingegaan worden op de eigenschappen en kenmerken van 
deze bouwstijl. De informatie die in deze paragraaf is verwerkt is voornamelijk gevonden op de 

internetsite users.cornpaqnet.be/architectuur20/ en www.retropolis.net/examples/, aangevuld met 
persoonlijke bevindingen. Vervolgens zal dieper ingegaan worden op de architectuur van het gebouw. 

en zullen onderdelen zoals de typologie, gevels, productiehallen met sheddaken, kelder en ketelhuis 
met schoorsteen beschreven en geanalyseerd worden. Ook wordt beschreven waarom het AaBe 
complex een rijksmonumenten status heeft en wordt de constructie, bouwfysica, bouwtechniek en 
materialen van het gebouw belicht. De informatie die in deze paragrafen is verwerkt is voornamelijk 
verkregen via bouwtekeningen uit het gemeentearchief en een bezoek ter plaatse. 
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3.2 Architectonische analyse 

3.2.1. Art deco 
De Art deco-architectuur werd, in tegenstelling tot andere Art Deco-disciplines, niet beheerst door de 
Fransen maar door de Amerikanen. De voor de Parijse Exposition lntemationales des Arts Decoratifs 
et lndustriels Modemes van 1925 gecreeerde gebouwen behoorden voor het merendeel tot de Art 
Deco, maar waren slechts van tijdelijke aard. Latere ontwerpers kenden ze slechts van foto's en 
tekeningen. Puristen beweren niettemin dat die gebouwen de enige echte Art Deco vormden. 

De Parijse Expositie van 1925 was de eerste tentoonstelling van Art Deco-architectuur. Vele gebouwen 
droegen nog de sporen van de voorafgaande monumentale stijl van omstreeks 1900, maar 
verschillende paviljoens waren reeds sterk modemistisch, sommige geheel, de meeste echter in hun 
toegevoegde details. 

Het opvallendste en meest controversiele gebouw van de expositie was het Pavilion de l'Esprit 
Nouveau van Le Corbusier, ontbloot van de afschuwelijke decoratieve kunst die hij 'een afgelopen 
zaak' achtte, en ingericht met gestandaardiseerde massa producten. Het gebouw is een witte doos, 
gebouwd om een boom. Het meubilair was saai, maar het gebouw was zeer licht, had een hoog 
plafond en het ontwerp van de vertrekken en ruimten was praktisch. In die tijc:l was dit huis nogal 
progressief, al was het een duidelijk teken van het machinetijdperk. 

PARIS·1925 

EXPOSITION 
IN,TERNATtO·N· ALE 
1111 ARTS OF.:CORATtf'S 
ET INDUSTRIELS 
MODERN ES -
AVRIL• OCTOIIRE 

Affiche van expositie 1925 in Parijs 

Le Corbusier; paviljoen /'Esprit Nouveau 1925 
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Zoals zoveel kunststromingen heeft de Art Deco niet alleen zijn impact gehad in de architectuur maar 
ook in de meubelkunst, interieurarchitectuur, kledingindustrie, juwelen- en grafischontwerpen en de 
auto, schepen en televisie industrie. 

Art Deco onderscheidt zich voomamelijk in het modemiseren van vele artistieke stijlen en thema's uit 
het verleden. lnvloeden uit de Griekse, Persische en Romaanse bouwstijlen en zelfs de Egyptische en 
Maya bouwkunst. Voornamelijk in de vorm van de trapsgewijze, gelaagde opbouw en vormen, de 
ronde hoeken, de horizontale en verticale belijning, de geometrisch verhoud ingen en de duidelijke 
vormentaal die het afgeeft. Het is een stroming die volgt op de Jugendstil of Art nouveau. De 
natuurlijke en organische vormen zijn zeker in de vroege Art Deco min of meer ge"industrialiseerd 
overgenomen. In Nederland en Duitsland ontstonden parallel stromingen zoals De stijl en het 
Bauhaus. Deze stromingen hebben op de overdadige versieringen van de Jugendstil gereageerd door 
ze juist weg te laten. De Stijl en het Bauhaus kennen veel invloeden van het Kubisme en het 
Constructivisme met hun platte machinale uitstraling en hun industriele bouwproducten. 

In een woord is deze stroming te omschrijven als "snelheid". Wat zijn oorsprong voornamelijk vindt in 
het industrialiseren van bouwproducten. 

Chrysler building architect W van Alen 

Rockefeller center architect R, Hood 

Empire state Building architect Shreve Lamb and Har~on 
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3.2.2. Typologie 
Het AaBe complex is een gebouw met een rijksmonumenten status. Het ontleent deze monumentale 
status ender andere aan zijn karakteristieke typologie. Het bestaat uit eenlaagse productiehallen met 
sheddaken. Wat typerend is voor industriegebouwen uit de jaren '30, geeigend op de textielindustrie. 
De productiehallen worden allemaal ontsloten en met elkaar verbonden door een fabrieksstraat. Deze 
fabrieksstraat is een lineair element met een lengte van 320 meter en een breedte van 5 meter. Het is 
de intermediair van het gebouw. Zelfs de kelders zijn hiervandaan bereikbaar via een hellingbaan. 
Ook geeft dit element het gebouw een zuidwest - noordoost orientatie evenwijdig aan de Ringbaan
zuid en de Piushaven. Tussen de productiehallen zijn een drietal patio's ontstaan. Twee aan de 
Fatimastraat en een volledig ingesloten. Het ontsluiten van de productiehallen middels een 
fabrieksstraat is een functionele oplossing. De fabrieksstraat zorgt voor een heldere opzet en creeert 
een eenheid. Tech is deze typologie met fabrieksstraat zeer zeldzaam in Nederland. 
Opgemerkt meet worden dat dit element slechts via een aantal toegangsdeuren vanuit de hallen 
bereikbaar is. 

Naast verkeersader is de fabrieksstraat ook benut als horizontale leidingschacht. De grote machines in 
de productiehallen hadden veel stroom en koelwater nodig en voor de vervaardiging van 
wollenstoffen was veel spoelwater nodig. Dit water werd getransporteerd middels grote ronde buizen 
die in deze straat aan de muur hingen. 

De afwerking van deze straat zijn donkere vloertegels, wit stucwerk op de wanden en een 
staalconstructie met glaspanelen als overkapping. 
In het verlengde van de staalconstructies zijn lisenen tegen de wand aangebracht. Deze trapsgewijze, 
uit de wand stekende gemetselde verstevigingen zijn net zeals de fabrieksstraatwanden afgestucd. Aan 
de versiering van deze constructieve elementen is Art-deco geed te herkennen. 

Foto AaBe complex met centraal element fabrieksstraat 

foto fabrieksstraat 
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3.2.3. Geve/s 
De noord- en oostgevel zijn geleend door middel van grote vensters, per twee of vier gerangschikt. 
De gevels worden afgesloten door middel van een forse lijst. Ter illustratie van het representatieve 
karakter van de gevels geldt, dat aan de zijde van de hoofdingang aan de Fatimastraat, de lijstgevel 
de sheddaken vrijwel geheel verbergt, terwijl dit bij de westgevel niet het geval is. De zaagtandvorm is 
hier goed zichtbaar en de detaillering volgt het zaagtandpatroon. De fabrieksstraat, die aan beide 
zijde van het gebouw uitsteekt, is onder andere voorzien van laadperrons. 

De gevels zijn opgetrokken uit baksteen met, gedeeltelijk geprefabriceerde, betonnen elementen. 
Beton is gebruikt voor de constructieve onderdelen van de gevel zoals de tussenstijl en de 
bovendorpel. Daarnaast is beton ook toegepast voor de meer decoratieve elementen in de gevel. 
Ook is hiervoor veel stuc toegepast. Van deze detaillering met beton, stuc en metselwerk, waarvan 
een gedeelte is geprefabriceerd, is goed de bouwstijl Art-Deco af te lezen. Het streven naar 
prefabricering in combinatie met de toepassing van omamenten is duidelijk Art-Deco. 

De hoofdingang wordt gevormd door dubbele paneeldeuren en luifel, bereikbaar via de bordestrap. 
Deze entree is geaccentueerd door het fresco van bijna 5 bij 2 meter boven de hoofdingang van het 
complex. De ligging van de hoofdingang is aan het grootste binnenhof aan de Fatimastraat. Naast de 
hoofdingang staat een gebouw waar vroeger de kantoren gesitueerd waren. De entree geeft toegang 
naar de grote productiehal ernaast en naar de fabrieksstraat. 

De zuid en oostgevel hebben weinig architectonische waarde. De zuidgevel is geheel vervangen voor 
winkelpui, en de oostgevel bestaat uit slecht metselwerk, gemetseld in verschillende tijden en met 
verschillende stenen waarvan het stucwerk afbladdert. 

Fresco boven entree AoBe complex 

Westgevel productiehol AoBe complex 
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3.2.4. Productiehallen met sheddaken 
In de productiehallen werd de grondstof (wol) verwerkt tot een halffabrikaat als een rol dread of tot 
een eindproduct zeals een deken. Deze productiehallen bestaan uit laagbouw met een sheddak. De 
plattegrond is vrij indeelbaar en opgebouwd in een rasterpatroon, Deze vrij-indeelbaarheid was 
essentieel voor ender andere de inteme logistiek en de toenmalige zware machines en de wisselende 
opstelling daarvan door de tijd heen. 
Dergelijke grote ruimten hebben door hun grote vloeroppervlak in verhouding tot de gevel een 
daglichtprobleem. Als lichtinval heeft men daarom enerzijds gekozen om grote raamopeningen in de 
gevel op te nemen en om raamopeningen in het dak op te nemen, in de vorm van de sheddaken. Het 
glas is in de noordelijke zijde van de zaagtand geplaatst. Omdat het productieproces van de 
textielindustrie een goede lichtinval nodig had. Noordelicht zorgt voor een diffuse lichtinval, en 
daamaast wordt hiermee veel warmte, veroorzaakt door het directe zonlicht in de zomer, buiten 
gehouden. 
De productiehallen liggen ongeveer l meter boven het maaiveld en hebben een vrije hoogte van 
4,50 meter. Het stramien waarop de kolommen zijn gesitueerd heeft een moat van 13,9 x 13,9 meter. 

3.2.5. Kelder 
Het gedeelte van het complex ten zuiden van de fabrieksstraat is helemaal onderkelderd. Dit beslaat 
een oppervlakte van bijna 16.000 m2 • De hoogte van de kelder is 2,50 meter. :n de kelder is het 
rasterpatroon waarop de kolommen zijn gesitueerd geed zichtbaar. De kelder is te bereiken met een 
hellingbaan vanuit de fabrieksstraat en via de binnenplaats die niet aan de Fatimastraat grenst. Deze 
kelder bestaat uit een aantal kleinere opslagcompartimenten, maar het grootste gedeelte is een open 
ruimte. In deze open ruimte komt ge~n daglicht. Dit is frappant want de kelder steekt l meter boven 
het maaiveld uit. In de opslagcompartimenten zijn wel raamopeningen opgenomen. De functie van 
de kelder was voomamelijk een opslagplaats. Ten behoeve van het transport van de materialen naar 
en van de kelder zijn lange hellingbanen in de fabrieksstraat opgenomen om transport met karren 
mogelijk te ma ken. Ook was vanuit de productiehal de kelder per lift bereikbaar. 

Sheddaken en staalconstructie vanuit productiehaf 

Sheddaken van AaBe complex vanaf kete/huis 

:1 

Grote open kelderruimte 
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3.2.6. Ketelhuis met schoorsteen 
Het ketelhuis bij de AaBe fabriek is ook in 1930 gebouwd. In dit ketelhuis was de stoommachine 
opgesteld. De schoorsteen zorgde ervoor dat de rook van deze stoommachine niet werd afgevoerd 
naar de omliggende bebouwing. Aan de stoommachine waren assen gekoppeld die door de 
productiehallen liepen. Middels riemen aangesloten op deze rond draaiende assen konden zelfs 
machines midden in de productiehal gebruikmaken van de kracht van de stoommachine. Dit ketelhuis 
was dus letterlijk de motor van de fabriek. 

Het ketelhuis is een pand van een bouwlaag met een plat dak .. Het pand is opgetrokken uit baksteen. 
De korte gevels kennen drie traveeen, de lange vier. De detaillering van de gevels is identiek aan de 
gevels van de productiehallen. 
De schoorsteen is rond van vorm en opgetrokken uit baksteen. Hij heeft een decoratieve achtzijdige 
voet, is voorzien van lisenen en een fries, heeft een schacht met het jaartal 1930 erop en een zeer 
decoratieve kop met siermetselwerk in een afwijkende kleur steen, bestaande banden en een 
rondboogfries . Dergelijke decoratieve schoorstenen werden vrijwel uitsluitend in de textielnijverheid 
toegepast. 

3.2. 7. Waarom heeft dit complex de status rijksmonument? 
Het AaBe complex heeft de status rijksmonument vanwege: 
De typologie van het complex. De laagbouw; productiehallen met sheddaken die ontsloten warden 
door een fabrieksstraat; 
De toepassing van geprefabriceerde onderdelen (lijst, constructie) en de constructiewijze (gietijzeren 
en geklonken onderdelen); 
De voor Nederland zeldzame uitvoering van de gevels in Art-Deco trant met details in baksteen, 
stucwerk en beton; 
De functionele en visuele samenhang van het ketelhuis en de schoorsteen; 
De gaafheid en zeldzaamheid van zulke productiehallen in Nederland, waarbij tevens de dominante 
rol van Tilburg in de textielnijverheid op nationaal niveau wordt benadrukt. 

ketelhuis 

schoorsteen met decoratieve kop 
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De functionele en visuele relatie van het ketelhuis met de schoorsteen en de productiehallen; 
Het complexmatige karakter van het complex met ketelhuis, schoorsteen, productiehallen en 
fabrieksstraat; 
De zeer decoratieve uitvoering van de schoorsteen met gedeeltelijk siermetselwerk; 
De zeldzaamheid en gaafheid van dergelijke schoorstenen; 
De bakenfunctie in het landschap van Tilburg, waar deze schoorstenen een van de weinige 
herinneringen zijn aan het industrielandschap van welleer. 

Bron Rijksdienst voor monumenten zorg 
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3.3. Bouwtechnische analyse 

3.3.1. Constructie 
De constructie van het AaBe complex is ontworpen op een stramien. De stramienmaat van de 
productiehallen is 13,90 x 13,90 meter. De fundering van het complex is een strokenfundering 
waarop een in het werk gestorte kelderbak ligt. Onder die productiehallen waar zich geen kelder 
onder bevinden zijn de kolommen gefundeerd door middel van een gemetselde poer. 

De gemetselde buitengevels en de wanden van de fabrieksstraat hebben samen met de gietijzeren 
kolommen een dragende functie van de dakconstructie. Deze gietijzeren kolommen, zuilen zijn 
versierd met een opengewerkt kapiteel. 

De dakconstructie van de fabrieksstraat is een zadeldak bestaande uit geklonken vakwerkspanten 
opgelegd op lisenen die zijn aangebracht aan de gemetselde fabrieksstraatwand. 
De dakconstructie van de productiehallen bestaan uit geklonken vakwerkspanten en de 
staalconstructie om de sheddakvorm te maken. De primaire constructie (haaks op de sheddaken) 
brengt de krachten van de secundaire constructie over op de kolommenstructuur. De secundaire 
cor,structie brengt het gewicht van de sheddaken over op de primaire. Het vakwerk van de primaire 
en ~ecundaire constructie verzorgt de stabiliteit van het gebouw. Tegen het uitknikken zijn tussen de 
secundaire constructie spanten IPE l 00 profielen bevestigd. 

De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door de gemetselde buitengevels en de staalconstructie 
die momentvaste verbindingen tussen de kolommen en de vakwerken heeft. De windbelasting wordt 
door een betonbalk in de gevels overgedragen op de staalconstructie. In de zuidgevel is deze 
betonbalk vervangen door een vakwerk die momenteel als luifel voor de winkels ter plaatse dient. 
Deze heeft geen architectonische en monumentale waarde. 

foto draagconstructie fgabrieskstraat 

foto draagconstructie productiehallen 
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3.3.2. Bouwfysisch 
De buitengevel, dak en vloer van de AaBe fabriek zijn niet ge'isoleerd . De buitengevel bestaat uit 33 
cm baksteen met plaatselijk een raamopening met enkel glas. Het sheddak bestaat uit houten stijlen 
waarop aan de buitenzijde dakbeschot en dakpannen zijn bevestigd en aan de binnenzijde 
gipsplaten. De noordzijde van de sheddaken bestaan uit een dubbele glasplaat. Dit voorkomt 
condensvorming op het glas. De raamopeningen van de sheddaken zijn georienteerd op het 
noorden. Dit werkt nadelig bij een toepassing van enkelglas . Men heeft hier een glasplaat voor 
geplaatst. De lucht tussen de twee glasplaten wordt geventileerd waarmee condensvorming 
tegengegaan wordt. De lucht tussen de glasplaten wordt door het binnenblad opgewarmd en door 
het buitenblad afgekoeld, waardoor het temperatuurverschil met het buitenblad niet te groot is. De 
begane grondvloer is een in het werk gestorte vloer van 15cm dik. Plaatselijk bevindt zich hier een 
kelder onder, eveneens niet ge'isoleerd . 

De orientatie op het noorden van de sheddaken zorgt ervoor dat er geen direct zonlicht in de fabriek 
komt. Dit helpt tegen het opwarmen in de zomer. De kelder is helemaal van beton, maar ligt half 
onder de grond en is daardoor te ventileren middels openingen in het gevelgedeelte boven de grond. 

3.3.3. Bouwtechniek en Materia/en 
Construdief is er voomamelijk staal gebruikt in de fabriek. De stalen onderdelen zijn onderling 
geklonken. Deze bevestigingsmethode wordt tegenwoordig niet meer gebruikt omdat het te prijzig is . 
De gevels bestaan uit een gemetselde bakstenen wand die aan de binnenzijde is afgestucd. Aan de 
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buitenzijde is de baksteen nog te zien. In de gevels zijn in Art Deco-trant veel prefab onderdelen 
opgenomen. Voomamelijk als latei boven raamopeningen en versieringen. De wanden van de 
fabrieksstraat zijn eveneens van 33cm baksteen en afgestucd. Het dak bestaat uit gipsplaten bevestigd 
op hout, een dakbeschot en dakpannen. De kelderwanden en de vloeren is allemaal in het werk 
gestorte beton dat niet is afgewerkt. 
De staat van het metselwerk is goed. Plaatselijk hebben de prefab onderdelen last van betonrot, maar 
dit kan verholpen worden. Het stucwerk begint bijna overal af te bladeren. De staat van de 
staalconstructie is goed, het zou alleen geschilderd mogen worden. Het glaswerk is bijna overal kapot 
of weg enter plaatse van de sheddaken veelal geschilderd, de kelder verkeert in goede staat. 
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3.4. Conclusie 

De opzet van het AaBe complex is te typeren als pragmatisch. De fabrieksstraat is een sterk element. 
Het is de basis, de ruggengraat van de fabriek. het ontsluit en verbindt de verschillende 
productiehallen met elkaar en met buiten. Uitbreidingen zijn gerealiseerd door middel van het 
'aanpluggen' van de uitbreiding aan de fabrieksstraat. Dit creeerde eenheid. 

De productiehallen zijn grote open eenlaagse ruimten verkregen door een monumentale 
staalconstructie op een stramien van 13,90 x 13,90 meter. Dit is een kwaliteit in combinatie met de 
daglichttoetreding door middel van sheddaken. Omdat ze in een grote hoeveelheid aanwezig zijn, 
zijn ze karakteristiek voor de fabriek. 

De noord- en oostgevel zijn monumentaal en van architectonische waarde. Deze gevels zijn 
ontworpen Art Deco-stijl. Hun uitstraling in combinatie met de rijk gedecoreerde monumentale 
schoorsteen, als een herkenningspunt voor zijn omgeving, moet behouden blijven. De zuid- en 
westgevel hebben geen monumentale of architectonische waarde. 

De stabiliteit van het gebouw wordt verzekerd door de gevels, fabrieksstraat en staalconstructie. De 
staalvakwerkconstructie in combinatie met de kolommen zorgen voor een vrij indeelbare plattegrond 
en is van monumentale waarde. De fabriek heeft weinig bouwfysische kwaliteiten behalve de lichtinval 
met sheddaken. 
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Het herbestemmen van een gebouw is zoeken near evenwicht tussen de ruimten die de nieuwe functie 
vraagt en de ruimte die het bestaande gebouw kan geven. 
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4. 1 . lnleiding 

Grote gedeelten van de AaBe fabriek staan leeg en hebben geen functie. Het vinden van een nieuwe 
functie voor dit monumentale pond hangt enerzijds of van zijn omgeving en anderzijds van de 
faciliteiten die het gebouw kan bieden ten aanzien van een nieuwe functie. Aon welke functies heeft 
Tilburg of de Piushaven gebrek en welke functies kan het nieuwe ontwerp van de AaBe fabriek 
huisvesten, met behoud van zijn kwaliteiten? In dit hoofdstuk is daarom een functieanalyse van Tilburg 
en de Pius haven terug te vinden gevolgd door een functie onderzoek. 

De eerste paragraaf bevat een samenvatting van de in Bijlage 5 uitgewerkte functie analyse. Een 
analyse van de functies welke de gemeente Tilburg huisvest, waar ze zijn gelegen, en wot de toekomst 
verwachtingen ten aanzien van deze functies zijn. Tilburg wil zich profileren als een modeme 
industriestad. Door de centrale ligging van de stad is het voor bedrijven een aantrekkelijke locatie. De 
positieve ligging ten opzichte van de snelwegen en autowegen en de aanwezigheid van diverse 
onderwijsinstellingen en kennisinstituten hebben hier ook een gunstig effect op en creeert een goede 
vestigingsbodem voor transportbedrijven. Moor Tilburg vervult ook een belangrijke centrumfunctie. De 
vraag naar bedrijventerreinen zal de komende tijd don ook stijgen. Er zal, wanneer er niet 
ingesprongen wordt op de vraag een dringend tekort ontstaan aan klein- en grootschalige 
bedrijventerreinen. 

In het tweede deel, het functieonderzoek, is een inventarisatie gemaakt van de mogelijke nieuwe 
functies van het AaBe complex en het Fabriekskwartier. Per mogelijke functie zal er gekeken worden of 
er in Tilburg en de Piushaven behoefte is aan deze functie en of het gebouw en de locatie zich hiervoor 
lenen. 

In de derde paragraaf wordt eerst toegelicht waarom de keuze voor een tuinwinkelcentrum en 
vervolgens toegelicht. 
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4.2 . Fundie analyse Tilburg 

Kantoren 
Tilburg is voora lsnog geen 'kantorenstad'. Deze sector weinig werkgelegenheid in Tilburg zeker in 
vergelijking met de drie andere Brabantse steden. Toch is hier veel winst te behalen gezien de 
economische groei van juist de zakelijke dienstverlening. Daamaast is het noodzakelijk om de kennis 
die wordt aangebonden middels de vele scholen te behouden. De kantoren zijn voomamelijk 
gesitueerd in het stadscentrum, de prof Cobbenhagenlaan en 40% van de kantorenvoorraad aan de 
ringbanen. Momenteel is de gemeente bezig om van de Stationszone een centrumstedelijke 
kantorenconcentratie te maken. 

lndustrie 
Tilburg manifesteert zich als een modeme industriestad. De stad is hiervoor zeer geschikt door zijn 
centrale ligging en goede bereikbaarheid . Historisch gezien bestond de stad grotendeels 
binnenstedelijke bedrijventerreinen die nog altijd aanwezig zijn . Ook kent Tilburg een zestal grote 
industrieconcentraties . Er zijn momenteel weinig kleinschalige bedrijventerreinen beschikbaar. Deze 
bedrijven zijn aangewezen op de grootschalige bedrijventerreinen. Hier zal in de toekomst zeker vraag 
naar komen. De industriebedrijven bestaan voomamelijk uit modeme productiebedrijfjes en 
transportbedrijven. 

Wegenstruduur 
De verbindingswegen tussen de historische gehuchten werd in latere tijd lintvormig bebouwd. Deze 
lijnstructuur heeft op wijkniveau nog altijd een belangrijke ontsluitingsfunctie. Binnen de ringen zorgt de 
Hart van Brabantlaan en de Spoorlaan ervoor dat het centrum, het NS station, het centrale busstation, 
de kantoorzone, en de omliggende wijken worden ontsloten. De oude en nieuwe radiale wegen komen 
samen op de ring. Aan de zuid en oostzi jde van de stad lopen twee snelwegen. Om de ringbanen te 
ontlasten is ten noordoosten een tangent aangelegd en is er ten noordwesten een gepland . 

Tilburg was een van de eerste steden met een zogenaamde STER-route. Overal in Tilburg kom je de 
rode fietspaden tegen en verbinden de functies wonen met werken, recreeren en onderwijsinstellingen. 
Over het fabriekskwartier loopt geen fietspad, wel langs de Hoevense weg. 
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Woonvisie gemeente Ti/burg 
De kwaliteit van het wonen, de woonomgeving en wijze van samenleven spelen een belangrijke rol in 
de keuze voor de gewenste woning. Hier ligt een teak voor de gemeente: een goede woonomgeving, 
goede voorzieningen, meer keuzemogelijkheden en meer kwalite it. 

Het aantal inwoners van de stad zal flink toenemen de komende jaren. Door de vele migranten. Het 
aantal ouderen zal door de vergrijzing procentueel ook sterk toenemen waardoor er een grate vraag 
ontstaat near kleine huisvesting. Bijvoorbeeld in de vorm van appartementen. 

Winkels 
De winkelcentra zijn verspreid over de hele stad. Het hoofdwinkelcentrum bevindt zich in het hart van 
de stad . Hier zijn de grootste winkelketens gevestigd en er zijn diverse overdekte winkelcentra. Ook 
buiten de stad zijn diverse winkelcentra. De buurtwinkels zijn over het algemeen goed verspreidt over 
de diverse wijken. 

Zorgvoorzien in gen 
Tilburg beschikt over twee ziekenhuizen die zijn gelegen in de beter bereikbare gebieden can de A:2.61 
en can de A58. Verder heeft Tilburg over de stad verdeeld een aanbod can huisartsen en tandartsen 
dot in Tilburg maar ook landelijk gezien onvoldoende is. 

Sport 
Het Tilburgse sportbeleid voor de periode 2001-2006 heeft els centrale doelstelling een grater en 
breder sportbereik te realiseren. Het beleid is nu niet a Ileen gericht op het faciliteren van sport els doel 
op zich, maar ook op sport els instrument om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Zoals 
integratie van allochtone inwoners, maatschappelijke activering van kwetsbare groepen, 
achterstandsbestrijding, jeugdbeleid, ouderenbeleid en gezondheidszorg. 

Tilburg heeft een goed aanbod van sportaccommodaties. Doel van het accommodatiebeleid was en 
blijft een aanbod te realiseren dot in spreiding, omvang en kwaliteit is afgestemd op de eisen van de 
modeme sporter. Momenteel is er nog behoefte can extra zwemwater en ijsvloeroppervlak en een 
sporthal. 

Tilburg heeft can de ringbaan zuid een geclusterd sportcomplex liggen, met een ijsbaan, zwembad, in
en outdoor tennisbanen, hockeyvelden, voetbalstadion, sporthallen e.d. 
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Onderwijs 
Onderwijs is belangrijk bij de ontwikkeling van Tilburg als modeme industriestad, want gedegen 
onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor voldoende en goed opgeleide mensen in de stad. 
Bovendien maakt dit de stad aantrekkelijker om te wonen en te werken 

Het onderwijsaanbod is op alle niveaus goed in Tilburg. Het HBO en de UT zijn geclusterd rond de 
prof. Cobbenhagenlaan. Het MBO en het voortgezetonderwijs zijn verspreid in de stad gevestigd, 
evenals het basisonderwijs. Een aantal nieuwe wijken zoals de Reeshof heeft een tekort aan kwalitatief 
goede faciliteiten. Het basisonderwijs is in het fabriekskwartier goed vertegenwoordigd met goede 
faciliteiten. 

Cultuur 
De aanwezigheid van verschillende kunst- en muziekvakopleidingen dragen ertoe bij dat kunst, film, 
muziek en cultuur goed geworteld zijn in de stad. 
Tilburg heeft een Masterplan Beeldende Kunst wat onder andere zorgt voor een kunstroute langs de 
hoofdverkeerswegen in de stad. 

Groen 
Tilburg heeft ca. 1100 hectare groen binnen haar stadsgrenzen. Onder het motto ' haal de natuur de 
stad in' is een schoon en goed onderho 1Jden plantsoen net zo veel waard als een bonte berm of een 
wilde bosrand. 

Op 23 januari 2002 ondertekenden tien Brabantse bestuurders een intentieovereenkomst onder de titel 
Groene Mal. De groene mal is eigenlijk een aangeklede kaart die laat zien hoe het groene gebied 
rond Tilburg er in de toekomst uit gaat zien en waar de waardevolle elementen zich bevinden. Kem van 
de zaak: elkaar niet verstikken, maar versterken, en nieuwe ontwikkelingen aanpakken in overleg. 
'Stad', 'natuur en 'boeren' staan niet meer tegenover elkaar maar moeten elkaar kunnen vinden. 
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4.3. Functie onderzoek 

Doel van de nieuwe fundie van het fabriekskwartier 
De binnenstad van Tilburg heeft ten opzichte van de binnenstad van Breda of van Eindhoven minder 
bezoekers. Bron gemeente Ti/burg 

Deze ontwikkeling is geen goede ontwikkeling voor Tilburg. De nieuwe functie van het fabriekskwartier 
moet dan ook niet concurreren met de binnenstad , daarnaast moe de nLe_U't'Le_ functie e.en grootte 
aantrekkingskracht hebben opdat mensen van ver buiten de stad het fabriekskwartier willen bezoeken. 

Wonen 
Tilburg is momenteel de 6e grootste stad van Nederland. De prognose van de bevolkingsgroei van 
Tilburg laat zien dat er nog steeds een duidelijke stijging van het aantal inwoners zal zijn maar door de 
vergrijzing die langzaam optreed zal na 2005 de bevolking afnemen en zal er een sterke behoefte zijn 
voor kleinere huisvesting. (Bron Stad en inwoners, gemeente Ti/burg) 

Deze vergrijzing die optreedt kan pleiten voor de keuze van senioren woningen op onze locatie, 
eventueel in combinatie met huurwoningen in diverse prijsklassen om een evenwicht in deze wijk te 
creeren. 

Momenteel kent de gemeente Tilburg een woningtekort in zowel de duurdere als de goedkopere 
segmenten. (lntemetsite Gemeente Ti/burg) . Onze locatie heeft veel potentie o m een woonbestemming te 
krijgen. Dit door de goede bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de recreatie mogeli jkheden die de 
omgeving (Piushaven en Leijpark) biedt. Deze functie is historisch gezien ook goed te rechtvaardigen . 
Het gebied heeft namelijk altijd een woon-werk functie gekend wat door de bewoners altijd als een 
kwaliteit is ervaren. 

Kantoren 
Globaal zijn in Tilburg de kantoren op drie verschillende locaties gesitueerd. De eerste is de snelweg 
locatie, deze zichtlocatie is voornamel i jk bestemd voor de grotere bedrijven. Het biedt een goede 
bereikbaarheid, ontsluiting en geeft het bedrijf een stukje uitstraling, reclame. 
De tweede is de stationszone aan de Spoorlaan dichtbij het stadscentrum. Deze omgeving is minder 
goed te bereiken met de auto maar heel goed middels het openbaar vervoer. Ook is het een voordeel 
dat het stadscentrum in de nabijheid is. De gemeente is momenteel bezig met een grootschalig 
kantorenconcentratie aan deze Spoorlaan op de zetten (zie Deelonderzoek 1, paragraaf 3.4 Gemeente 
Tilburg plannen en nota's) 
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De derde locatie is aan de ringbanen. Deze locaties hebben meerdere pluspunten alleen zijn ze niet zo 
sterk als bij de vorige locaties. Ze zijn goed bereikbaar via de ringbaan (met stoplichten). Het zijn deels 
zichtlocaties en de afstand tot het centrum is niet heel groot. Hier moet wel de kanttekening bijgezet 
worden dat de gemeente deze locatie niet stimuleert als een kantorenlocatie. 

Tilburg biedt middels de universiteit en HBO opleidingen veel kennis aan. Wanneer deze kennis 
behouden meet blijven in de stad zal er meer werkgelegenheid moet komen in de zakelijke 
dienstverlening. Dit pleit voor het realiseren van kantoren op het fabriekskwartier. Er moet namelijk nog 
20.000 m2 kantoorruimte naast de Stationszone elders in de stad gesitueerd worden (zie paragraaf 
4.2. kantoren) 

Een aspect wat meespeelt bij de keuze zijn de economische vooruitzichten. Momenteel is er veel 
leegstand van kantoorruimte in Tilburg. Hier gaat het wel om de relatief kleinere ruimten. Gebrek aan 
kantoorruimte voor kleine bedrijven is er dus niet. De doelgroep zal dus de middelgrootte en grootte 
bedrijven moeten worden. De vraag is alleen of de grootte bedrijven de Spoorlaan of de zichtlocaties 
aan de snelweg niet prefereren boven het fabriekskwartier. Daamaast moeten we ons ook afvragen of 
we wel moeten gaan concurreren met deze locaties. Het fabriekskwartier is een goede locatie voor 
middelgrootte bedrijven met een regionaal bereik. 
Het is geed bereikbaar vanuit Tilburg via de ringbanen en van buiten Tilburg via de directe verbinding 
op de A58 en is deels een zichtlocatie. Ook biedt de omgeving een ideale pauze met het Leijpark en 
de Piushaven direct aan de locatie gesitueerd. Parkeerruimte zou eventueel bovengronds maar ook 
ondergronds kunnen. En deze functie is goed te combineren, bijvoorbeeld het werken en wonen 
ondergebracht in hoogbouw en het recreeren op de begane grond. 

Onderwijs 
Als we op gebouwniveau kijken naar de onderwijsmogelijkheden van het AaBe complex concluderen 
we dat het geschikt is voor bijvoorbeeld een MBO school, bijvoorbeeld voor de opleidingen 
werktuigbouw of bouwkunde. De productiehallen met sheddaken hebben in het verleden ook altijd 
machines gehuisvest. De grootte open ruimte kan ook goed dienen als auditorium, werkruimte of als 
bibliotheek. Wei zal er een ruimte bijgebouwd moeten worden ten behoeve van collegezalen. 

Na informatie ingewonnen te hebben bij dhr. De Vries van de afdeling Onderwijs en jeugd van de 
gemeente Tilburg is bekend geworden dat de verschillende MBO instellingen kort geleden uitgebreid 
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hebben, dat er een afstudeerrichting Bouwkunde en Werktuigbouw is en er op korte termijn geen 
nieuwe richting bijkomt. Ook is het voortgezet onderwijs goed vertegenwoordigd in Tilburg. 

De Universiteit en HBO instelling zijn grotendeels geclusterd aan de prof. Cobbenhagenlaan. (zie 
Deelonderzoek l paragraaf 4.9. Onderwijs). De universiteit kampt niet met ruimtegebrek en de locatie 
is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De HBO instelling daarentegen heeft wel een ruimte 
tekort. Ook de kwaliteit van de ruimte is slecht. De praktijkruimte is vervangen door een 
computerlokaal en men gebruikt al een aantal jaar de tijdelijke ruimtes van De Meeuw. 

Het onderbrengen van een HBO instelling met richtingen werktuigbouw, bouwkunde, op 
gebouwniveau een mogelijkheid. De productiehallen bieden genoeg praktijkruimte, entree, aula, 
sportruimte enz. Wei zullen er leslokalen aan toegevoegd moeten worden. Het probleem hier is wel de 
bereikbaarheid middels het openbaar vervoer. De afstand vanaf het station is te voet nagenoeg niet te 
doen, en met de fiets l 0-15 minuten. Studenten buiten Tilburg zijn dus aangewezen op het 
openbaarvervoer. Dit kan een probleem worden. 

Een basisschool biedt alleen perspectieven als er op het fabriekskwartier veel woningen komen voor 
jonge gezinnen. Want een basisschool vraagt om een zo klein mogelijke afstand tussen de woning en 
school in verband met de veiligheid. De woonwijken rond het fabriekskwartier hebben voldoende 
basisscholen. (Bewonersgroep De Pi'Jshaven 1999) 

Recreatie 
Vroeger heeft ertussen de ringbaan zuid en het AaBe complex een voetbalveld gelegen van de 
voetbalclub AaBe. In het AaBe complex hebben de lokale basisscholen gymles gehad in een van de 
omgebouwde productiehallen. Momenteel gebeurt dit niet meer en op de plaats waar het voetbalveld 
lag is nu de Leijpark boulevard gevestigd. (intemetsite regionaal historisch centrum) 

Er is behoefte aan recreatie voorzieningen in de Piushaven. De bewonersgroep de Piushaven heeft 
aangegeven dat er zijn te weinig recreatievoorzieningen aan en in de omgeving zijn. Ook zijn er 
nauwelijks binnensportvoorzieningen op stadsdeelniveau. Daamaast is naar voren gekomen dat dit 
gebied te weinig speelvoorzieningen voor kinderen heeft. (Bewonersgroep De Piushaven 1999) 

De omgeving van Tilburg heeft veel te bieden. Er zijn een aantal natuurparken waar lekker gewandeld 
kan worden zoals het nationaal park Loonse- en Drunense Duinen of in de Oisterwijkse bossen en 
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vennen. Ook kent de omgeving van Tilburg veel recreatie parken met een interregionaal bereik, zoals 
de Efteling, het Land van Ooit en het Safaripark Beekse Bergen. Dit zou een positief effect op Tilburg 
kunnen hebben, alleen komen de bezoekers van deze parken nauwelijks in Tilburg. Ze bezoeken een 
dag een park en vetrekken s'avonds weer huiswaarts. 

Het Fabriekskwartier kan veel bieden op het gebied van ontspanning en recreatie. Het is gelegen 
tussen de Piushaven en het Leijpark welke zeer geschikt zijn voor recreatie in de vorm van fietsen, 
wandelen of picknicken. Het Fabriekskwartier zou hier de rol in kunnen spelen van verbindingszone 
tussen deze twee locaties. Het AaBe complex zou dit kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld in de vorm van 
een sportcentrum rond het AaBe complex. Wei moet dit sportcentrum slechts een bereik op 
stadsdeelniveau hebben of een toevoeging geven aan het sportcomplex welke is gevestigd aan de 
ringbaanzuid. Of het gebouw zich leent voor een sportcentrum is de vraag. De productiehallen hebben 
een grootte vrij indeelbare ruimte, maar kampen met kolommen en een vrije hoogte probleem voor 
een sporthal. Deze vrije hoogte is grotendeels op te vangen door de vloer van de begane grond weg 
te breken, en hier een soort patio met de kelder te maken. Een sportcentrum in combinatie met het 
Leijpark en de Piushaven (water) geeft veel mogelijkheden op het gebied van sportrecreatie. Ook het 
gemeentelijk beleid, die sport als instrument wil gebruiken om maatschappelijke doelstellingen te 
helpen verwezenlijken. Zoals integratie van allochtone inwoners, maatschappelijke activering van 
kwetsbare groepen, achterstandsbestrijding, jeugdbeleid, ouderenbeleid en gezondheidszorg. (zie 
Deelonderzoek 1, paragraaf 4.8. Sport), past in deze omgeving. Jaarlijb wordt het festival Mundial in 
het Leijpark gehouden, en huisvest de wijk Jeruzalem (ten oosten van het Fabriekskwartier) veel 
allochtone inwoners. 

Een andere optie om de vorm van recreeren om en rond het fabriekskwartier te benutten in combinatie 
met het AaBe complex. Dit door bijvoorbeeld het complex te gebruiken voor een party centrum met 
faciliteiten. Dus geschikt te ma ken voor een trouw, een Dance party, maar waar ook een kinderopvang 
(voor tijdens de trouw) is of een bowling-, kart- en laserschietbaan. Het volkert complex zoekt een 
andere locatie. De vele productiehallen met fabrieksstraat bieden hiervoor veel mogelijkheden. Dit 
gecombineerd met alledaagse functies zoals een cafe, restaurant ten behoeve van de wandelaars en 
fietsers in het gebied. 
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Winkels en horeca 
De winkelcentra zijn verspreid over de hele stad. Het hoofdwinkelcentrum bevindt zich in het hart van 
de stad. Hier staan de grootste winkelketens en er zijn een aantal overdekte winkelcentra. Ook buiten 
de stad zijn diverse winkelcentra. De buurtcentra zijn over het algemeen goed verspreidt over de stad, 
maar er zijn te weinig buurtwinkels in de Piushaven. (Bewonersgroep De Piushaven 1999) 

Er ontbreekt een buurtcafe of een restaurant. (Bewonersgroep De Piushaven 1999) Deze functie is een 
mogelijkheid, alleen moeten we deze goed afstemmen en combineren met de overige functies die het 
fabriekskwartier zal huisvesten. 

De locatie is uitermate geschikt voor het situeren van een grote detailhandelketen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een shopping Mall omdat Tilburg centraal ligt in Brabant, de locatie grenst aan de 
ringbanen, die een directe verbinding hebben op de ASS. De stadTilburg kan hier ook veel aan 
hebben, omdat zo'n functie mensen van buiten de stad naar een locatie kan trekken waarvandaan via 
de Piushaven het centrum zichtbaar is. 
Het fenomeen shopping Mall is overgewaaid vanuit Amerika, maar ook in Nederland zie je ze steeds 
vaker verschijnen . Bijvoorbeeld in Rotterdam waar je de Woonmall Alexanderium hebt. Veel bedrijven 
profiteren van de aantrekkingskracht van een dergelijke mall, de aantrekkingskracht is heel groot. 

Het AaBe complex is door zijn goede bereikbaarheid, beschikbare ruimh~ en de mogelijkheid om dit te 
combineren met recreatie in de omgeving uitermate geschikt hiervoor. Het biedt de mogelijkheid om 
mensen de stad in te lokken doordat het centrum nabij is. Zo kunnen de verschillende functies elkaar 
versterken bijvoorbeeld in de vorm van een dagvullend programma in het Piushavengebied. 'S 
morgens shoppen, en 's middags wandelen, in combinatie met een terrasje en de kinderopvang. Ook 
biedt het complex veel perspectieven voor deze functie door zijn grote productiehallen en ontsluiting 
middels de fabrieksstraat. Natuurlijk moet in ogenschouw worden genomen dot het niet mag 
concurreren met andere functies in Tilburg. 

High Quality bedrijven terreinen 
Wat betreft de ligging en de bereikbaarheid is een high quality bedrijventerrein een optie. Zeker gezien 
het historische feit dat Tilburg bekend stond om zijn textielfabrieken die van oudsher midden in de 
woonwijken stonden. 
Daarnaast wil Tilburg zich profileren als een moderne industriestad. Waarom zou dit niet kunnen 
betekenen dot hier kleinschalige bedrijventerreinen met kantoorfunctie en wonen gesitueerd kunnen 
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worden. Hier zal wel goed nagedacht moeten worden over de stedebouw en over de vraag of de 
locatie niet meer te bieden heeft op zich of voor zijn omgeving, dan een bedrijventerrein. 

Groen 

De omgeving van de locatie heeft veel groen, de Piushaven met zijn oevers en water, en het Leijpark. 
Het fabrieksk.wartier zou de verbinding kunnen maken. Ook grenst deze het aan het stedelijk 
binnengebied en het landelijk buitengebied. Als antwoord hierop kunnen we het gebied gebruiken om 
de overgang van stedelijke structuur naar buitengebied kunnen maken. De ringbaan zuid waar de 
locatie aan grenst heeft aan weerszijde een overwegend groene strook die stopt bij het fabriekkwartier. 
Deze strook zouden we kunnen doorzetten en verbinden met de Pius haven. 

De Piushaven heeft van oudsher een divers programma gehad. Door een deel green te maken 
behouden we de diversiteit en het verschil in schaalniveau tussen de verschillende wijken wat als 
positief werd ervaren door de bewoners . Groen biedt ook de mogelijkheid tot recreeren. 

Het toekennen van de functie groen op deze locatie is een goede optie. Natuurlijk volt op stoat deze 
optie met de manier waarop we de functiecombinatie ma ken en het AaBe complex hierin betrekken. 

Culturele voorzieningen 

De locatie met de monumentale fabriek zou zich wel lenen voor culturel~ voorzieningen. Maar om niet 
te concurreren met het kunstcluster in de binnenstad zuid, het Pontmuseum en het Textielmuseum is dit 
geen goede optie. Daarnaast is de bereikbaarheid vanuit de stad te voet net te ver om even dit 
ommetje te maken. 
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4.4. Nieuw functie; Tuinwinkelcentrum 

lnspiratie 
De inspiratie voor het herbestemmen van het fabriekskwartier met de AaBe fabriek tot 
tuinwinkelcentrum is verkregen na het lezen van het artikel in het maandblad Zuid Nederland 
"GARDENZ de eerste tuinboulevard van europa". Hierin wordt beschreven hoe drie initiatiefnemers 3W 
Vastgoed uit Maastricht, Stienstra Commercieel Vastgoed uit Heerlen en TCN Property Projects uit 
Nieuwegein deze winkelboulevard hebben ontwikkeld . 

Waarom een tuinwinkelcentrum? 
Het fabriekskwartier ligt aan de rand, heeft goede bereikbaarheid, heeft een park en de Piushaven 
grenzend aan de locatie. Momenteel is een shopping mall hot item. Deze rage is uit Amerika 
overgekomen. Veel mensen besteden hun vrije tijd aan een dagje shoppen in een mall. Een mall vraagt 
om een goede bereikbaarheid welke een kwaliteit van de locatie is . Ook leent de AaBe fabriek zich 
voor een functie in de vorm van een mall, de grote openruimte kan middels dozen of glazen puien 
opgedeeld worden in kleinere ruimten; winkels. 

Mensen krijgen tegenwoordig steeds meer vrije tijd waarin de tuin vaak een hobby is . Ook krijgt de tuin 
steeds meer aandacht als visite kaartje van de woning . De omgeving van de fabriek kent veel groen in 
de vorm van de Piushaven, Leijpark en ringbaan zuid. Een tuinwinkelcentrum is een fun..:tie die niet 
concurreert met functies uit de binnenstad. Men gaat doelbewust naar deze locatie. We lokken met 
deze functie geen mensen uit de stad, maar door de grootte aantrekkingskracht van dit winkelcentrum 
zullen we eerder mensen van buiten de stad naar de stad trekken. De afstand tot aan het centrum van 
de stad is niet groot, dus deze functie kan een goede aanvulling zijn op de stad Tilburg . 

Daarnaast is doorslaggevend geweest mijn persoonlijke interesse een tuinwinkelscentrum te ontwerpen 
op deze locatie in combinatie met de monumentale AaBe fabriek. Het fabriekskwartier krijgt een 
nieuwe functie waar groen, recreatie en shoppen in een Tuinwinkelcentrum gecombineerd worden met 
wonen. 

Sfeerimpressie Gradenz 

Tuinbou eva r d Gardenz 

t . A• i111al Phou 
z . El•t•ntts T11 ln•t0Nfo rt 

Plattegrond Gardenz 
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Tuinwinkelcentrum 
Het tuinwinkelcentrum is een concentratie winkels rondom het thema tuin. Hier zal alles te koop zijn 
voor de tuin tot aan de gevel van de woning, wot betekent dot er naast bomen, planten en bloemen 

ook tuinmeubelen, gereedschap, grasmaaiers, tuinhuisjes, huisdieren, terrastegels, vijvers enz. te koop 
zal zijn. Dit zal zich vertalen in een grootte variatie van winkels. Aon de ene kant de grootte 

publiekstrekkers zoals bijvoorbeeld lntratuin, Hombach, Gamma e.d. en aan de andere kant de wot 
kleinere speciaalzaken. Deze exclusievere winkels moeten het winkelcentrum naar een niveau tillen en 
zorgen dot het een bovenregionaal karakter krijgt. Deze combinatie moet de kracht van het centrum 

zi jn. 

De sfeer zal een belangrijk onderdeel worden van dit tuinwinkelcentrum. Aon de ene kant moet er 
natuurlijk worden nagestreefd om zoveel mogelijk groen in het plan op te nemen en de relatie met zijn 

groene omgeving aan te gaan en aan die ander kant moet de relatie met het stadscentrum worden 
gelegd. De locatie is een overgangsgebied tussen het centrum en het buitengebied. 

Een groot gedeelte van het winkelgebeuren zich zal huisvesten in de monumentale AaBe fabriek. Dit 
stukje cultuurhistorie van Tilburg zal don ook een belangrijke rol gaan spelen in de sfeer ter plaatse en 

geeft het tuinwinkelcentrum de mogelijkheid om een extra dimensie aan het plan te geven. 

Naast zijn winkels moet he! tuinwinkelcentrum een aantal facilite iten hebben die het winkelen 

aangenamer maken en hiermee de kooplust stimuleren. Zoals eetgelegenheden, cafeteria's, terrasjes, 
maar ook een kinderopvang , informatiepunt en EHBO. Ook zal er een ontvangst en vergaderruimte in 
het plan worden opgenomen. Hier kunnen bijvoorbeeld cursussen gegeven worden, natuurlijk geeind 
rondom het thema groen en tuin. Om continu"iteit te behouden moet er ook ruimte zijn waar 
evenementen kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een wekelijkse groenmarkt of 

demonstraties. 

Thema tuinen 
Een tuinwinkelcentrum heeft veel publiek nodig. Hiervoor zal het een groot bereik moeten hebben. Om 
dit te verkrijgen zal het winkelcentrum uniek moeten zijn . Hier is daarom gedacht aan thema tuinen . Dit 
zijn speciaal ontworpen tuinen die de bezoeker moeten inspireren. Bijvoorbeeld een Japanse tuin, 
Borok tuin, rotstuin enz. Deze tuinen moeten dus het 1 + 1 =3 effect hebben, een interactie met de 
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winkels. Er zullen meer bezoekers naar het fabriekkwartier komen. De bezoekers voor de tuin zijn 
potentiele klanten zijn voor het tuinwinkelcentrum. Daamaast zullen de tuinen de bezoekers van het 
winkelcentrum moeten inspireren en tot kopen aanzetten. Ook geven deze tuinen de bezoeker en het 
personeel van het winkelcentrum de mogelijkheid om even te ontspannen in de tuinen . 

Programma fabriekkwartier 
Winkels 

Publiektrekkers (min 2stuks) 
Middelgrote speciaalzaken 
Kleine speciaalzaken 

Faciliteiten 
Restaurant 
Brasserie 
Us en friettent 
Openbaar toilet 
EHBO 
Educatiecentrum en adm. 
Vergader- ontvangstruimte 
kantoor, administratie 
Ki nderopva ng 
to iletten 
Marktplaats 

Parkeerru imte 
Thema tuinen 
Woningen 

30.000m2 - 50.000 m2 

2.500 m2 - 3.000 m2 

500 m2 - l 500 m2 

50 m2 - 500 m2 

200 m2 

100 m2 

25 m2 

2 X 15 m2 

20 m2 

180 m2 

100 m2 

15 m2 

150 m2 

15 m2 

500 m2 

15.000 m2 

40.000 m2 
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4.5. Conclusie 

Het doel van de nieuwe functie van het Fabriekskwartier is dat hij niet mag concurreren met de 
binnenstad en hij moet een groot bereik hebben opdat mensen van buiten de stad naar de stad, de 
locatie komen. 

De functiedeling om ruimte te besparen is goed te combineren met wonen. Bijvoorbeeld in de vorm 
van seniorenwoningen omdat dit met de komende vergrijzing een probleem in Tilburg zou kunnen 
worden. Ook het wonen op deze locatie is aantrekkelijk door zijn bereikbaarheid , ligging dicht bij het 
centrum en de mogelijkheden tot recreeren in het Leijpark of Piushaven. 

De locatie is uitermate geschikt voor het situeren van een grote detailhandelketen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een shopping Mall omdat Tilburg centraal ligt in Brabant. De locatie is, voor een stadlocatie, 
zeer goed bereikbaar doordat hij grenst aan de ringbanen die een directe verbinding hebben op de 
A58 . De stad Tilburg kan hier ook veel aan hebben, omdat zo'n functie mensen van buiten de stad 
naar een locatie kan trekken waarvandaan via de Piushaven het centrum zichtbaar is. 

De nieuwe functie van het Fabriekskwartier en AaBe fabriek is naast woningen een tuinwinkelcentrum 
en thema tuinen . lnspiratie hiervoor is verkregen via het artikel; "GARDENZ de eerste tuinboulevard 
van europa" in het maa;1dblad Zuid Nederland. Een tuinwinkelcentrum leent zich uitermate op deze 
locatie omdat het zeer goed bereikbaar is vanaf de A58, veel groen elementen in de omgeving heeft, 
het mensen van buiten de stad naar de stad kan trekken en de fabriek zich leent voor een 
herbestemmingontwerp voor een winkelcentrum. Doorslaggevend in deze keuze is mijn persoonlijke 
interesse geweest in het ontwerpen van een tuinwinkelcentrum als afstudeerproject. 

Het tuinwinkelcentrum is een concentratie winkels rondom het thema tuin. Daamaast zullen thema 
tuinen een interactie met de winkels hebben wat een 1 + 1 =3 effect zal opleveren. 
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ouwkundig plan 

Citaat: 
"Vee/ parkeerplaatsen, kleine loopafstande,n gemakkeli;k te bevoorraden winkels, korte winkelroutes en 
een leuke omgeving ziin allemaal gewild bii een winkelcentrum, moor ziin onderling in conflict". 

Kevin Lynch 

Citaat: 
"Het contrast tussen het interieur en het exterieur van een shopping mall is heel groat. Het interieur is 
geschaald op voetgangers, het creeren van een leuke omgeving en het uitlokken van een sociale 
uitwisseling. Het exterieur is het tegenovergestelde". 

Kevin Lynch 
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5.1 . lnleiding 

In dit hoofdstuk zal middels een stedebouwkundig plan met toelichting een antwoord gegeven worden 
op de stedebouwkundige opgave; 
■ Hoe ontwerp ik een geed functionerend tuinwinkelcentrum waar x 1000 mensen per jaar zich 

begeven en verplaatsen? 
■ Hoe wordt de relatie tussen de AaBe fabriek met de Piushaven en Ringbanen gelegd? 
• Hoe worden de kwaliteiten van de monumentale AaBe fabriek hierin benut? 

In dit hoofdstuk zal alvorens het stedebouwkundige plan wordt toegelicht, eerst ingegaan worden op de 
vraag waaraan een geed functionerend tuinwinkelcentrum op het fabriekskwartier zal moeten voldoen, 
en vervolgens hoe deze uitgangspunten ingepast zullen worden rekening houdend met de 
monumentale fabriek en omgeving. 
Deze informatie is verkregen middels een gesprek met de heer A. van der Zalm van TCN property 
projects en het boek Site planning van Kevin Lynch en het bestuderen van diverse referentieprojecten 
middels een bezoek en via het internet. 
Vervolgens zullen deze randvoorwaarden en uitgangspunten de basis vormen voor het 
stedebouwkundig plan wat in het derde deel wordt toegelicht. 
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5.2. Eigenschappen van een winkelcentrum 

Achtergrond 
Het inkopen doen vond van oudsher op de markt of in een enkelvoudige winkel plaats totdat in 1 784 
de eerste Parijse passage geopend werd. Vanaf dot moment ontwikkelden zich in het buitenland talloze 
nieuwe winkelconcepten die enige jaren later in ook Nederland toegepast werden. 
Het idee van de shopping mall is iets wot uit Amerika is overgewaaid. Het is ontworpen en gemaakt 
voor commerciele doeleinden waarbij de service naar de klanten centraal stoat. Een overdekte locatie 
buiten de stad die goed bereikbaar is, met veel parkeergelegenheid en waar alle inkopen gedaan 
kunnen worden. 

In Nederland zijn er een aantal winkelconcepten direct afgeleid van deze shoppingmall, zoals 
Woonmall Alexandrium te Rotterdam en Villa Arena te Amsterdam. De laatste jaren kenmerkt de 
ontwikkeling zich met name door het ontwikkelen van nieuwe winkelconcepten op locaties die daarvoor 
in het verleden niet gangbaar waren, zoals Design outletcentrum te Roermond, Bataviastad te Lelystad 
en Gardenz te Geleen. In de paragraaf "referenties" zullen een aantal van deze projecten kort 
toegelicht worden. Winkelcentra zijn in drie typen onder te brengen : het buurt- of wijkcentrum, het 
stadscentrum en het regionale centrum. De onderlinge verschillen zijn het bereik met inherent hieraan 
de hogere mate van uniekheid van de speciaalzaken. 
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Basis model/en winkelstraot 
Zeals eerder is vermeld is het winkelcentrum ontworpen met commerciele doeleinden. Het 
basisprincipe van een winkelcentrum is het clusteren van de winkeletalages en winkelentrees om het 
voetverkeer te intensiveren en in banen te leiden over het hele centrum. 
Om deze voetverkeersstroom op gang te brengen zullen de primaire attracties gesitueerd worden aan 
de uiteinden van deze banen, waarlangs de secundaire attracties zijn gesitueerd. Deze primaire 
attracties, de zogenaamde publiekstrekkers, zullen ervoor zorgen dat de secundaire attracties, de 
speciaalzaken, extra bezoekers krijgen. Natuurlijk is dit een wisselwerking. 
Daamaast is er nog een tertiaire attractie: de faciliteiten zoals horeca, EHBO, openbare toiletten en 
kinderopvang. Deze zijn ondersteunend aan de primaire en secundaire attracties. 

Het situeren van de primaire attracties aan de uiteinden van een winkelstraat is primair het 
uitgangspunt voor een winkelstraatmodel. Hieronder zijn een aantal winkelstraatmodellen naast elkaar 
gezet volgens het basisprincipe. Het basismodel is een haltermodel, maar om monotonie te voorkomen 
zijn hier afgeleiden van ontwerpen. 

Daamaast moet de winkelstraat een bepaalde sfeer uitstralen, men moet de bezoeker blijven prikkelen 
om verder te lopen, het mag niet vervelen. Er zullen voldoende horecagelegenheden en rustplaatsen 
moeten zijn in de vorm van zitbankjes, muurtjes, bomen e.d. Daamaast zal rekening gehouden moeten 
worden met de zichtbaarheid op de winkels vanaf de winkelstraat. De breedte van een winkelstraat is 
afhankelijk van het aantal bezoekers dat zich door deze straat zal verplaatsen. Frank Lynch geeft in zijn 
boek site planning een richtlijn van 12 meter aan. Deze breedte zorgt voor voldoende levendigheid 
zonder dat er verkeersopstoppingen ontstaan. Bescherming tegen weersinvloeden is vaak een pluspunt, 
zeker in Nederland. T och vinden mensen het vaak heel prettig om in de openlucht te winkelen. 

Halter model 
_....,__ _ _____. 

L vorm model 

U vorm model 

8 vorm model 

S vorm model 

kruis model 

Tvorm model 
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Parkeren 
Voor winkelcentra met een regionaal bereik zijn er naast de basismodellen nog een aantal andere 
kwaliteiten waar het ontwerp aan moet voldoen. Veel bezoekers komen met de auto. Een belangrijk 
onderdeel is daarom de situering van de parkeerplaatsen ten opzichte van de winkels. Het streven 
hierbij is een zo klein mogelijke loopafstand van de winkel naar de parkeerplaats. Frank Lynch geeft 
voor het verkoopprincipe van Cash & Carry als maxima le loopafstand op de niet topdagen 100 meter 
en 200 meter op topdagen zoals de weekends en feestdagen. Commercieel gezien werkt het 
stimulerend wanneer een gekocht goed direct meegenomen kan worden en om extra verkoop te 
bevorderen snel in de auto geplaatst kan worden. Maar een goede bereikbaarheid en ontsluiting en 
een overzichtelijke parking met een hoge mate van veiligheidsgevoel zijn hieraan niet ondergeschikt. 

Bevoorrading 
Een logistiek en organisatorisch probleem is vaak de bevoorrading van de winkels. Gedurende de hele 
dog, zeven dagen per week moet het magazijn bereikbaar zijn voor leveranciers. T och is het vervelend 
om in de winkelstraat vrachtwagens, auto's e.d. te hebben. Ook zorgt het voor opstoppingen wanneer 
een vrachtwagen zich tussen de personenauto's op een parking begeeft. Concreet betekent dit dot de 
winkelroute en de parkeerroute niet de bevoorradingsroute mogen zijn en daamaast ook niet hinderlijk 
mogen kruisen . Ook is het esthetisch gezien minder fraai om zicht te hebben op de magazijngevel van 
een winkel. De bevoorradingsroute en magazijnen zullen dus min of meer moeten worden verstopt. 

Entree 
De entree van een winkelcentrum moet goed zichtbaar zijn. Vanaf de snelweg is het belangrijk dot de 
bezoeker hier zonder veel obstakels naar toe geleid wordt zonder dot hij of zij moet gaan zoeken. 
Vanaf de entree moet de bezoeker gemakkelijk en snel naar een parkeerplaats geleid worden. Ook 
moet hij vanaf hier een beeld hebben van het winkelgebied. Een heldere opzet van en zicht op de 
winkelstraat spelen hierbij don ook een belangrijke rol. 

Omvang 
Om het gewenste bezoekersaantal te krijgen moet de winkeloppervlakte 30.000-50.000 m2 zijn. 

concept organisatie op locatie 

entree Bataviastad 
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5.3. Referenties shoppingmall 

Gardenz 

Gardenz is een T uinboulevard met een winkeloppervlakte van 50.000m2 en is gevestigd in Geleen. De 
drie initiatiefnemers zijn 3W Vastgoed uit Maastricht, Stienstra Commercieel Vastgoed uit Heerlen en 
TCN Property Projects uit Nieuwegein. Het is een winkelconcept waarbij de loopafstand van de auto 
naar de winkel zo klein mogelijk is gemaakt. De parkeerplaatsen zijn gesitueerd voor de winkels. Dit 
heeft nadelige invloeden voor de sfeer die de boulevard uitstraalt, maar weer positieve invloeden op 
het winkelgemak van de bezoekers. De bevoorrading vindt aan de achterzijde van de winkels pleats . 
De locatie heeft een directe verbinding met de snelweg, en is dus goed bereikbaar. De winkels zijn ten 
opzichte van elkaar in een Haltermodel geplaatst met de grote publiekstrekkers aan de uiteinden. Aan 
het esthetische aspect van de winkels is weinig aandacht besteed. Het zijn grote winkelhallen. Achter de 
boulevard wordt een natuurgebied aangepland. (bron www. gardenz.nl) 

Designer outletcentrum Roermond 

Het designer outletcentrum in Roermond is gebouwd aan de rand van de stad aan een oude kazeme. 
De locatiekeuze is niet zo gunstig. De bereikbaarheid is goed, alleen ligt dit centrum op slechts 300m 
afstand van het winkelcentrum van Roermond, waardoor dit een grote concurrent is. Het is gebouwd 
volgens het T-model. De langste winkelstraat is ietwat gebogen. Hieraan zijn 2000 parkeerplaatsen 
gesitueerd. De bevoorradingsroute is gescheiden van de parkeer- of winkelroute. De sfeer die de 
architect voor ogen had voor dit centrum is dat van een oud stadcentrum. Deze sfeer komt wat kitsch 
over. De achterzijde van de winkelstraat bestaat uit industriele dozen die aan dit zogenaamde oude 
stadscentrum zijn geplakt. Het centrum heeft qua model en sfeer veel overeenkomsten met het Design 
outletcentrum Serravalle in ltalie. 
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Villa Arena .Amsterdam 

Het winkelcentrum Villa Arena in Amsterdam telt 80 winkels, verdeeld over vier verdiepingen die zijn 
gesitueerd aan een spectaculaire glasoverkapte vide met een ogenschijnlijk hangend restaurant. Het 
complex heeft 140.000m2 aan vloeroppervlakte. De winkels hebben het theme wooninrichting. De 
parkeergarage onder het gebouw zorgt semen met de liften en de trappen voor een korte loopafstand 
van de auto near de winkels. De architect van Villa Arena te Amsterdam zijn Benthem en Crouwel 
Architekten. {bron www.bouwenmelstaal.nl/hallen/ winke/s/ wnk _ are 1 .html) 

Winkelcentrum Alexandrium, Rotterdam 

Het winkelcentrum Alexandrium te Rotterdam stoat in de Alexanderpolder. De architect van dit project 
is het architektenburo Verheijen, Verkoren, de Haan. Het winkelcentrum is net zoals Villa Arena 
gesitueerd aan een over meerdere etages strekkende vide en de winkels hebben het theme 
wooninrichting. lnteressant aan dit project is dot de parkeerplaatsen zijn gesitueerd op het dak. Middels 
liften en trappen zijn de winkels vanaf de auto te bereiken. Daamaast is in het plan een monumentale 
villa opgenomen. Het project is over deze villa gebouwd. (bron www.woonmallalexandrium.nf/) 

luchtfoto Villa Arena 

foto winkelcentrum ,AJexandrium 
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Bataviastad te Lelystad 

Bataviastad is een outlet centre gelegen in Lelystad. Het geheel is ontworpen in een 8-model. Het 
sfeerbeeld dat dit outlet centre moet oproepen is dat van een oude vestigingsstad; Batavia. De 
winkelstraat is te bereiken via een drietal toegangswegen die alleen voor voetgangers toegankelijk zijn. 
De entreegebouwen hebben drie verschillende vormen: een poort, de romp van een schip en een 
toren. De parkeergelegenheden zijn aan drie zijden van het winkelcomplex. De bevoorradingroute 
bevindt zich aan de achterzijde van de winkels, maar bevindt zich in het complex en is bereikbaar via 
een aantal toegangsdeuren die leiden naar binnenpleintjes en gangen die leiden naar de 
winkelmagazijnen. (bron www.bataviastad.nl) 

plattegrond Bataviastad 
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winkelstraat Bataviastad 
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Design Outletcentrum Serravalle Scrivia in ltalie 

Design outletcentrum Serravalle Scrivia in ltalie heeft een T-model. Het plan heeft een sterke 
aantrekkingkracht naar het centrale plein op de kruising. De parkeergelegenheid bevindt zich ten 
zuidoosten en woningen ten noordwesten. Opvallend is de redelijk lange loopafstand vanaf de winkels 
tot de auto. De bevoorrading is gescheiden van de openbare parkeerroute en gesitueerd aan de 
achterzijde van de winkels parallel aan de winkelstraat. De sfeer die de winkelstraat uitstraalt is heel 
gemaakt. (bron www.manghi.it/serravalle.htm) 

foto van maquette Designer Outlet Seravalle 
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5.4. Stedebouwkundig plan 

5.4. 1. Gebiedsofbokening, het Fobriekskwortier 

In de stedebouwkundige analyse is geconcludeerd dat de bebouwing rondom de AaBe fabriek 
architectonisch weinig waarde heeft en het zicht naar de monumentale fabriek ontneemt. Dit in 
combinatie met de keuze voor een tuinwinkelcentrum in de AaBe fabriek vraagt om een herinrichting 
van deze locatie. 

De infrastructuur hier de drager van de ruimtelijke structuur en vormt deze duidelijke begrenzingen en 
deelgebieden binnen de Piushaven. Het plangebied waar dit afstudeerproject zich op zal gaan richten 
zal dan ook bepaald worden door het AaBe complex en deze infrastructuur rondom. 

Het fabriekskwartier waar het AaBe complex is gelegen wordt begrensd aan de Noordzijde door middel 
van het Piuskanaal. Het water met groene oevers zorgen voor deze harde grens. Ten westen door de 
wijk Fatima. Deze wijk bestaat grotendeels uit woningen. De kwaliteit van deze wijk voldoet de 
komende jaren nog en zal daarom niet worden meegenomen in het stedebouwkundig plan. Ten 
Oosten van het fabriekskwartier door de Hoevense weg. Zeals eerder vermeld is, is dit een historische 
weg. Een oude "herdgang" met lintbebouwing. Om de identiteit en de orientatie van en in dit gebied te 
behouden beperkt ons gebied zich tot aan deze weg met bebouwing. Achter deze Hoevense weg ligt de 
woonwijk Jeruzalem. Deze wijk wordt teveel gescheiden door Hoevense weg en is een afstudeerproject 
op zich. Aan de zuidzijde is de Ringbaan-Zuid gelegen, met achter deze ringbaan het Leijpark. Deze 
grenzen zijn sterk genoeg om het stedebouwkundige plan te beperken tot het Fabriekskwartier. 

Het stedenbouwkundig plan is een onderdeel van het afstudeerproject de herbestemming van het AaBe 
complex. Om dit project binnen de daarvoor beschikbare tijd af te kunnen ronden wordt het 
plangebied afgebakend tot het fabriekskwartier, en zal er dus geen stedebouwkundig plan gemaakt 
worden voor de hele Pius haven. 
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5.4.2. /dee I concept 

Een tuinwinkelcentrum concurreert niet met de binnenstad Tilburg en trekt daarnaast veel mensen van 
ver buiten de stad naar het fabriekskwartier. Dit vraagt om een goede bereikbaarheid en organisatie 
van en op de locatie. De meeste mensen zullen reizen met de auto, wat gevolgen heeft op het terrein. 
Hoe gaan deze auto's hier bewegen zonder dat de voetgangers in de winkelstraat of in de tuinen hier 
last van hebben? Daamaast worden winkels gedurende de gehele dag bevoorraad. Het auto- en 
voetverkeer mag dan ook niet worden belemmerd door dit bevoorradingsverkeer. De verschillende 
verkeerslijnen mogen elkaar dus op de locatie niet kruisen of hinderen. 
Een tuinwinkelcentrum is een commerciele instelling. Alles is op de verkoop van producten gericht. De 
sfeer, afstand en vorm van de winkelstraat in combinatie met de situering van de publiekstrekkers en de 
horecagelegenheden hebben hier veel invloed op. 

Op het fabriekskwartier zullen naast het tuinwinkelcentrum ook woningen en thematuinen gesitueerd 
worden. Deze verschillende functies kunnen de locatie splitsen, wat niet gewenst is omdat ze elkaar 
aanvullen en ondersteunen. T och mogen ze functioneel gezien elkaar niet belemmeren. 
De grote spil moet de monumentale AaBe fabriek worden. Dit belangrijke element is centraal gelegen 
en heeft dankzij zijn typologie veel potentie om eenheid te krijgen tussen de verschillende functies op 
het fabriekskwartier zonder dat ze elkaar belemmeren. Daarnaast kan dit gebouw een stuk 
cultuurhistorie van de stad Tilburg aan de bezoekers van het tuinwinkelcentrum overbrengen. De 
orientatie van de winkelstraat en de bebouwing moet de relatie tussen de AaBe fabriek en de 
Piushaven, het centrum, het parkwayprofiel aan de Ringbaan-Zuid en het Leypark aangaan. Middels 
zichtlijnen naar de fabriek verkregen door het situeren van woonblokken in een bepaalde richting zal 
deze het middelpunt van de locatie worden 

De AaBe fabriek heeft een heldere typologie die in het verleden altijd standvastig is bewaard. 
Uitbreidingen werden gerealiseerd middels verlenging van de fabrieksstraat waaraan nieuwe 
bouwdelen werden geplugd. Uitgangspunt zal daarom zijn dat functies en nieuwe gebouwen op het 
fabriekskwartier aan de fabrieksstraat worden geplugd, waarmee een eenheid op de locatie verkregen 
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l ichtlijnen vanuit omgeving naar de fabriek 

Concept uitbreidingen 'aanp/uggen' aan fabrieksstraat 
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kan worden en er een relatie aangegaan kan worden vanuit deze fabriek met de verschillende functies 
van zijn omgeving en andersom. Functioneel moet de fabrieksstraat ook de intermediair blijven. 
Uitgangspunt hier is don ook dot de fabrieksstraat hoofdwinkelstraat wordt. De intermediair tussen de 
winkels. 

Het AaBe complex kent verschillende niveaus: de kelder ligt op 1 ½ meter onder maaiveld, de begone 
grond ligt op 1 meter boven maaiveld, de bovenkant constructie ligt op 6,20 meter en de nokken van 
de sheddaken op bijna 8 meter boven maaiveld. 

Omdat de stedebouwkundige opgave van het fabriekskwartier, door zijn nieuwe functies en 
dientengevolge door zijn gecompliceerde verkeersroutes, grotendeels een pragmatische opgave is zal 
hier conceptueel rekening mee moeten worden gehouden. De oplossingsrichting is het creeren van 
verschillende niveaus waarop verschillende functies worden gesitueerd. De AaBe fabriek heeft hier al 
aanleiding voor gegeven doordat de kelder onder een groot gedeelte van de productiehallen is 
gesitueerd en deze kelder geschikt is als parkeergarage. Een uitgangspunt is dot de autoverkeersroute 
en de voetverkeersroute moeten worden gescheiden van elkaar moor wel zo dicht mogelijk bij elkaar 
moeten liggen. Door deze twee verkeerslijnen parallel boven en onder elkaar te laten lopen tackelen 
we dit probleem. Dit systeem zal doorgezet worden. Niveau -1 wordt parkeren, het maaiveld krijgt een 
groenfunctie, niveau O wordt winkels en niveau + 1 krijgt de functie van wonen. 
Door het 'aanpluggen' van functies en volumen aan de fabrieksstraat op verschillende niveaus zal een 
eenheid op het fabriekskwartier verkregen worden. 
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5.4.3. Motivatie keuze basismodel 

De stedebouwkundige context, het AaBe complex en de eisen ten aanzien van een winkelgebied 

bepalen de vorm van het basismodel van de winkelstraat. Uitgangspunt is dat de fabrieksstraat het 
intermediaire element is op de locatie. Deze straat wordt dan ook de hoofdwinkelstraat en vormt de 
basis voor het winkelstraatmodel. Het winkeloppervlak aan deze straat is 33 .000m2, wat volstaat om 
het gewenste bezoekersaantal voor een tuinwinkelcentrum te halen. Het winkelstraat model wordt een 

haltermodel. Conceptueel wordt rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding. De richting waarin 
de uitbreiding plaatsvindt is de richting van het centrum om een relatie met de Piushaven en het 
centrum dat zichtbaar is vanaf het fabriekskwartier te ma ken. Daarnaast is rekening gehouden met de 
monumentale gevel die zoveel mogelijk wordt gespaard. De winkelstraatuitbreidingen worden daarom 
aangeplugd aan de fabriekstraat ter plaatse van de binnenpleinen in de vorm van een U-model. De 
poten van het U-model zullen geleidelijk aan verlengen, naarmate er meer winkeloppervlak gevraagd 

wordt. Deze mogelijke uitbreiding is met rood gearceerd op de tekening hiemaast. De fabriek met zijn 
fabrieksstraat blijft hierdoor het centrum van de locatie. 

Uitgangspunt van een U-model is dat aan de uiteinden publiekstrekkers gesitueerd worden . Het 
verplaatsen van het winkelend publiek tussen deze publiekstrekkers zal ervoor zorgen dat de 

speciaalzaken tweemaal worden gepasseerd. Middels dit winkelstraatmodel worden 3 winkelsferen 
gecreeerden aangeplugd aan de fabrieksstraat: de hoofdwinkelstraat die een sfeer heeft van het 
winkelen in een oude textielfabriek. Een winkelstraat met pleinen waar markten e.d gehouden kunnen 

worden en een winkelstraat waar gewinkeld wordt ender bomen wat een intieme sfeer zal oproepen. 
De binnenpleinen zorgen voor een geleidelijke overgang van buiten naar binnen en andersom. 

Aan de zijde van de ringbaan zullen de thematuinen worden gesitueerd en middels looppaden wordt 
de omgeving aangeplugd aan de fabrieksstraat. Deze looppaden liggen op 1 meter boven maaiveld. 

Hierdoor kunnen de tuinen vanaf 1 meter hoogte bezichtigd worden. Aan de uiteinden komen trappen 
waarmee een uitnodigend gebaar wordt gemaakt naar de fabriek. T ussen de looppaden word en 

woonblokken gesitueerd. 

. 
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Uiibredin U-model en ubliekstrekkers o de uiteinden 
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Winkels uitbreiding 
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5.4.4. Orgonisotie 

Bevoorrad in g 

De bevoorrading van de winkels moet gedurende de gehele dag mogelijk zijn, daarnaast mag deze 
verkeerslijn geen verkeerslijn van voetgangers of auto's kru isen. Daarnaast moeten magazijnen om zo 
groot mogelijke winkelpuien te hebben niet aan de winkelstraat gesitueerd worden. Uitgangspunt is 
daarom om deze bevoorradingsroute en magazijnen aan de achterzijde van de winkels te situeren. De 
bevoorradingsroute bevindt zich op maaiveld niveau. 

Parkeren 
De meeste bezoekers arriveren met de auto. De afstand van de auto naar de winkels moet zo klein 
mogelijk zijn. Deze worden daarom boven elkaar gesitueerd. Met veel verbindingen in de vorm van 
trappen, liften en hellingbanen. Het parkeren bevindt zich op niveau -1 . De fabrieksstraat staat hier 
ook centraal als de intermediair tussen parkeren en winkelstraat, niveau -1 en niveau l. 

Volgens de richtlijn van TCN pp l :40 (1 parkeerplaats per 40 m2 winkeloppervlakte) wordt in het basis 
model 825 parkeerplaatsen gevraagd. De kelder van de fabriek is hiervoor te klein (369 
parkeerplaatsen)dus wordt er een uitbreiding gereal iseerd door middel van het aanpluggen aan de 
fabrieksstraat op niveau -1. Om geen onnodige autoverkeer op de locatie te hebben wordt er een 
directe verbinding vanaf de Ringbaan-Zuid naar de entree van de parkeer kelder gemaakt op niveau -
1. 

Entree 
De entree van de locatie is gesitueerd aan de Ringbaan-Zuid. Thema tuinen zullen hier de aandacht 
van de passant trekken en zullen de bezoeker in een bepaalde sfeer brengen. Vanaf de entree wordt de 
bezoeker direct begeleidt naar de ingang van de parkeergarage. Boven deze ingang kan een blik 
geworpen warden op de winkels die zich bevinden in de open ruimten. Hierover later in het verslag 
meer. 
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5.4.5. Woonblokken 

T ussen de ringbaan en de fabriek komen als visitekaartje de thematuinen naast de entree die midden 
op de locatie is gesitueerd. Deze situering van de entree maakt de fysieke relatie met de Ringbaan
Zuid. Aan deze ringbaan zullen woonblokken gesitueerd worden; net zoals tussen de fabriek en de 
Piushaven. Hier zullen woonblokken worden gesitueerd waaronder mogelijk een uitbreiding van de 
winkels kan plaatsvinden. 

De woonblokken aan de Ringbaan-Zuid zijn een onderdeel van het fabriekskwartier en van het 
parkwayprofiel van de Ringbaan-Zuid. Er is daarom gekozen voor vierkante bouwblokken die geen 
richting hebben. Ook zijn deze bouwblokken de scheiding en tevens de entree van de locatie vanaf de 
Ringbaan-Zuid en vormen hierdoor de poort van het fabriekskwartier. 

'\ij ~ 
i\ ~ 
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CZ, 

fabriekskwartier en Ringbaan-luid 

Een poort heeft een massief gesloten uiterlijk. Middels luchtdozen wordt enerzijds deze uitstraling 
bewaard en anderzijds warden tech functionele ruimten in dit volume gecreeerd. Het fabriekskwartier 

Referentie kasteelpoort 

referentie kennispoort, Koen van Ve/sen 
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onderscheidt zich van zijn omgeving doordat de school van de bebouwing groter is don van zijn 
omgeving . De afmeting van de plattegrond van het bouwblok zal daarom zijn 47 x 47meter met een 
hoogte van 20 meter. In totaal zullen er 80 gezinswoningen en 200 1 a 2 persoonswoningen 
gesitueerd worden. 
Omdat deze bouwblokken onderdeel zijn van het fabriekskwartier worden ze iets opgetild tot 4meter 
boven maaiveld, zodat vanaf de weg de fabriek zichtbaar blijft en de bouwblokken onderdeel zijn van 
de thematuinen. Functioneel gezien zal een groot gedeelte van de ruimte onder de bouwblokken 
gebruikt worden als entree van het bouwblok en het parkeren. 

I 

schetsen gevels woonb/ok 
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p/attegrond en doorsnede woonblok 
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schets op bouwblokken van kruising ringbanen 
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De woonblokken tussen de fabriek en de Piushaven maken de relatie met het centrum van Tilburg 
middels het stedelijk wonen (wonen boven winkels), de dichtheid en de situering van de bouwvolumen. 
Deze langgerekte volumen met uiteinden trekken als het ware de AaBe fabriek naar de Piushaven. Ook 
hier zullen de volumen functioneel gemaakt worden middels luchtdozen waardoor patio's of 
binnentuinen ontstaan ter plaatse van het langgerekte volume en op de uiteinden van de balkons. 
De bouwblokken zijn net zoals aan de ringbaan gesitueerd aan de looppaden, die hier iets breder zijn. 
Zoals eerder vemoemd wordt het stedelijk wonen hier vertaaldin het wonen boven winkels. Eventuele 
uitbreidingen van het tuinwinkelcentrum zullen hieronder plaatsvinden. Aon het uiteinde, tegen de 
Piushaven, zullen een drietal woontorens de woonblokken afsluiten en een relatie aangaan met de 
Piushaven en het centrum. Het loge gedeelte goat een relatie met de fabriek aan door zijn hoogte van 
8meter. Ook hier is het maaiveld groen, totdat er winkels komen, en niveau O bestemd voor winkels en 
winkeluitbreidingen. Gewoond wordt er don op niveau + 1 in slechts een bouwlaag. In totaal zullen er 
45 gezinswoningen en 390 1 a 2 persoonswoningen gesitueerd worden. 

Middels de poortgebouwen en langgerekte volumen met uiteinden aan de Piushaven zal een soort 
gebied omsloten worden waarin de fabriek met zijn fabriekstraat centraal komt te staan. 

~---------------------------- • 
doorsnede fabriekskwartier 

woonblokken tussen piushaven en AaBe fabriek 

schets woonb/ok 

schets woonblokken aan Piushaven 
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Stedebouwkundig plan fabriekskwartier 
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Program ma: 
Winkelcentrum 33.000m2 

Winkeluitbreidingen tot 20.000m2 

Woningen: 125 gezinswoningen, 
590 la 2 persoonswoningen 
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Conclusie 

Het stedebouwkundig plan is gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten verkregen door het 
bestuderen van verschillende referenties, het boek Site planning van K. Lynch en een gesprek met TCN 
pp. Om het gewenste bezoekersaantal te krijgen moet de winkeloppervlakte 30.000 - 50.000m2 zijn. 
Uitgangspunt voor de vorm van de winkelstraat is dat de publiekstrekkers aan het uiteinde zijn 
gesitueerd, een korte loopafstand tussen de winkels en de parking. Daamaast moet uitgegaan worden 
van een heldere winkelstraat opzet. Ook mogen de verschillende verkeerslijnen op de locatie elkaar 
niet kruisen, zoals bevoorradingroute, autoroute en voetgangersroute, De bevoorradingsroute en 
magazijnen moeten uit het zicht worden houden, en de entree moet goed zichtbaar en bereikbaar zijn. 

Een kwaliteit van het AaBe complex is dat de fabrieksstraat het intermediaire element is tussen de 
verschillende productiehallen. Deze fabrieksstraat zal in het stedelijk plan ook weer de basis zijn en 
hoofdwinkelstraat als functie krijgen. Het winkelstraat model wordt een Haltermodel met 
publiekstrekkers aan de uiteinden. Uitbreidingen van deze winkelstraat, winkels en parkeergarage 
zullen net als vroeger aangeplugd worden aan de fabrieksstraat en zullen deze uitbreidingen van het 
Haltermodel een U-model maken in de toekomst. 

Middels zichtlijnen naar de fabriek wordt deze het centrum van de locatie, en kan er een relatie 
aangegaan worden met de Piushaven en Ringbaan. De bouwblokken worden evenwijdig aan deze 
zichtlijnen gesitueerd . Om geen gevaarlijke situatie op de locatie te krijgen en het tuinwinkelcentrum 
logistiek goed te laten functioneren zijn de verschillende functies op verschillende niveaus gesitueerd. 
Het wonen zal op niveau +2 zijn, de winkels zullen zich bevinden aan de fabrieksstraat op niveau + l 
in de productiehallen, met uitbreidingen richting de Piushaven en het parkeren zal zich op niveau -1 
bevinden. Hierdoor wordt de verkeerslijn auto's gescheiden van die van de voetgangers. De verbinding 
tussen parkeergarage en winkelstraat zal weer via de fabrieksstraat zijn. Het bevoorraden van de 
winkels zal aan de achterzijde van de winkel gesitueerd worden, zodat dit gedurende de gehele dog 
kan gebeuren zonder dat de bezoeker hier last van heeft. 
De entree is aan de ringbaan tussen de thematuinen gesitueerd. Met een directe verbinding naar de 
parkeergarage. De thematuinen moeten een interactie tussen de bezoekers van de winkels en van de 
tuin hebben. 
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Aan de kant van de Piushaven zullen er ter plaatse van de drie zichtlijnen, drie verschillende sferen 
gecreeerd worden: een winkelstraat uitbreiding die de stedelijkheid laat zien en hiermee een relatie met 
het stadscentrum legt. Daamaast wordt er een winkelstraatsfeer gecreeerd waar winkels zich bevinden 
onder aan een plein met veel bomen. De middelste zichtlijn zal een rustpunt voor de bewoners zijn, 
aan het water van de Pius haven. 

De uitwerking van de woonblokken op het fabriekskwartier zou verder uitgewerkt kunnen worden. Zoals 
de relatie met het centrum, evenals die met de omliggende wijken . Dit is in dit afstudeerproject min of 
meer onderbelicht gebleven is wegens tijdgebrek en omdat het zwaartepunt meer op het bouwtechnisch 
ontwerp van de AaBe fabriek ligt. 
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itectonisch ontwerp en 
chnische uitwerking 

Een gebouw is ontworpen voor een bepaalde functie. Herbestemmen impliceert dat men iets anders 
met een gebouw wil doen dan waarvoor het is ontworpen. De nieuwe functie moet dus ingepast 
worden in het bestaande gebouw. 
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6.1. lnleiding 

In dit hoofdstuk zal eerst het architedonisch ontwerp worden toegelicht gevolg door de bouwfysische en 
bouwtechnische uitwerking. 

De architedonisch ontwerpopgave is het behouden van de kwaliteiten van de monumentale AaBe 
fabriek wanneer het intermediaire element de fabriekstraat de hoofdwinkelstraat wordt en er in de 
produdiehallen winkels gesitueerd worden. Met andere woorden. Hoe wordt met behoud van de 
kwaliteiten de fabrieksstraat toegankelijker en de productiehallen opgedeeld in kleinere ruimten? Hier 
zal ook rekening gehouden moeten worden met de eisen ten aanzien van het functioneren van een 
tuinwinkelcentrum en randvoorwaarden voortkomend uit het stedebouwkundig plan. 
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6.2. Architedonisch ontwerp 

6.2. 1. Referenties 

25kv gebouw door architect Robert Winkel. 
Het 25 kv gebouw in Rotterdam, wot een voormalig schakelstation was, is herbestemd tot 
kantoorgebouw. Het bestaande gebouw voldeed niet aan de eisen die aan een kantoorgebouw gesteld 
warden. Het had bijvoorbeeld te weinig sanitaire ruimten en liften, het gebouw voldeed bouwfysisch 
niet, en de uitstraling was niet zeals gewenst. De architect Robert Winkel is hier conceptueel mee 
omgesprongen en heeft een element voor dit gebouw geplaatst wat deze tekortkomingen oplost. In dit 
element zijn trappen en liften opgenomen, maar ook de horizontale verkeersruimten die de nieuwe 
kantoorruimten ontsluiten. Daamaast zijn hier ook de sanitaire ruimten en wordt de bouwfysica hier 
geregeld. Door dit element voor het gebouw te plaatsen, en van glas te maken heeft het gebouw een 
modem uiterlijk gekregen. 

Pontmuseum door architect Benthem en Crouwel 
De architecten Benthem en Crouwel gaan in het Pontmuseum in Tilburg op een hele interessante 
manier om met de grote open productiehallen. Dit project bestond uit het herbestemmen van een 
monumentale textielfabriek tot museum. Een museum vraagt om een rui;nte waar kunst tentoongesteld 
moet kunnen warden. Vaak door het op te hangen aan een wand. Het Pont museum kent net zeals de 
AaBe fabriek grote open ruimten . De opgave hier was om deze kwaliteit te behouden en toch een 
functionele ruimte te creeren. Middels het plaatsen van dozen in deze ruimte die zowel aan de 
buitenzijde als aan de binnenzijde benut kunnen warden wordt de kwaliteit van de ruimte behouden. 

If- }-1111 (__f-H ,fl Ef<\,f[IT E: flDHU E: I 6UlJ 1 · TE:( HII,') _t-

Refetentie 25kv gebouw, R. Winkel 

Referentie Pontmuseum, Bentham en Crouwe/ 
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6.2.2. ldee I Concept 

Het herbestemmingontwerp moet de kwaliteiten van de fabriek behouden en combineren met de 
uitgangspunten en randvoorwaarden volgend uit het stedebouwkundig plan en de nieuwe functie. 

Een kwaliteit van de fabriek is zijn pragmatiek, wat zich onder andere uit in de vorm van zijn typologie. 
Een fabrieksstraat die de verschillende ruimten, de productiehallen verbindt, en er een complex van 
maakt. Deze typologie is tijdens de uitbreidingen door de jaren heen altijd behouden. 
Daamaast moeten de open ruimte die de productiehallen zijn, gelegen onder een staalconstructie met 
sheddaken, behouden worden. Deze sheddaken zijn een karakteristiek element van het gebouw. Ze 
beslaan bijna het gehele dakoppervlak. Een sheddak is georienteerd op het noorden middels een 
volledig gesloten zijde en een openzijde. Deze contrasterende zijden zijn in een streng ritmisch patroon 
aangebracht. De gedachte achter dit element is pragmatisch om voldoende daglicht maar geen direct 
zonlicht in de ruimte te krijgen. 

Doorlrekken van de zichtliinen in de fobriek 

De fabriek gaat een relatie aan met de ringbaan en de Piushaven doordat in het stedebouwkundige . ... -.' ,-,_ .. _: -'~ ··. ·. 

plan zichtlijnen zijn gecreeerd naar de fabriek. In het Architectonische ontwerp moeten deze ~ 
stedebouwkundige zichtlijnen ter plaatse van de fabriek niet doorbroken worden, maar doorgezet ~ 

.·· . 
·• ' . _. 

worden in de fabriek. conce to en en esloten ruimte 
De nieuwe functie van tuinwinkelcentrum vraagt om verschillende typen ruimten. Enerzijds moeten dit 
grote ruimten zijn, voor de publiekstrekkers, en anderzijds moeten dit kleine ruimten zijn voor de 
speciaalzaken. 

In de productiehallen worden twee typen ruimten geplaatst, gesitueerd aan de fabrieksstraat en onder 
de staalconstructie met sheddaken. Een open ruimte, in het verlengde van de zichtlijnen, en een 
gesloten ruimte. Hiermee wordt een reactie gegeven op de sheddaken en wordt de typologie van het 
gebouw behouden; het situeren van verschillende ruimten aan de fabrieksstraat, en de zichtlijnen naar 
de fabrieksstraat worden doorgezet in het gebouw. Door deze elementen onder staalconstructie te 
plaatsten worden het duidelijk toegevoegde elementen onder het dak van sheddaken en constructie. 
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Het functioneel maken van deze open en gesloten ruimte gebeurt middels dozen. Er zal een doos met 
een functie aan de ruimte worden toegevoegd. Dit vertaalt zich enerzijds in 'luchtdozen' die uit de 
gesloten ruimte gehaald worden en dozen die in de open ruimte geplaatst worden. Door deze volgens 
de ritmiek van de zichtlijnen uit het stedebouwkundige plan door te zetten ontstaan er verschillende 
ruimten gelegen aan de fabrieksstraat. 

Het programma van het tuinwinkelcentrum dot om ruimten van verschillend formaat vraagt kan hier 
goed ingepast worden. De kleinere speciaalzaken kunnen goed in de openruimte gesitueerd worden en 
de grotere zaken in de gesloten ruimte. Open ruimte dankzij staalconshvdie en sheddaken 

Concept open gesloten ruimte 

Ruimten in een ruimte 
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6.2.3. Fabrieksstraat 

De fabrieksstraat is de hoofdwinkelstraat van het tuinwinkelcentrum, het intermediaire element tussen 
de verschillende ruimten en winkels. De fabrieksstraat heeft een strenge ritmiek en is lineair 
opgebouwd. Een nadeel van dit element is dot het gesloten is en daardoor slecht bereikbaar vanuit de 
verschillende ruimten. Ook is de straat niet breed genoeg als hoofdwinkelstraat. Kevin Lynch geeft een 
richtlijn aan van 12 meter breed, terwijl de fabrieksstraat slechts 5 meter breed is . 

Om de bereikbaarheid van dit element te vergroten en om het functioneel te kunnen benutten als 
hoofdwinkelstraat zal de fabrieksstraat tussen de gemetselde kolommen worden opengebroken tot een 
hoogte van 2,Sm. Hierdoor wordt het element bereikbaar vanuit de verschillende ruimten en blijft de 
ritmiek en lineaire opbouw behouden. Middels een stolen pleat van 330x7mm wordt de doorbreking 
aangegeven. Deze stalenplaat zal worden ondersteund door een portaal dot de hart op hart moat van 
de fabrieksstraat en kolommenstructuur van de kelder aanhoudt. 
Hierdoor worden de eigenschappen van de straat verbeterd en getracht de kwaliteiten zoveel mogelijk 
te behouden. Door luchtdozen aan de fabrieksstraat te plaatsen worden een soort semi-openbare 
ruimte verkregen. Deze ruimten zijn enerzijds de entree van de winkel, mensen worden langzaam de 
winkel ingelokt, en anderzijds bieden zij de bezoeker wanneer het in de winkelstraat te druk is de 
mogelijkheid om een stop opzij te zetten. 

langsdoorsnede fabrieksstr over begone grond en kelder 

foto maquette fabrieksstraat 

semi-openbare ruimte 
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Om een korte loopafstand tussen auto en winkel te hebben is de kelder de parkeergarage geworden. 
Ook hier vervult de fabrieksstraat zijn intermediaire functie. Het is de verbinding tussen niveau -1 en 0 . 
Om deze straat daarom goed zichtbaar te maken vanuit de parkeergarage worden twee sneden van 
250mm aan de rand in de fabrieksstraat gemaakt. Deze zorgen ervoor dat er enerzijds daglicht in de 
kelder komt, anderzijds een relatie tussen niveau -1 en 1, ontstaat zicht op de constructie van het 
gebouw komt, en de fabrieksstraat een soort loper krijgt. 

Foto's maquette, aantrekking van fabrieksstraat op kelder niveau 
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6.2.4. Plattegrond en doorsnede 

PUBLIEKSTREKKERS OP UITEINDEN MIDDELGROTE WINKELS EN DETAILHANDEL ONDERSTEUNENDE FUNCTIES 
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winkelruimten 
horeca 
kinderopvang 
vergader / ontvangst 
infonnatie / EHBO 
openbaar toilet 
liften / trappen 
installaties 
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6.2.5. Gevels 

Het complex kent twee soorten gevels: de monumentale noord en oostgevel en de te ontwerpen zuid 
en westgevel. Deze gevel werd in zijn geheel gesloopt omdat hij esthetisch en monumentaal geen 
waarde had. Uitgangspunt was om de monumentale gevels zoveel mogelijk te behouden. De zuidgevel 
is het visitekaartje van het gebouw omdat hij zichtbaar is vanaf de ringbaan en entree van het 
tuinwinkelcentrum. Met deze gevel meet de kwaliteit van de zichtlijnen die zich doorzetten in het 
gebouw behouden worden en vanuit het gebouw een interactie met de thematuinen versterken. 
Daamaast meet de gevel de structuur van het gebouw zichtbaar te ma ken van buiten. T er plaatse van 
deze open ruimte moeten winkels te zien zijn waardoor de functie van het gebouw vanaf de entree en 
ringbaan duidelijk wordt. 

De ontworpen gevel bestaat daarom uit een glazen gevel, waarvoor ter hoogte van de gesloten 
ruimten een geperforeerde plaat wordt geplaatst die het zicht van binnen naar buiten behoudt, maar 
van buiten naar binnen gesloten lijkt. Hierdoor blijft het concept van open en gesloten ruimten van 
buiten zichtbaar. De glazen gevel is wat glaspaneel-kozijn indeling betreft sober gehouden, waardoor 
de achterliggende ruimten benadrukt worden. 

schets zuidgevel en entree parkeergarage 
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6.2.6. lmpressies 
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6.2.7. Conelusie 

Uitgangspunt voor het ontwerp was dus de intermediaire functie van de fabrieksstraat benutten, in dit 
geval dan als winkelstraat. In de productiehallen worden winkels gesitueerd . De opgave hier is om deze 
grote open ruimten op te delen in kleinere ruimten zonder dat de kwaliteit van de ruimte verloren gaat. 
Met het concept wordt daamaast gereageerd op de sheddaken die in het project veelvuldig 
voorkomen. Ze hebben een open zijde en een gesloten zijde. Het concept moet daamaast de 
zichtlijnen naar de fabriek, verkregen vanuit het stedebouwkundig plan, behouden. Functioneel vraagt 
de nieuwe functie om twee typen ruimte, grote publiekstrekkers en kleinere speciaalzaken. 

Het herbestemmingontwerp is gebaseerd op het volgende concept. In de productiehallen worden twee 
typen ruimten geplaatst onder de staalconstructie met sheddaken en gesitueerd aan de fabrieksstraat. 
Open ruimten, in het verlengde van de zichtlijnen, en gesloten ruimten in het verlengde van de 
woonblokken. Middels dit concept van open en gesloten ruimten wordt een reactie gegeven op de 
sheddaken en wordt de typologie van het gebouw behouden; het situeren van verschillende ruimten 
aan de fabrieksstraat. Om de open en gesloten ruimte functioneel te maken worden er enerzijds 
'luchtdozen' in de gesloten ruimte en massieve dozen die in de open ruimte geplaatst. Ook wordt 
hiermee het idee van de verschillende ruimten gesitueerd aan en verbonden door de fabriekstraat 
vastgehouden. Uitbreidingen zullen worden aangeplugd aan deze straat. Het is de hoofdwinkelstraat 
van het tuinwinkelcentrum. 

De fabrieksstraat heeft een aantal kwaliteiten, zoals zijn oneindigheid, ritmiek en strenge lineaire 
opbouw. Een nadeel van de fabrieksstraat is dat hij, ondanks zijn intermediaire functie, slecht te 
bereiken is. In dit plan is daarom de fabrieksstraat tussen de gemetselde kolommen opengebroken 
Hierdoor worden de kwaliteiten van de straat zoveel mogelijk behouden en is de fabriek toch 
bereikbaar. 

Om een korte loopafstand tussen auto en winkel te hebben is de kelder de parkeergarage geworden. 
Ook hier vervult de fabrieksstraat zijn intermediaire functie. Om deze straat daarom goed zichtbaar te 
maken vanuit de parkeergarage worden twee sneden van 250mm aan de rand in de fabrieksstraat 

T E C H r, S C H c •' · 1 I I E R '.> I f E I T E I r i D H O 11 E r I B C: Li '.'v r E c r1 r 1 1 s c H o r J T , , t R P E 11 



AFSTUDEERPROJECT " 0 E H E R B E S T E M IV1 I f-,,J G I/ .A. f'.l H E T .A. a 8 e C O M P L E X '' 

gemaakt. Deze zorgen ervoor dater daglicht in de kelder komt, een relatie tussen niveau -1 en 1, zicht 
ontstaat op de constructie van het gebouw en de fabrieksstraat een soort loper krijgt. 

De breedte van de fabrieksstraat is 5 meter, een hoofdwinkelstraat meet volgens Kevin Lynch 8-
l 2meter breed zijn . Middels luchtdozen zijn daarom semi-openbare ruimten gesitueerd aan de 
fabrieksstraat. Deze ruimten zi jn enerzijds de entree van de winkel en anderzijds biedt het de bezoeker 
wanneer de winkelstraat te druk is de mogelijkheid om een stap opzij te zetten. 
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6.3. Bouwfysische uitwerking AaBe complex 

6.3. 1. Bouwfysisehe eisen fabriek 
Eerst is onderzocht aan welke bouwfysische eisen een tuinwinkelcentrum en dus de ruimten in de AaBe 
fabriek moeten voldoen. Hierover is informatie ingewonnen bij een aantal refererende winkels. lntratuin 
Eindhoven verwarmt in de winter een ruimte tot 1 7°C en houdt daarnaast een ruimte vorstvrij. In de 
zomer en in mindere mate in de winter wordt er door middel van natuurlijke ventilatie gekoeld. De 
ruimte is zwak ge'isoleerd . (bron bedrijfsleider lntratuin Eindhoven) . De Gamma Tilburg verwarmd in de 
winter ook de ruimte tot l 8°C. De koeling in de zomer gebeurt in de oudere winkels middels natuurlijke 
ventilatie en in de nieuwere winkels middels een afzuiginstallatie. De ruimte is goed ge'isoleerd, volgens 
Bouwbesluit. (bron bedrijfsleider Gamma Ti/burg). 

Een temperatuur van 1 7°C is een compromis tussen de temperatuur die de planten vragen en minima le 
temperatuur die de verkoop van producien vraagt gecombineerd met het kostenaspect van het 
verwarmen. (bron bedrijfsleider intratuin eindhoven) 

De bouwfysische eisen van het programma van het tuinwinkelcentrum komen, op een aantal 
speciaalzaken na, overeen met de referentie projeden. In het ontwerp voor het AaBe complex zal dan 
ook uitgegaan worden van een minimum temperatuur van 1 7°C in de winter en in de zomer zal de 
temperatuur zoveel mogelijk laag gehouden worden. In de speciaalzaken waar een afwijkend 
binnenklimaat soms gewenst is, zal dit gecreeerd kunnen worden. Daarnaast vragen veel winkels om 
een vorstvrije ruimte waar buitenplanten verkocht kunnen worden. 

In de winter zal de verkoopruimte dus verwarmd moeten worden. Daarnaast kan in de zomermaanden 
de temperatuur binnen oplopen doordat naast de buitenlucht, mensen, installaties en verlichting ook 
warmte afgeven. Kijkend naar het ontwerp heeft de zuidgevel veel glas en de fabriekstraat een glazen 
dak. Hier staat tegenover dat de dichte zijde van de sheddaken wel op het zuiden zijn georienteerd 
maar in zijn bestaande situatie niet ge·isoleerd en uitgevoerd met zwarte dakpannen. Wat nadelig kan 
werken op de temperatuur binnen. Een te hoge temperatuur zal de verkoop nadelig be·invloeden. Er zal 
daarom naar een manier gezocht moeten worden om de ruimten te ventileren of te koelen. 
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6.3.2. Keuze plaats bouwfysische schil 
Omdat in de winter de fabriek minimaal l 7°C moet zijn en in de zomer in de fabriek een aangenaam 
klimaat moet hebben zal de fabriek verwarmd en gekoeld moeten kunnen worden. Dit kost energie. 
Door de ruimten te isoleren is energieverlies te reduceren. De vraag die don nu rijst is de plaats waar 
bouwfysische schil zal komen te liggen. Hiervoor zijn in hoofdlijnen twee mogelijkheden. Of de 
buitengevel van de fabriek wordt ge'isoleerd, of de buitengevel van de verschillende ruimten in de 
fabriek worden ge·isoleerd middels het principe van een ge'isoleerde doos in een onge'isoleerde ruimte. 

De voordelen van het isoleren van de buitengevel van de fabriek zijn dot het winkelscheidend materiaal 
niet hoeft te voldoen aan bouwfysische eisen waardoor de keuze vrijheid te aanzien van het 
winkelscheidend materiaal wordt vergroot. Daamaast kunnen bezoekers winkelen in een verwarmde 
winkelstraat en hoeven winkels niet individueel voorzien te worden van installaties. Hier stoat tegenover 
dat er een grotere inhoud verwarmd zal moet worden, en de winkels individueel geen temperatuur 
kunnen regelen. Er zal gelet moeten worden op de manier van na isoleren opdat de kwaliteiten van het 
gebouw behouden moeten kunnen worden. 

De voordelen van het isoleren van de verschillende ruimten is dot het klimaat in de verschillende 
ruimten individueel geregeld kan worden, en er een kleinere inhoud verwarmd moet worden. Nadelen 
geeft dit omdat er hogere eisen aan het winkelscheidend materiaal gesteld moeten worden en er in een 
niet verwarmde of gekoelde winkelstraat gewinkeld wordt, de winkels individueel voorzien moeten 
worden van installaties, en de buitengevel toch winddicht moet worden. 

Er is ervoor gekozen om de buitengevel van de fabriek te isoleren. Doorslaggevend bij deze keuze is 
geweest dot er minder eisen aan het winkelscheidend materiaal gesteld hoeven te worden, en hierdoor 
de kwaliteiten van de fabriek beter benut kunnen worden. Ook is het verschil in de gevraagde 
temperatuur tussen de winkels nagenoeg nihil, waardoor de winkels individueel voorzien van installaties 
overbodig is. 

Het architectonische concept geeft een open en een gesloten ruimte in de fabriek. De fabriek biedt don 
de faciliteiten voor deze ruimten. De buitengevel van de fabriek zal don ook worden ge·isoleerd. Wei 
moet rekening gehouden worden dot er een aantal ruimten zullen zijn die een buitenklimaat behoeven. 

) 

ruimten in een gei·sofeerde ruimte 

gei'soleerde ruimten in een ruimte 
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6.3.3. Na isoleren van de AaBe fabriek 

Het na-isoleren van het dak en de vloer van de AaBe fabriek 
Het na-isoleren van de fabriek geeft ter plaatse van het dak geen problemen. Tussen de houten regels 
van de sheddaken kan 150mm isolatiemateriaal geplaatst worden . De begane grondvloer die tevens 
scheiding is met de kelder kan ook voorzien worden van een 70mm isolatiemateriaal tussen de 

betonnen balklaag . Dit kan koude bruggen geven. Alleen zullen deze beperkt worden doordat in de 
kelder armaturen hangen, auto's rijden en mensen lopen waardoor het temperatuurverschil niet groot 
is. 

Het no isoleren van de buitengevels middels een bufferzone 
Bij het na-isoleren van de buitengevels is rekening gehouden met de temperatuurbehoefte van de 
winkels; een verwarmde ruimte en een vorstvrije ruimte. De zuidgevel die in het bestaande ontwerp 

helemaal gesloopt zal worden. Zal in het nieuwe ontwerp uitgevoerd worden in dubbel glas waarvan 
de spouw 8 meter is. Deze ruimte zal hier als bufferzone dienen voor de verwarmde zones en tevens 

functioneel kunnen worden benut. Hiermee wordt de potentie van de ruimte ingezet ten bate van de 
bouwfysica van het gebouw. Ook hoeven de monumentale buitengevels niet extra ge·isoleerd te 

worden omdat deze steens muur kan fungeren als buitenste spouwblad. 

Het architectonische concept van de open en gesloten ruimte zal zich ook in deze ruimte doorzetten 
zoals op de schetsen te zien is. De voordelen van deze bufferruimte zijn dat het de transmissie verliezen 
vanuit de fabriek naar buiten beperkt worden en hierdoor energie wordt gespaard. Daamaast wordt 
het koudebrug probleem ter plaatse gereduceerd doordat er een kleiner temperatuurverschil is. Ook 

kan in de winter de warmte van de zon benut worden door het openen van de binnenste schil. 

Vocht en lnstallaties 
In het tuinwinkelcentrum zullen veel mensen aanwezig zijn die vocht produceren. Daamaast zijn er veel 

planten te koop die ook vocht produceren en water moeten hebben dat weer kan verdampen. Het 
vochtpercentage in de fabriek kan daarom oplopen tot 80-85% (bran B. van Schaiik, docent FAGO 
aan TUe). Dit vocht kan een probleem vormen als er behalve planten ook houtproducten verkocht 

l,Q°C h7c'C 
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schetsen bufferzone gezien van buiten 

schetsen bufferzone gezien vanuit fabriek 
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worden in het tuinwinkelcentrum. Uitgangspunt is daarom om het vochtpercentage omlaag te brengen 
middels ventilatie. Er kan op twee manieren geventileerd worden, door lucht aan te voeren of door 
lucht af te voeren. Dit laatste goat vaak ten koste van de warmte. Er wordt don warme vochtige lucht uit 
de fabriek gehaald waarvoor droge koude lucht in de plaats komt. Er is daarom gekozen voor een 
ventilatiesysteem waar de buitenlucht verwarmd zal worden en in de fabriek gebracht wordt. De lucht 
die afgevoerd wordt zal middels een warmte wisselaar de aanvoer lucht verwarmen. 

De droge verwarmde lucht zal vanuit de installatieruimte naar de productiehallen vervoerd moeten 
worden. De fabrieksstraat stoat centraal in dit ontwerp en zal zijn intermediaire functie ook hier 
vervullen. Hij fungeert hier don ook als horizontale hoofd standleiding. Mochten deze leidingen te 
groot worden voor de fabrieksstraat, don kan eventueel de ruimte tussen de staalconstructie en de 
sheddaken toegevoegd worden als installatie ruimten. 

6.3.4. Conclusie 

Ten aanzien van de gevraagde binnentemperatuur vraagt het program ma en de te verkopen producten 
om een mini male temperatuur van 17°C. Dit is een minima le temperatuur. Daarnaast moeten er nog 
een aantal buitenruimten zijn, eventueel vorstvrij. In de zomermaanden zal de temperatuur hoger 
kunnen zijn don 17°C, doordat mensen, installaties en verlichting warmte afgeven. Ook heeft het 
ontwerp een glazen zuidgevel en een glazen dak in de fabrieksstraat. Bovendien is de dichte zijde van 
de sheddaken wel op het zuiden georienteerd maar niet ge"isoleerd en uitgevoerd met zwarte 
dakpannen. Een hoge temperatuur zal de verkoop niet positief be·invloeden. Om oververhitting van de 
ruimte te voorkomen zal de ruimte gekoeld moeten worden. In het tuinwinkelcentrum zal door de 
aanwezigheid van bezoekers en de te verkopen producten (planten, bloemen) veel vocht aanwezig zijn. 
Dit vocht kan door middel van verwarmen, wot de behaaglijkheid niet ten goede komt, en door middel 
van ventilatie afgevoerd worden. De buitengevel van de fabriek zal daarom worden ge·isoleerd omdat 
dit minder beperkingen geeft aan het winkelscheidend materiaal, waardoor de kwaliteiten van de 
fabriek beter benut kunnen worden. Daarnaast is de gevraagde temperatuur tussen de winkels ook 
nagenoeg nihil is en biedt een verwarmde winkelstraat en minder installaties voordelen. 
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Ten aanzien van de bouwfysica hebben de winkels fwee soorten ruimten nodig, een ruimte van 1 7°C, 
en een vorstvrije ruimte. Om niet buiten de gevel te moet treden zal er een spouw gecreeerd worden 
van bijna 8 meter die als onverwarmde verkoopruimte zal dienen. Hier kunnen buitenplaten e.d. 
verkocht worden. Ook zal deze spouw ervoor zorgen dat de monumentale gevel kan fungeren als 
buitenste spouwblad en hierdoor niet aangetast moet worden. Daarnaast worden koudebruggen 
hierdoor ook weggenomen omdat er weinig temperatuurverschil is. 

Ten aanzien van leidingen zal de fabrieksstraat ook zijn oude functie vervullen door als horizontale 
standleiding te dienen. Hiervandaan kunnen alle ruimten bereikt worden. lndien deze ruimte niet 
toereikend is of dat de installaties teveel ruimte innemen kan de ruimte tussen de staalconstructie en de 
sheddaken benut worden. Het onderwerp installaties is alleen conceptueel benaderd omdat hierop de 
het zwaartepunt van dit project wegens tijdgebrek niet ligt. 
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6.4. Bouwtechnische uitwerking winkelscheiding 

6.4.1. Materiaalkeuze 
De eisen welke van invloed zijn op de materiaalkeuze voor de winkelscheiding zijn onder te delen in 
architectonische eisen en functionele eisen. Uitgangspunt hierbij is dat oplossingen aan moeten sluiten 
bij de sfeer van het gebouw, de pragmatiek en functionaliteit. Het materiaal moet het concept van de 
open en gesloten ruimten ondersteunen door de bezoeker het gevoel te geven dat hij zich in een 
besloten of open ruimten bevindt. Daamaast moet de bezoeker toch ervaren dat de ruimte onderdeel is 
van de fabriek. De kwaliteiten van de sheddaken en staalconstructie moeten zoveel mogelijk benut 
worden. Het materiaal moet het concept versterken en de bezoeker duidelijk maken dat de open en 
gesloten ruimten met elkaar verbonden zijn als tegenpolen. Toch moeten de winkels aan de buitenzijde 
herkenbaar zijn, een eigen identiteit hebben. Dit zal daamaast ook de orientatie in het gebouw ten 
goede zal komen. Functioneel gezien moet een winkel gescheiden worden van de buitenruimte, 
enerzijds om diefstal en vemielingen te voorkomen en anderzijds om de verkoop te stimuleren middels 
het oproepen van een bepaalde sfeer in de winkel. Deze scheiding kan varieren van een gemetselde 
muur tot en met een verschil in vloerafwerking, zoals bij de entree vaak toegepast wordt. 

Als winkelscheidend materiaal is gezocht naar een semi-transparant materiaal. Hiermee moet bezoeker 
het gevoel krijgen zich in een afgesloten ruimte te begeven en toch onderdeel te zijn van de fabriek De 
City Centre Gallery van Norman Foster is hiervan een goede referentie. De afwerking van het plafond 
en de wanden bestaan uit lamellen. Wanneer schuin op de lamellen gekeken wordt vormen ze een 
dicht vlak, maar wanneer hier loodrecht op gekeken wordt is de achterliggende staalconstructie 
zichtbaar. In het geval van het AaBe complex kunnen we niet gebruikmaken van lamellen omdat de 
hoofdfunctie van het winkelscheidend materiaal het scheiden van de winkels is. Het materiaal zal dus 
voldoende sterk en toch transparant moeten zijn. 

Referentie City Centre Gallery, N.Foster 

Referentie City Centre Gallery, N. Foster 

Referentie City Centre Gallery, N.Foster 

r E ~ H 1 : 1c h r u Ii I E R ) , T E: 1 1 E: 1 , 1 o H c, ,, E r J B-..JU .,1 ft:, 1-1111) 1 H 01-IT\VE:RPl::fl 



~fSTUDEERPROJEC.T "DE HERBESTEM,\'lltlG VAIi HET AaBe COMPLEX" 

De keuze is gevallen op een geperforeerde staalplaat. lnspiratie is verkregen na het zien van het 
gevelmateriaal dat is toegepast bij de Kunsthalle Funf Hofe in Munchen. 
De keuze voor staal in plaats van een ander metaal is gemaakt omdat staal een materiaal is dat sterker 
en stijver is dan veel andere metalen, en hierdoor minder bollingen en golven te zien zullen zijn in het 
materiaal. Ook is het materiaal stootvaster dan andere metalen en aangezien het materiaal wordt 
toegepast waar veel mensen langslopen is dit een belangrijke eigenschap. 
Met een geperforeerde staalplaat kan een grote perforatie-intensiteit verkregen worden en de intensiteit 
kan zelfs varieren in de lengte van de plaat. Dichterbij de begane grond bijvoorbeeld zal een kleinere 
intensiteit gevraagd kunnen worden in verband met diefstal of vandalisme dan bij het plafond van de 
ruimte het geval is. Hier mag een optimale transparantie met het materiaal verkregen worden. Ook bij 
het magazijn of toiletten kan een veel kleinere intensiteit belangrijk zijn. 

Het benutten van de eigenschappen en kwaliteiten van het materiaal 

De eigenschappen van een staalplaat zijn dat het materiaal, wanneer het gezet of gebogen wordt, 
sterker wordt. Dit geeft de mogelijkheid om de afwerking en constructie van de winkelscheidende wand 
uit een element te vervaardigen. 
Het materiaal zal de hele gesloten ruimte omhullen. Zowel de wanden als het dak evenals een gedeelte 
van de vloer. Er zullen constructieve randvoorwaarden aan de plaat en vorm gesteld worden omdat op 
de plafondplaten en tussen de sheddaken onderhoud gepleegd moet worden, een installateur bij de 
leidingen moet kunnen en er schoongemaakt moeten worden. Daamaast moeten er leidingen in de 
wand weggewerkt kunnen worden. 
Architectonisch gezien moet de bezoeker ook het gevoel hebben zich in een ruimte te begeven en 
praktisch gezien zich niet kunnen snijden aan scherpe randen e.d. Ook biedt de fabricage en 
plaatafmeting van 1250 of 1000mm randvoorwaarden en beperkingen. Al deze randvoorwaarden 
hebben invloed gehad op het uiterlijk en de vorm van het geperforeerde en gezette staalplaatelement. 
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De definitieve vorm van het element ziet eruit zoals hiemaast te zien is. Het materiaal heeft door het 
zetten een soort stijlen gekregen. Deze geven het element een duidelijke binnen- en buitenkant, 
doordat de buitenzijde van het element vlak is en aan de binnenzijde is de "constructie" te zien is. 
Wanneer de elementen aan elkaar bevestigd worden zijn de afzonderlijke platen niet meer te zien. 
Aandachtspunt bij de onderlinge bevestiging was dat er geen scherpe randen zouden zijn. Dit zou ten 
eerste niet scherp en recht blijven en ten tweede kan het gevaarlijk zijn voor de bezoekers. In de stijlen 
van het materiaal, die een constructieve werking hebben, kunnen leidingen weggewerkt worden. De 
perforatie intensiteit zal toenemen naarmate we dichter bij het plafond komen. 

De platen worden bevestigd aan de boven en onderzijde aan een hoeklijn van 86x86x4mm. Deze 
hoeklijnen zorgen ervoor dat de wand wordt bevestigd aan de staalconstructie van de fabriek en aan 
de betonvloer. Ook hebben deze lijnen een stelfunctie omdat er in de afmeting van de plaat geen 
speling zit. Bij de toepassing van dozen hebben de hoeklijnen een constructieve functie. Eventueel 
kunnen deze aangevuld worden met een kokerprofiel die in de stijlen opgenomen kan worden. 

De fabriek heeft een hoge vochtigheidsgraad. De staalplaat zal daarom verduurzaamd moeten 
worden. Dit verduurzamen kan op een aantal manieren. In dit project is ervoor gekozen om de 
staalplaat te verzinken waardoor het onder andere zijn kleur behoudt. Door dit verzinken behoeven de 
platen minder onderhoud dan bij andere verduurzamingsmethoden het geval kan zijn. Ook mag 
vermeld worden dat verzinken zeker niet de duurste oplossing is. 

Zowel de wanden als het dak bestaan uit deze elementen. Alleen verschillen deze platen in lengte. De 
wandelementen zijn 4298mm long, en de plafondelementen zijn 6800mm long . De lengte van de 
wandelementen zijn gebaseerd op de ruimte vanaf de begone grond tot tegen de staalconstructie - de 
speling en de hoeklijnen. De lengte van de plafondelementen zijn een veelvoud van 325mm (hoh 
afstand van stijl tot stijl min een stijl 25mm) en een verdeling vanaf de fabrieksstraat tot aan de glazen 
wand van de bufferzone. De afmetingen van de doorsnede van de plaat zijn ontstaan uit constructieve 
en praktische afmetingen en de standaard fabrieksplaatbreedte van 1000mm. 
Zoals eerder vermeld worden de vlakke kanten van het element aan de buitenzijde van de ruimte 
geplaatst. Wat het gevoel van binnen - buiten moet versterken. In de open ruimte zal hetzelfde 
gebeuren, de gezette stijlen in het element worden dus aan de buitenzijde van de dozen gesitueerd. 

geperforeerd en gezet staalplaat element 

schets kopse kant wandelement 
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6.4.2. lmpressies 
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6.4.3. Conclusie 

Het concept heeft zich vertaald een materiaalkeuze ten aanzien van de winkelscheiding in een semi
transparent materiaal waardoor de bezoeker het gevoel krijgt zich in een afgesloten ruimte te bevinden 
en toch kan zien dot de ruimte onderdeel is van de grote productiehal met zijn kwaliteiten. Omdat het 
materiaal voldoende sterk moet zijn is vervolgens na het zien van de referentie van Herzog en de 
Meuron voor een geperforeerde staalplaat gekozen. 

Bij de toepassing van dit materiaal worden de eigenschappen van het materiaal benut. Door de platen 
te zetten worden ze sterker en kunnen ze zelfs constructief meewerken, wot de mogelijkheid geeft om de 
wandafwerking en constructie uit een element te vervaardigen. 
Dit heeft zich vertaald in een element waarbij een soort stijlen in de plaat zijn gezet die enerzijds 
constructief werken, waaronder het beloopbaar maken van de plafondplaten, en waar anderzijds 
leidingen in weggewerkt kunnen worden. Ook wordt hiermee een binnen en buitenzijde gecreeerd . 
Waarvan de vlakke zijde de buitenzijde van de ruimte wordt. 
De wand- en plafondelementen worden aan elkaar, aan de begone grondvloer en aan de 
staalconstructie bevestigd middels een hoeklijn. Deze is zo gesitueerd dot de elementen hieraan 
gemakkelijk bevestigd kunnen worden. Daamaast wordt het op deze manier benadrukt dot de ruimte 
onder staalconstructie en op de vloer is geplaatst, en dus een ruimte is in de productiehal. In de open 
ruimte wordt hetzelfde principe toegepast. De vlakke zijde wordt dus aan de binnenzijde van de dozen 
geplaatst. Waardoor het concept van het functioneel plaatsen van een doos in de gesloten ruimte en 
het plaatsen van een doos in de open ruimte ervaren moet worden. 
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7. Eindconclusie 

De nieuwe functie, tuinwinkelcentrum gaf logistieke problemen waardoor er een stedenbouwkundig 
plan gemaakt moest worden voor zijn directe omgeving . Door verschillende functies en de 
ve rschillende. verkeerslijnen op de locatie te scheiden en in verschillende niveaus ender te brengen 
worden deze logisfieke problemen vermeden. 

Middels het principe van het creeren van een ruimten in een ruimte zijn de kwaliteiten van de hele 
ruimten behouden en is hij toch functioneel gemaakt. 

Door geperforeerde staalplaten te zetten kon de afwerking en constructie van de winkelwanden een 
element zijn . De perforaties in de plaat zorgen ervoor dat de aanschouwer door de plaat de hele 
ruimte kan zien Hierdoor kan hij ervaren dat hij zich bevindt in een ruimte die onderdeel is van een 
grotere ru imte. 

De buitengevel van de AaBe fabriek wordt ge'isoleerd waardoor er minder eisen aan het 
winkelscheidend materiaal gesteld hoeven te worden. Middels een bufferzone wordt een vorstvrije 
verkoopruimte gecreeerd, koude bruggen geminimaliseerd en de monumentale gevels behouden. 

Handtekening , 

G 
prof. Ir. J.M. Post 

(voorzitter begeleidingscornmissie) 
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Slotwoord 

Het proces van dit project verliep met vallen en opstaan waardoor het heel leerzaam was. Tijdens mijn 
studie heb ik me voomamelijk gericht op architectuur en bouwtechniek. Door in dit afstudeerproject het 
ontwerpen van een stedebouwkundig plan op te nemen heb ik mij ook in dit vakgebied moeten 
verdiepen. 

De keuze van een tuinwinkelcentrum heeft er daamaast toe bijgedragen dat ik me de basis 
ontwerpuitgangspunten die gesteld worden aan een commerciele instelling als een winkelcentrum 
eigen heb moeten maken. Zowel op stedebouwkundig als op architectonisch gebied, en dan met name 
in de logistieke sfeer, omdat een dergelijk project volledig in het teken stoat op de verkoop van 
producten. Ohr. A.van der Zalm van TCN pp heeft mij hier heel goed mee geholpen. 

Natuurlijk wil ik mijn hoofdbegeleider dhr. J.Swagten en mijn begeleiders dhr. J.Hofman en dhr. 
M.Willems heel erg bedanken voor hun inzet tijdens dit afstudeerproject. Alsmede mijn ouders en mijn 
vriendin Annemarie bedanken voor hun steun. 
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Bijlage l . De geschiedenis van Tilburg 

Ontstaan van het Landschap en eerste bewoning. 

Het landschap 
Het grootste deel van hot landschap van NoordBrabant bestaat bodemkundig gezien uit de 
zandgronden van de Peelhorst, de Centrale Slenk en Westelijk Noord-Brabant. Do Centrale Slenk 
wordt gevormd door een geologisch depressie waarin, gedurende de laatste ijstijd van het Pleistoceen 
(80.000-10.000 jaar geleden); voomamelijk zuidwest-noordoostgerichte dekzanden worden afgezet 
in de vorm van langgerekte zandruggen. In het hieropvolgonde Holoceen, ons tijdperk, dot 10.000 
jaar geleden begon, vond de vorming plaats van een bekenstelsel waarvan de loop werd bepaald 
door de aanwezige zandruggen. Deze hoger gelegen gronden bleken zeer geschikt voor ontginning 
en bewoning. De oudste sporen van bewoning op het grondgebied van het huidige Tilburg dateren 
uit de oude steentijd en de daaropvolgende midden-steentijd {circa 13.000 tot 7.000 jaar geleden). 
Een archeologisch vondstcomplox nabij Kraaiven aan de noordzijde van Tilburg duidt op een voor 
Europese begrippen zeer omvangrijke, tijdelijke nederzetting van jagers uit deze periode. Ook in het 
huidige stadscentrum worden sporen van een dergelijk, zij het meer bescheiden jachtkamp 
aangetroffen. (Schuring, van Mosselveld 1955) 

Gedurende de nieuwe steentijd {circa 7.000 tot 4.000 jaar geleden) ging men zich behalve op de 
jacht en het verzamelen van voedsel meer toeleggen op landbouw, hetgeen resulteerde in verspreid 
gelegen, meer permanente nederzettingen. (Schuring, van Mosselveld 1955) 

Ontginningen 
Hoewel de beperkte hoeveelheid archeologisch vondstmateriaal weinig bewoning zou veronderstellen, 
wordt gedurende de volgende eeuwen het areaal landbouwgrond door vemieuwingen in de 
ontginningsactiviteiten sterk uitgebreid. Behalve vanuit de verschillende kleine nederzettingen en de 
vooralsnog verspreide bewoning aan de daartussen gelegen paden, worden de ontginningen versneld 
door de aanwezigheid van zogeheten Einzelhofe. 

.•. 
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Dergelijke, op vaak marginale gronden gelegen ge·isoleerde ontginningshoeven werden vanaf de 
elfde eeuw in opdracht van grootgrondbezitters of kloosters opgezet. Door latere opsplitsing van het 
land, don wel door vererving kwam het in enkele gevallen tot gehuchtvorming bij deze hoeven. 
Voorbeelden daarvan zijn de deels al in de veertiende eeuw vermelde, in het noorden gelegen 
goederen 'T er Lynden', de Kouwenberg, 'T er Haenberch' en het buurtschap Vijfhuizen. In de omgeving 
van de huidige Nieuwe Bosscheweg lag het nu verdwenen Enthoven en zuidelijk daarvan Broekhoven. 
Buiten de nederzettingen bestond het landschap uit akkergronden, uitgestrekte heidevelden, moer
gronden en beemden, doorsneden door talrijke paden, wegen en waterlopen. (Schuring, van 
Mosselveld 1955) 

Nederzettingsstructuur 

Herdgangen 
In de loop van de twaalfde eeuw werd de structuur van het latere Tilburg gevormd: geschaard rond 
enkele akkercomplexen, met centraal gelegen de Heuvelse Akkers, liggen de verschillende neder
zettingen. De Heuvel, Korvel, de Hasselt en de Veldhoven zijn akkerdorpen met een driehoekige 
'plaatse' of 'heuvel' die de functie had van veedrift. Longs de verbindingswegen en -paden vormden 
zich straat- of wegdorpen zoals de Hoeven, de Berkdijk en de Stokhasselt. Ook op de samenkomst 
van wegen vormden zich kleine nederzettingen met vaak een, aan de infrastructuur ontleende, 
driehoekige uitleg. In de vijftiende eeuw worden in Tilburg acht woonkemen aangeduid als 
'herdgang': Oerle, de Reit, de Hasselt, de Hoeven, Loven, de Veldhoven, de Heuvel en Korvel. In de 
zestiende eeuw blijken het er elf te zijn . Het begrip 'herdgang' verwijst niet alleen naar locaties waar 
vee werd geweid, moor duidt ook op een administratieve, bestuurlijke eenheid geent op een 
economische verbondenheid. De ontginning van de woeste gronden, veelal in gebruik als gemeint, 
geschiedde hoofdzakelijk vanuit de nederzettingen. De ontginningen in de uitgestrekte heidevelden 
ten noorden van de huidige stad lijken van latere datum. Dit noordelijk gelegen conglomeraat van 
nederzettingen, waaronder Quirijnstok, de Rugdijk en de Heikant (later de Schons genaamd), bleef, 
hoewel in de zeventiende eeuw nog relatief druk bevolkt, later door de ge"isoleerde ligging achter in 
de ontwikkeling en behield tot ver in de twintigste eeuw een agrarisch karakter. (Schuring, van 
Masse/veld 1955) 

OOORSNEDE 

rtat vochtig droog 

Voorbeeld Brabantse nederzetting 
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De Heuvel en de Kerk 
De oudste vermelding van het gebied van het huidige Tilburg is te vinden in een uit 709 daterende 
oorkonde die werd opgenomen in het twaalfde-eeuwse Liber aureus Eptemacensis. Het betrof een in 
'Tillibuggis' opgestelde akte van bezittingen te Alphen die werden geschonken aan Sint-Willibrord en 
later overgingen aan de abd ij van Echternach. De schenking van bezittingen en het voorkomen van 
Einzelhofe kan duiden op de aanwezigheid van kerkelijke don wel seculiere grootgrondbezitters. In de 
twaalfde eeuw was er voor het eerst sprake van een goed dot later 'T er Rijt' werd genoemd en gelegen 
was ten zuiden van de huidige Oude Markt. Het gebied rond het huidige Tilburg en het ten oosten 
daarvan gelegen Oisterwijk kwam kort na 1200 grotendeels in handen van de hertog van Brabant. 
De nederzettingen Tilburg en Oisterwijk werden aangeduid als respectievelijk 'West'- en 'Oost-Tilburg'. 
In 1387 gaf Johanna van Brabant een aantal bezittingen waaronder West-Tilburg als onderpand voor 
een geldlening aan Paulus van Haestrecht. Diens kleinzoon deelde de bezittingen op, hetgeen in 
1473 leidde tot het ontstaan van de heerlijkheid Tilburg en Goirle. Een ouder versterkt huis tussen de 
Hasselt en de Veldhoven werd hiervan het centrum. (Schuring, van Mosselveld 1955) 
Binnen het reeds vroeg door de huidige Heuvelstraat verbonden samenstel van de herdgangen de 
Kerk en de Heuvel, lag het economisch en bestuurlijk centrum nog tot aan het einde van de zestiende 
eeuw op de Heuvel. Oat dit centrum zich in de loop van de zeventiende eeuw verplaatste naar de 
Kerk, blijkt uit het feit dot de kerk in 1681 deels werd verbouwd tot raadhuis. De vanaf 1575 bij de 
kerk gehouden weekmarkt heeft een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling geleverd . Het belong 
van het gebied bij de herdgangen de Kerk en de Heuvel is af te lezen aan het feit dat de 
verbindingsweg tussen beide nederzettingen, de tegenwoordige Heuvelstraat, al in 1657 op verzoek 
van de inwoners werd bestraat en nadien werd aangeduid als 'de Steenweg'. Ook wijzigde zich het 
bebouwingsbeeld, waarbij niet-agrarische bebouwing snel de overhand kreeg . In de daaropvolgende 
periode werd longs de aan de Kerk grenzende wegen en paden, waaronder de naar het noorden 
leidende Nieuwlandstraat en de naar Korvel lopende Zomerstraat, in snel tempo nieuwe bebouwing 
opgetrokken. (Schuring, van Mosselvefd 1955) 
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Twee religieuze centre 
Nadat de kerk aan de Oude Markt in l 634 definitief overging aan de kleine protestantse 
gemeenschap, weken de katholieke inwoners aanvankelijk uit naar de grenskerk van Steenvoort onder 
Poppol. In 1691 word op 't Heike, ten zuiden van de huidige Oude Markt, een schuurkerk gebouwd, 
in 1715 gevolgd door een schuurkerk aan de verbindingsweg tussen de Veldhoven en het Goirke, de 
latere Goirkestraat. Men koos voor dit nauwelijks bewoonde gebied vanwege zijn centrale ligging 
tussen do noordelijke herdgangen waarvoor de kerk was bedoeld. Bovendien mocht een schuurkerk, 
veelal met het voorkomen van een boerderij, niet te nadrukkelijk in het dorpsbeeld aanwezig zijn. In 
beide gevallen leidde de vestiging van schuurkerken op 't Heike en aan de Goirkestraat tot de 
vorming van een bescheiden kerkbuurt in de directe omgeving. Sloot deze bebouwing op 't Heike aan 
bij de al bestaande verstedelijkte omgeving, in de Goirkestraat bleef de situatie met een ge'isoleerde 
kerkbuurt bestaan tot in het midden van de negentiende eeuw, toen de Goirkestraat door de 
opkomende industrialisering uitgroeide tot de belangrijkste fabrieksstraat in Tilburg. De parochie met 
twee schuurkerken wordt uiteindelijk in 1797 opgesplitst in de parochies het Goirke en het Heike, 
waarbij beide kerken Sint Dionysius als kerkpatroon behielden. De grens tussen de parochies lag ter 
hoogte van de later aangelegde spoorlijn. (Schuring, van Mosselveld 1955) 

Economie en groei 

\/an 'Wolstad' naar 'lndustriestad' 
Door de economische teruggang in de twaalfde en dertiende eeuw ontwikkelde zich, als aanvulling 
op de agrarische bestaansmiddelen, de huisnijverheid. Uit de schapenteelt, waarvoor de heide
gronden rondom de nederzettingen werden beweid, kwam een belangrijke wolnijverheid voort 
waarvan rond 1450 voor het eerst melding wordt gemaakt. Een toenemend deel van de wolproductie 
was bestemd voor de markt buiten het dorp. Naast landbouw werd nu ook de textielnijverheid een 
steeds belangrijker middel van bestaan. In de loop van de zeventiende eeuw was nog slechts 
eenderde van de bevolking werkzaam in de landbouw. (Schuring, van Mosselvefd 1955) 

Door de nabijheid van overslagplaatsen voor textielproducten, zoals Breda, Heusden en 's
Hertogenbosch, onderhield Tilburg al vroeg nauwe contacten met kooplieden uit Holland, naast de 
bestaande handelsrelaties met onder andere Antwerpen. Via deze contacten kwam ook de 
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buitenlandse, vanaf de zeventiende eeuw in toenemende mate Spaanse wol voor Tilburg ter 
beschikking als grondstof. Hoewel voomamelijk grovere lakens en halffabrikaten werden geleverd, 
werd Tilburg hierdoor toch een geduchte concurrent, onder andere van de lakenproductie in Leiden. 
Het dorp wist de importwerende maatregelen steeds handig te omzeilen en de wolnijverheid werd 
begunstigd door een uitspraak van de Raad van State, die de handelsbeperkingen voor Tilburg 
ophief. Gedurende de gehele zeventiende eeuw zette de economische groei zich voort, gesteund door 
Amsterdamse handelaren. Uiteindelijk zou de tot dan toe prominente textielnijverheid in het westen 
van het land geheel worden overvleugeld door Tilburg, waarmee de stad zich de positie van 
belangrijkste landelijke wolcentrum had verworven. T oen Tilburg in 1809, vooral vanwege zijn 
economisch belong, door Lodewijk Napoleon werd verheven tot stad, waren er ruim 400 bedrijven 
actief, varierend van huisweverij tot fabriek. Ook koninklijk ingrijpen had in deze periode gevolgen 
voor de opkomende industriestad. In 1818 vaardigde koning Willem I een tariefwet uit die bepaalde 
dat het leger en de marine voortaan slechts inlandse stoffen mochten dragen, een maatregel die een 
sterke impuls vormde voor de Tilburgse textielindustrie. De invloed van het koningshuis werd op wel 
zeer directe wijze merkbaar toen koning Willem II, die eerder in de stad verbleef als opperbevelhebber 
van het leger ten tijde van de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen (1831) in 1847-1849 een paleis 
liet optrekken ten oosten van de kerk. Kort daarop werd in de directe nabijheid hiervan een raadhuis 
gebouwd naar een ontwerp van de architect H.J. van T ulder. Daardoor werd herdgang de Kerk 
definitief het bestuurlijk centrum van de opkomende stad. (Schuring, van Mosselveld 1955) 

Groei van de stad 
De economische groei en de daarmee gepaard gaande bevolkingstoename vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw waren bepalend voor het aanzien van de huidige stad. In de verspreid 
gelegen nederzettingen met een overwegend agrarische structuur, bedroeg het totaal aantal inwoners 
rond 1800 nog circa 9 .000 zielen. Na 1850 was Tilburg een van de snelst groeiende, door industrie 
gedomineerde middelgrote steden van het land met ruim 40.000 inwoners aan het einde van de 
negentiende eeuw en ruim 54.000 in 1914. T egelijkertijd had Tilburg het grootste aantal 
fabrieksarbeiders van Nederland en, na de introductie in 1827, het grootste aantal stoommachines. 
Een aparte pleats werd ingenomen door de in 1868 opgerichte Centrale Werkplaats van de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
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plaatselijk bekend als 'd'n Atelier', en lange tijd het grootste bedrijf in de stad. (Schuring, van 
Mosselveld 1955) 

In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de bebouwing vooral uitgebreid binnen de 
bestaande, verspreid gelegen nederzettingen. Hierdoor is de elders kenmerkende stadsontwikkeling 
rend een centrum niet terug te vinden in de nederzettingsstructuur van Tilburg. Met name na 1860 
werd het nederzettingspatroon ingrijpend gewijzigd: het tot dan toe overwegend agrarische 
dorpsbeeld werd tot een stedelijk-industriele nederzetting getransformeerd. Oat dit proces zich niet 
volgens een voorliggend plan voltrok, mag blijken uit het feit dat neg tot omstreeks 1870 in het 
huidige centrum van de stad sprake was van in gebruik zijnde akkergronden. 

Evenals nieuwe woningen voegde ook de aanvankelijk neg kleinschalige bedrijfsbebouwing zich in 
het bestaande bebouwingspatroon in, een proces dat zich al in de zeventiende eeuw voordeed. Door 
de steeds verdergaande mechanisering van de industriele productie en de daarmee samenhangende 
grotere schaal van de bedrijfsbebouwing moest men echter al snel uitwijken naar de percelen achter 
de huizen. Nadat ook hier de beschikbare ruimte was opgevuld, volgde uiteindelijk de ingebruikname 
van de nog open akkergronden tussen de verschillende nederzettingen. Een uitzondering hierop 
waren de bedrijven die voor hun productie afhankelijk waren van water, zeals ververijen en 
wolwasserijen. Hieronder bevonden zich de fabrieken van Caspar Houben en Pieter van Dooren, die 
op enige afstand van de stad aan het riviertje de Leij werden gebouwd. (Schuring, van Mosselveld 
1955) 

Parochiecentra 
Behalve door de grote industriele complexen werd de contour van de snelgroeiende stad bepaald 
door de bouw van nieuwe parochiecentra. Is het aantal kerken en het bijbehorende cluster van 
andere religieuze en seculiere bebouwing aanvankelijk neg gering, na het herstel van de 
bisschoppelijke hierarchie in 1853 zien we evenals elders in de provincie in Tilburg een snelle 
toename van het aantal parochies: Korvel (1851 ), de Heuvel (1872) en de Heikant (1873). In de 
meeste gevallen verrezen binnen de bestaande nederzettingen naast een kerk ook een pastorie, 
klooster en patronaatsgebouw, met een of meer schoolgebouwen. Door het 
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grote oppervlak dat door deze complexen vaak werd ingenomen vormden zij een belangrijk element 
in de stedenbouwkundige invulling van de stad. 
Na de Eerste Wereldoorlog is er sprake van een tweede golf van parochiestichtingen. Doordat de 
religieuze complexen nu echter meteen werden ingepast in de nieuwe wijken en buurten, droegen 
deze bij aan het op zichzelf staande karakter van deze nieuwe uitbreidingen . (Schuring, van 
Mosselveld 1955) 

Verkeer 

Hoofdwegen 
Tot aan het begin van de negentiende eeuw werd de loop van de wegen vooral bepaald door de 
natuurlijke gesteldheid van het terrein en hadden de meeste wegen in en om Tilburg slechts lokale of 
regionale betekenis . Dat de kwa liteit van die wegen ook nog eens te wensen overliet, blijkt uit het feit 
dat een in 1774 ingestelde diligencedienst tussen Ti Iburg en Breda via Loon op Zand reed, waarmee 
overigens ook een directe verbinding werd gemaakt met de daarlangs gelegen weg van 's
Hertogenbosch naar Breda. De eerste ri jks- en provinciale wegen, waarmee een begin werd gemaakt 
na de inlijving bij het Franse ke izerrijk in 1810, waren een grote stimulans voor de verdere 
ontwikkeling van Tilburg. Tot op dat moment bleef het wegennet in de directe omgeving van de stad 
ver achter bij de industriele ontwikkeling. Hetzelfde gold voor de aansluiting op het spoorwegennet in 
1863. Gaandeweg groeide het besef dat goede mogelijkheden voor de aanvoer van grondstoffen en 
afvoer van eindproducten van groot belong waren voor de zich snel uitbreidende industrie. De eerste 
verbetering bestond uit het verharden van een deel van het bestaande wegennet, terwijl daamaast 
een net van nieuwe brede, rechte wegen werd aangelegd . (Schuring, van Mosselveld 1955) 
Na het vertrek van de Fransen werd in 1816 het nationaal wegenplan vastgesteld, waarbij onder 
andere het traject van de toekomstige rijksweg van Tholen naar Grave werd uitgezet via Loon op 
Zand en 's -Hertogenbosch. Het gemeentebestuur van Tilburg, destijds nog hoofdzakelijk 
samengesteld uit plaatselijke notabelen en industrielen, wist onder opvoering van argumenten die het 
belong van Tilburg als industriestad benadrukten, in 1821 het trace te laten verleggen ten gunste van 
de stad. Vanaf hier voerde het nieuwe trace via Enschot en Helvoirt naar 's-Hertogenbosch. Nadat 
deze weg, later aan de westzijde van de stad 
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aangeduid als 'Bredaseweg', aan de oostzijde als 'Bosscheweg', in 1826 gereedkwam, volgde in 1846 
ook de aanleg van een keiweg naar Besoijen en de haven van Waalwijk. Later werden verharde 
wegen aangelegd naar Dongen, Udenhout, Goirle en in 1854 ook naar T umhout. Het economisch 
belong van de betere verbindingen was voor een aantal bewoners en ondememers van Korvel 
aanleiding om deels uit eigen middelen de Korvelseweg, dieter hoogte van de Zomerstraat aansloot 
op de Bredaseweg, in 1827 te laten bestraten. (Schuring, van Masse/veld 1955) 

Spoor- en tramwegen 
Anders don bij bestaande verkeerswegen het geval was, werden de nieuwe spoorlijnen bij voorkeur 
niet door, maar longs de nederzettingen gelegd. De hierdoor vaak buiten de kem gesitueerde 
stations, zoals te 's-Hertogenbosch en Oisterwijk, leidden in enkele gevallen tot de vorming van een 
tussen de bestaande nederzetting en het station gelegen 'stationswijk'. In Tilburg kreeg het nieuwe 
station door de nog open structuur van de stad juist een centrale ligging tussen de belangrijkste 
nederzettingen. Het spoor accentueerde de fictieve tweedeling van de stad in noord en zuid, die in 
1958 door de aanleg van het hoogspoor nog verder zou worden versterkt. Opvallend is dot het 
gemeentebestuur aanvankelijk weinig belong hechtte aan een spoorwegverbinding. De voorkeur ging 
uit naar een verbinding over water in de vorm van een kanaal. Daarom liet de gemeente het initiatief 
tot de aanleg van spoorverbindingen voorlopig over aan particulieren. Het eerste traject dot Tilburg in 
1863 bereikte was de verbinding met Breda als onderdeel van de Zuiderstaatsspoorweg Vlissingen
Maastricht. Het spoor liep in rechte lijn over de gronden ten noorden van de Heuvel. Twee jaar later 
kwam het baanvak Tilburg-Boxtel gereed, gevolgd door de aanleg van het in de volksmond geheten 
'Bels Lijntje' naar Baarle en Tumhout (1867). Pas in 1881 kreeg Tilburg een directe spoorverbinding 
met de provinciehoofdstad, een lijn waarvan ook Udenhout en Berkel profiteerden met respectievelijk 
een station en een halteplaats. Deze laatste verbinding werd aanvankelijk geexploiteerd door de 
particuliere 'Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorwegmaatschappij' (NZOSM) die een station had in de 
wijk Loven. Vanaf hier liep een door de gemeente aangelegde verbindingsweg, de Zuidoosterstraat, 
naar de Heuvel. 
Met name de industrie profiteerde onmiddellijk van deze nieuwe, snelle verbindingen. Door de aanleg 
van een spoorlijn naar T umhout kreeg Tilburg een rechtstreekse verbinding met de 
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Belgische steenkoolmijnen hetgeen van groot belang was voor het grote aantal op stoomkracht 
aangedreven fabrieken in de snelgroeiende industriestad. Omdat de hoofdspoorwegen slechts enkele 
nederzettingen aandeden, werden voor het personen- en goederenvervoer ook tramwegen 
aangelegd . In 1881 kwam de tramlijn naar Besoijen en Waalwijk gereed, waardoor een rechtstreekse 
verbinding met de haven van Waalwijk werd gerealiseerd. Na de Eerste Wereldoorlog verloren de 
tramverbindingen door de opkomst van het busvervoer echter weer snel aan betekenis. (Schuring, van 
Masse/veld 1955) 

Plan Ri.ickert in 1917. 

Situering van de arbeiderswoningen 
De arbeiderswoningen werden in de nabijheid van de fabriek geprojecteerd maar toch altijd nog 
zover ervandaan, dat ze niet onder de roet werden bedekt en er voldoende licht, lucht en groen was. 
Door de westelijke wind werden deze wijken ten westen van de fabriek gesitueerd. In de praktijk 
werden ook ten oosten van deze woningen gebouwd. (K.Doevedans 1993) 

Ringbaan. 
Ri.ickert creeerde de ring rond de stad die als toekomstige stadsbegrenzing dienst moest doen. Ook 
diende de ring om het doorgaande verkeer rond de stad te leiden en als zondags wr.mdelboulevard. 
Binnen de ringbaan werd op het nog open tussengebied tussen de historische struduur opgevuld met 
kleine woonbuurten. Hierin wordt een zee van laagbouw gegoten, met af en toe een aantal kerken en 
pleinen. (K.Doevedans 1993) 

Kanaal en haven 
De nog steeds groeiende industrie in Tilburg had naast spoorverbindingen behoefte aan alternatieve 
routes voor het goederenvervoer. Ge·inspireerd door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1822-
1826 werden door zowel particulieren als de gemeente Tilburg, plannen opgesteld voor het graven 
van een waterweg die de verbinding moest vormen tussen de Zuid-Willemsvaart en de vaarten in het 
westen van de provincie. Vanzelfsprekend zou Tilburg daarbij worden aangedaan. Hoewel de eerste 
serieuze initiatieven al dateerden uit 
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1878, duurde het nog tot 1910 voordat met het graven van het Wilhelminakanaal werd begonnen. 
Het ruim 68 kilometer lange kanaal kwam in 1923 gereed. Twee van de vijf benodigde schutsluizen 
kwamen bij Tilburg te liggen. Juist vanwege het sterke verval ter plaatse werd aan de 
Dongensekanaaldijk gekozen voor de bouw van een gekoppelde tweetraps bajonetsluis. Op 
stedenbouwkundig gebied leidde de aanleg van het kanaal tot het ontstaan van industrie- en 
fabrieksterreinen longs de vaarweg. Door de aanleg van een insteekhaven, de huidige Piushaven, en 
los- en laadplaatsen bij ender andere het Lijnsheike en de Oude Molenbochtstraat, konden de hier 
gevestigde handel en industrie al snel profiteren van de lage prijzen die het bulktransport over water 
genereerde. Daarentegen vergrootte de aanleg van het kanaal echter ook het isolement en daardoor 
de stagnatie van een verdere economische bloei van de nederzettingen in het noorden. De 
Stokhasselt, Quirijnstok en de Heikant behielden hierdoor nog lang hun agrarisch karakter. (Schuring, 
van Mosselveld 1955) 
Door de aanleg van de haven wilde men zoveel mogelijk wegen naar deze haven leiden, dit 
verstoorde het stadsplan van Ruckert wel eens. 

lndustrieterreinen 
De industrieterreinen werden door de situering van het Wilhelminakanaal, de Piushaven en de 
windrichting in het Noord-Oosten van de stad gesitueerd. De ringbaan werd niet longs het kanaal 
gelegd omdat dit enerzijds duurder was, en anderzijds de verwachte bedrijvigheid longs de kade die 
niet paste bij de rust en kalmte van de wandeldreef. Daamaast zou de ringbaan de natuurlijke 
scheiding worden tussen de fabrieksterreinen, die zouden ontstaan op de strook tussen de ringbaan 
en het kanaal, en de stadswoningen die aan de andere stadszijde van de ringbaan werden 
gesitueerd. (Schuring, van Mosselveld 1955) 

Recreatie en welzijn 
Ruckert plande een aantal parken en pleinen en bossen om de arbeiders de nodige ontspanning te 
kunnen bieden. Ook werd er een zwembad gebouwd aan de ringbaan oost. (K.Doevedans 1993) 

T E C H t·J IS l H E U J,j I V E: R ) I T f: 1 T r I r ~ D H O v E: N B O U W T t r _ H N I 5 C H O f·l T W E R P E J,J 95 



"A F S T U D E E R P R O J E C T " D E H E R B E S T E M M I N G V A ~J H E T A a B e C O M P L E X " 

1940-1975 
De periode vanaf 1940-1960 is te kenmerken als de periode als afronding van het stadslichaam 
binnen de ringbanen van Ruckert. Er werd aandacht besteed aan de wijkgedachte wat resulteerde in 
een aantal wijken aan de ringbaan zuid. 
Vanaf 1960 ontstond er een soort mentaliteitsverandering. De ontkerkelijking, de toename van het 
opleidingsniveau, en de toename van de welvaart. De textielnijverheid is in de jaren 70 bijna volledig 
verdwenen, door de concurrentie van de lage lonen landen, en het achterblijven van investeringen en 
modemisering. Wei ontstonden er banen met een hoog opleidingsniveau, voomamelijk in de sector 
van de banken en adviesbureaus, enz. (K.Doevedans 1993) 

De recente ontwikkelingen (1975-2002). 
Over deze periode kan men zeggen dat de grate vraag naar huisvesting resulteerde in de wijk de 
Reeshof. Begin negentiger jaren lanceert Tilburg de slogan 'Tilburg, Modeme lndustriestad'. De 
inrichting van winkelstraten, pleinen en parken wordt een belangrijk onderwerp van discussie. 
(K.Doevedans 1993) 
Naast sociale woningbouw komt er ook ruimte voor woningen voor hogere inkomensgroepen. Carl 
Weeber wordt aangetrokken als supervisor voor de vemieuwing van het centrumgebied. Jo Coenen 
krijgt de opdracht het culturele element te versterken met een nieuwe huisvesting voor de Academie 
voor muziek en dans: het Kunstcluster. (K.Doevedans 1993) 
In de jaren daama warden meerdere piannen gerealiseerd zeals de Schouwburgpromenade, de 
inrichting van het Piusplein en de Emmapassage. 
Architect Bonnema ontwerpt een kantoortoren aan de Spoorlaan van ruim 90 meter hoog. Bij de 
kantoortoren wordt een parkeergarage en een popcentrum geprojecteerd. In 1993 komt het 
Verkeerscirculatieplan Oude Stad gereed . De Heuvel wordt autovrij. In 1995 komt de nota Binnenstad 
tot stand. Opvallend nieuw punt daarin is de Noord-zuid winkelas op de Heuvelstraat. Deze krijgt zijn 
uitwerking in de plannen voor het Pieter Vreedeplein. (K.Doevedans 1993) 
Vanuit de gemeente wordt in 1997 het plan Veemarktkwartier opgesteld. Het gebied moet een 
cultureel-economisch karakter krijgen. (K.Doevedans 1993) 
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Bijlage 2. Ontstaan en historie van de Piushaven 

In de ontwikkeling van Tilburg neemt de textielindustrie in de periode eind 18" / begin 19" eeuw een 
belangrijke plaats in. Typerend voor Tilburg was dat de fabrikant zich in de regel dichtbij zijn bedrijf 
vestigde. In het gebied ten oosten van de Heuvel lagen diverse fabriekscomplexen met de daarmee 
samenhangende woonbuurten. Vooral het westelijk deel van de St. Josephstraat kreeg in de periode 
1870-1930 een rijk aanzien met veel fabriekswoningen, vaak iets terugliggend ten opzichte van de 
straat in fraaie tuinen. Verder naar het oosten werd de straat bebouwd met woningen voor beambten 
en arbeiders. In het achtergebied kwamen in die periode verscheidene fabriekscomplexen tot stand 
met de daarmee samenhangende woningbouw Jan Aartestraat, Hoogvensestraat en Lanciersstraat. 
(ARCAD/S Heidemeii advies, 1999) 

Tilburg is in de 19" eeuw als industriestad groot geworden. Doordat Tilburg sterk gericht was op de 
textielindustrie waren er aanvankelijk weinig andere vormen van nijverheid aanwezig. Bovendien 
waren deze meestal kleinschalig. Daardoor was er in eerste instantie slechts weinig behoefte aan 
industrieterreinen. Pas in het begin van de jaren twintig werd ten noordoosten van de toenmalige stad, 
aan het net gegraven Wilhelminakanaal, een collectief industrieterrein ontwikkeld. De Piushaven met 
de verbinding op het Wilhelminakanaal is in 1921 gerealiseerd. Beide terreinen behoren daarmee tot 
de oudste van Tilburg en ze hebben tot ver na de oorlog kunnen voorzien in de behoefte aan 
bedrijventerreinen. Het heeft daarom tot 1960 geduurd voordat er nieuwe terreinen werden 
ontwikkeld. (ARCADIS Heidemeii advies, 1999) 
De haven fungeerde lange tijd alleen als load- en losplaats voor veel verschillende bedrijven, maar 
voomamelijk voor de textielindustrie. Ook heeft deze haven veel invloed gehad op de richting van de 
hoofd- en andere wegen. (ARCAD/S Heidemeii advies, 1999) 

Als gevolg van de achteruitgang van de industriele functie zijn er eind jaren zeventig plannen 
ontwikkelt die in de jaren tachtig naast het verdwijnen van enkele industrievestigingen leidden 
tot het dempen van de zuidelijke havenarm en het realiseren van woningbouw in het gebied. 
Het grootste deel van deze woningen is gestapeld uitgevoerd. (Discussie nota Piushaven) 

Aanvoer van goederen op de midden/oswal van de Piushaven 
anno 1933 (coll. RHC Ti/burg). 

Overzicht van de aanlegkades van de Piushaven. Goed zichtbaar 
is de middenkade met opslagloods. 
Op de achtergrond cafe Havenzicht. Foto beginjaren dertig 
( coll. RHC Tilburg). 
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Bijlage 3. 5e nota Ruimtelijke Ordening; Ruimte moken, ruimte de/en. 

De huidige en toekomstige ruimte behoefte in Nederland zal de kwaliteit van de ruimte aantasten mits 
we hier niets aan doen. Middels de 5e nota ruimtelijke ordening welke onder leiding van minister 
Pronk is opgesteld wordt hierop door de overheid gereageerd middels de kemwoorden; ruimte 
maken, ruimte delen. (Ministerie VROM, 2000) 

7 kwaliteitscriteria. 
Allereerst is er vastgesteld wat de ruimtelijke kwaliteit is; 
Ruimteliike diversiteit. Accepteren verschil stad en land en behouden van karakter van diverse 
stedelijke milieus en landschappen. 
Economische en maatschappeliike functionaliteit. Verschillende functies moeten op elkaar aansluiten, 
en elkaar versterken. Bijvoorbeeld wonen en werken. Dus niet groeperen maar degroeperen van 
functies waar mogelijk. 
Culturele diversiteit. Behouden en versterken van culturele waarde . 
Sociale rechtvaardigheid. Zorgen voor veel sociale klassen op alle verschillende gebieden. Dus niet 
een rijk landelijk gebied en een arme stad. 
Duurzaamheid. De ruimte!ijke ordening moet bijdragen aan de bestrijding van mi!ieuprob!emen en 
aan de zorg voor een veilige omgeving. 
Aantrekkeliikheid. Aandacht voor de inrichting van stad en land en de inpassing van de infrastructuur. 
Behoudt culturele waarde. 
Menseliike maat. De inrichting van de ruimte moet passen bij de behoefte en de belevingswereld van 
de burger. Dus bijvoorbeeld geen flatgebouw in een dorp. 

Middels deze kwaliteitscriteria streeft men naar een mooie en functionele leefomgeving. (Ministerie 
VROM, 2000) 

Ruimte vraagstuk 
Hoe wil men de ruimtevraag oplossen? We kunnen deze vraag niet negeren, er zal dan een tekort 
aan natuur en landbouwgebied komen. Ook het reduceren van de vraag lukt niet want we zullen niet 
kleiner gaan wonen in de welvaart waarin we leven. 
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Daarom is er gekozen voor de volgende 3 uitgangspunten: 
lntensief ruimtegebruik. Verdichting van de steden, duurzamere bedrijventerreinen, invullen van lege 
plaatsen in de stad. 
Functiecombinatie. Combineren van bijvoorbeeld water en recreatie, landbouw en natuur, wonen en 
werken. 
Reconstructie van de kwalitatief minder gewaardeerde de/en van de stad. Bijvoorbeeld het renoveren 
van verouderde stadswijken, of bedrijventerreinen. (Pronk, 2001) 

Het ruimtelijke beeld van de komende 30 jaar. 
Ruimte maken en ruimte delen zijn de kreten voor de toekomst. Hiermee kan een beeld worden 
geschetst voor de toekomst. Het ziet er als volgt uit: 
Grensoverschrijdend denken. 
Het watervraagstuk, wat de veiligheid in gevaar brengt en ontstaat door de klimaatsverandering, niet 
negeren. 
Streven naar ontwikkeling van het stedelijke gebied tot een metropool. 
Van idee om de stadsgewesten te scheiden dmv bufferzones wordt afgestapt en hiervoor in de plaats 
zullen 6 stedelijke netwerken komen, waaronder de Brabantse stad. 
Het bevorderen van de stedelijke kwaliteiten van de stad en het beschermen van natuur en erfgoed 
wordt middels het trekken van ee'l rode grens rond steden en een groene grens rond natuurgebieden 
en te beschermen erfgoed gerealiseerd. Rood betekent dat deze steden niet mogen uitbreiden voorbij 
deze grens maar zullen moeten inbreiden. De groene zorgt voor het omgekeerde. (Pronk, 2001) 

Het creeren van het stedelijke netwerk de Brabantse stad (Breda - Tilburg - 's-Hertogenbosch 
Eindhoven en Helmond) maakt Tilburg tot geografisch hart van deze Brabantse stad. Dit kan Tilburg 
tot interessante woon- en/of werkstad maken. (Ministerie VROM, 2000) 

Het versterken van de netwerken tussen de grote stedelijke gebieden in Europa maakt dat de 
Brabantse stad centraal tussen de randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse ruit komt te liggen. 
(Ministerie VROM, 2000) 

De Brabantstad 

I c < ti f'J l'i , Ii 1:- U r; I v ~ R 0

) I I 1:- I r l: I f ~ U H O V l: N B O I J W [ E < t i r l I 'J < ~ i ( J f ,j T \;V 1:- R P l- 1,J 99 



"A f S l U D E E R P R O J E C T "DE HERBESTEMMING VAN HEr AaBe COMPLEX" 

Ruimte maken en ruimte delen. We zullen de ruimte die we hebben beter moeten gebruiken om aan 
de ruimtebehoefte in de toekomst te kunnen voldoen. Anders gaat dit ten koste van de kwaliteiten 
van bijvoorbeeld het landschap. Hiermee wil de overheid de diversiteit van de verschillende 
landschappen met de ruimtelijke kwaliteiten behouden en versterken. Verscheidenheid maakt kwaliteit. 
Toegespitst op een stad betekent dit dat de stadsinbreiding waarnaar gestreefd wordt middels de rode 
contouren als gevolg heeft dat de lege plekken in de stad moeten worden opgevuld. (Pronk, 2001) 

Het streekplan. Zorgvuldig gebruik van ruimte. 

Noord-Brabant wordt gekenmerkt door een enorme dynamiek. Deze gaat gepaard met forse 
ruimteclaims welke de Brabantse kernkwaliteiten zoals de natuurlijke milieus, de open ruimten, de 
levendige economie, het gevarieerde woon- en leefklimaat verdrukken. Middels een streekplan geeft 
de provincie aan welke uitgangspunten het de komende tien jaar hanteert, om de ruimtelijke 
ontwikkeling in goede banen 
te leiden zodat de Brabantse kemkwaliteiten worden behouden en versterkt. 

Men wil Brabant verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-, werk-, en leefgebied. Daarbij kiezen 
ze voor de visie waarin respect voor de natuurlijke omgeving en de landschappelijke en 
cultuurhistorische rijkdommen centraal staat, en waarin het eigen karakter, de specifieke kwaliteiten en 
contrasten van Brabant duidelijk herkenbaar zijn. 

Dit wil men realiseren door als hoofddoel te kiezen voor een zorgvuldig gebruik van de ruimte. Dit 
probeert men te realiseren door: 
Meer aandacht voor de onderste lagen te hebben. Ondergrond, en infrastructuur. 
Zuinig gebruik van de ruimte. lnbreiden, herstructureren en intensiveren. Door bijvoorbeeld 
functiecombinatie. 
Concentratie van de verstedelijking. Stedelijke regio's verstedelijken dmv woning(hoog}bouw en 
bedrijventerreinen en zorgen voor geen verdere aantasting van de landelijke regio's . 

"Brabantstad als onderdeel van het nationale en 
internationale netwerk".Bron streekplan provincie Noord 
Brabant 2002 
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Zonering van het buitengebied. Deze kri jgt de bestemming landbouw, natuur en recreatie. Er zullen 
zich hier voomamelijk midden- en klein-bedrijven vestigen. De grote bedrijven warden naar de stad 
verwezen en de uitbreiding in de vorm van nieuwbouw zal worden beperkt. 
Grensoverschrijdend denken en handelen. Samenwerken en op elkaar afstemmen van activiteiten ten 
aanzien van water, natuur, infrastructuur verkeer en vervoer en bedrijvigheid. 
Het behouden en versterken van de kwaliteiten die het Brabantse landschap heeft middels het 
zorgvuldig omgaan met de ruimte. Dit kan in een stedelijke gebied warden ge·interpreteerd door het 
combineren van functies op een locatie, zoals bijvoorbeeld wonen en werken, en het opvullen van 
lege plekken als leegstaande fabriekspanden . (Provincie Noord Brabant, 2002) 

Tilburg moet uitgroeien tot het centrum van de modeme industrie en logistiek. Gekoppeld aan het 
kennisnetwerk van de Universiteit Tilburg moet Tilburg de broedplaats voor modern ondememerschap 
worden. (Provincie Noord Brabant, 2002) 

Het versterken van de netwerken tussen de grote stedelijke gebieden in Europa maakt dot de 
Brabantse stad centraal tussen de randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse ruit ligt als onderdeel van 
het nationale en intemationale netwerk. (Provincie Noord Brabant, 2002) 

Gemeente Tilburg plannen en nota's 

Aangezien er bi j de gemeente Tilburg geen structuurvisie aanwezig was, en het bestemmingsplan sterk 
verouderd was en de gemeente bezig is met een nieuw bestemmingsplan voor het fabriekskwartier en 
omgeving, is deze informatie gebaseerd op door de gemeente gemaakte nota's. 

In deze paragraaf worden 2 onderdelen behandeld. Het eerste onderdeel goat over de nota 
binnenstad omdat deze invloed kan hebben op de functie van de Piushaven ten opzichte van Tilburg 
als stad. Het tweede deel goat over de ontwikkelingsvisie voor het Piushavengebied welke door de 
gemeente is gemaakt. 

T E C H 1'\J IS C H E U 1,J I v E R S I T E I T E-- I l·J D H O V E ~,J B O U W T E: C H r,J I S C H O f··l T W E R P E 1'-' 101 



"A F S T U D E E R P R O J E: C T "Dt HERBESTtMMl~~G VAN HET Ao Be COMPLEX" 

Nota binnenstad. (intemetsite gemeente Tilburg) 
Voor de Tilburgse binnenstad bestaan zeer veel plannen en deelvisies, zoals voor het 
Veemarktkwartier, de Stationszone en het Pieter Vreedeplein. Het laatste plan voor de binnenstad is de 
nota Binnenstad uit 1995. Ook hebben beleidskeuzes grote invloed op de ontwikkeling van de 
binnenstad, zoals het welzijnsbeleid, het cultuurbeleid, het onderwijsbeleid en het verkeersbeleid. Een 
vijftal hoofdprojecten moet bijdragen aan het versterken van de centrumfunctie. 

Veemarktkwartier 
Creatief ondememerschap en bedrijvigheid staan centraal in het Veemarktkwartier, de vestigingsplaats 
voor ondememers uit de culturele en kunstzinnige sector. Het gebied tussen het spoor, Ringbaan 
Oost, Piushaven en de Heuvel wordt ontwikkeld tot cultureel stadshart waar naast bedrijvigheid ook 
plaats is voor kunst, muziek en onderwijs. 

Pieter Vreedeplein 
Het Pieter Vreedeplein wordt een plein waar van alles te vinden is: gezellige cafe's en terrasjes, grote 
megastores, kleine bijzondere winkels, woningen en een bioscoop. Op het plein zal 24 uur per dog 
wot te beleven zijn voor iedereen. Onder het plein komt een parkeergarage. In totaal wordt met dit 
project 27 .000 m2 aan winkels aan de Tilburgse binnenstad toegevoegd. 

Stationszone 
De Stationszone is de kantorenlocatie van Tilburg. Bij het Centraal Station, longs het spoor, heeft de 
gemeente ruimte gereserveerd voor dienstverlenende bedrijven. Moor ook voor congresfaciliteiten, 
onderwijsvoorzieningen, een hotel, warenhuizen, winkels en restaurants. Kortom, de Stationszone is 
een unieke vestigingsplaats voor bedrijven. Aantrekkelijk vanwege goede bereikbaarheid, de 
binnenstad op loopafstand en een aantrekkelijke omgeving. 
In Tilburg ontstaat een heel nieuw zakencentrum: de Stationszone. Niet aan de rand van de stad, 
moor juist midden in het centrum. Pal naast de binnenstad en vlak bij het station. Dienstverlenende 
bedrijven zitten hier op de eerste rang . Het goat immers om meer don kantoorruimte alleen. Aon een 
levendige boulevard ontstaat een mix van winkels, horeca, kantoor- en congresruimten en onderwijs. 
Optimaal bereikbaar, met alle voorzieningen in de binnenstad naast de deur. 
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De Spoorlaan brengt de functies van de binnenstad bij elkaar. Hij wordt voor een groot deel 
ingenomen door de Stationszone. Aan de Spoorlaan liggen het centraal NS-station en het busstation. 
Vanaf beide locaties is de binnenstad gemakkelijk te voet bereikbaar. De loan wordt verder 
gekenmerkt door kantoorpanden en een lange parkeerstrook. De Spoorlaan is echter bovenal een 
drukke vervoersverbinding waarvan de belangrijkste kwaliteiten nog niet optimaal werden benut. Niet 
alleen van de Spoorlaan maar de hele Stationszone biedt veel mogelijkheden. De Tilburgse 
Stationszone wordt een kruispunt van zakendoen, winkelen en uitgaan. 

Centrum Zuid 
In het zuidelijk deel van de binnenstad is naast de Schouwburg sinds enkele jaren het Kunstcluster te 
vinden. In het Kunstcluster zijn een Concertzaal, conservatorium en de dansacademie gevestigd. Er 
bestaan vergevorderde plannen voor het uitbreiden van opleidingen op het gebied van kunst, dans en 
muziek. Met de herinrichting van de pleinen in dit deel van het centrum en een nieuwe stadswinkel zijn 
de uitstraling en de kwaliteit van dit deel van de binnenstad aanzienlijk verhoogd. 

Het Kunstcluster: kunst en cultuur bijeengebracht. 
In het Kunstcluster zijn verschillende functies samengebracht. Zo zijn er een Concertzaal, 
Conservatorium en Dansacademie gevestigd. Het pond is een fascinerende blikvanger, die aanzienlijk 
bijdraagt aan de betekenis van Tilburg als moderne stad en aan de levendigheid van de stad, want 
talloze studenten volgen nu les in hartje centrum. De plannen voor uitbreiding van het cluster met 
andere opleidingen zijn vergevorderd. In het najaar van 2002 starte de tweede fase waarin onder 
andere ruimte kwam voor de Academie voor Beeldende Vorming, de Academie voor Architectuur en 
Stedenbouw en de Rockacademie. Ook de Tilburgse Dans- en Muziekschool wil verhuizen naar het 
Kunstcluster. 

Groene wig 
Pleinen, gebouwen en een goede infrastructuur kenmerken het Centrum Zuid. Maar ook het groene 
karakter blijft voor dit deel van de binnenstad behouden. Met als werktitel: de blauw-groene wig, 
wordt gewerkt aan de verbinding tussen het westelijk gelegen Stadspark, via de Muzentuin richting de 
Piushaven. De komende jaren krijgt de groenstructuur daar a Ile aandacht. 

Schouwburg 

Academie van Muziekkunst 

achtertuin academie Muzie unst 
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Binnenstad West 
Het westelijke deel van de binnenstad kent, in tegenstelling tot de rest van de binnenstad, veel 
historische panden. In deze panden zijn bijzondere en verrassende winkeltjes te vinden. De combinatie 
van de panden en kleine winkeltjes zorgt voor een bijzondere sfeer in dit deel van de binnenstad. Het 
westelijk deel van de Tilburgse binnenstad wordt ontwikkeld tot dwaalgebied, een rustig en 
aantrekkelijk gebied, waar de bezoeker slenterend in een monumentale omgeving leuke en 
onverwachte ontdekkingen doet. Een tegenhanger van de drukke binnenstad met zijn grote winkels. 

Binnenstad West is de ideale vestigingsplaats voor starters en ondememers die bijzondere producten 
aanbieden. Er is al heel wot kleinschalige, specialistische detailhandel, zoals; kappers, horeca, 
opvallende bloemenzaken, tweedehands kleding en meubelzaken, galeries, boekenwinkels en leuke 
cadeauzaakjes. Maar er moet nog meer samenhang komen tussen de straten, waarin de 
winkellocaties vaak te veel verspreid liggen. Kortom: het gebied heeft nog meer couleur locale nodig, 
gericht op sfeervol winkelen buiten het drukke centrum. 

T E C H ~J IS '- H E: U N I V E: R S I T E I T t I t·J D H O Y E: r,.J l3 U U W I E: C H r--J I S C H O r,J T W E R P f: f'\j 104 



"A F S T U D E E R P R O J E C T "DE: HE:RB!::STE:MMING VA~,~ HET Ao Be COMPLEX" 

Bijlage 4 De Ontwikkelingsvisie Piushaven en inspraaknota. 

In het algemeen beleidsplan 1999-2002 geeft de gemeente Tilburg aan dat met versterkte inzet het 
Piushavengebied zal warden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en bruisend gebied waar wonen, werken 
en recreeren hand in hand gaan. 

De gemeente Tilburg heeft voor het Piushavengebied een Ontwikkelingsvisie en een uitwerking van 
het fabriekskwartier gemaakt (Bron Vaststelling hoofdlijnen Ontwikkelingsvisie Piushaven en 
inspraaknota, 2002). Hier schetst de gemeente de gewenste ontwikkeling van het Piushavengebied tot 
een gevarieerd en levendig centrumstedelijk woonmilieu, dat door de aanwezigheid van het water 
uniek en onderscheidend is ten opzichte van andere stadsdelen. Men wil hier de aanwezige 
verscheidenheid in het Piushavengebied in stand houden en variatie en levendigheid hieraan 
toevoegen. 
Dit document zal bekeken warden maar niet als uitgangspunten voor de analyse warden gebruikt. 
Omdat een eigen visie op het gebied ontwikkelen wordt. 

In de Vaststelling hoofdlijnen Ontwikkelingsvisie Piushaven en inspraaknota, 2002, geeft de gemeente 
5 hoofdlijnen van de herontwikkelingsopgave aan: 
Verplaatsen en behouden. 
Grootschalige en/of milieuhinderlijke bedrijven zullen moeten warden verplaatst uit het 
Piushavengebied om plaats te ma ken voor de ontwikkeling van een nieuw programma . 
Behouden van kleinschalige en minder milieubelastende bedrijven. 
Behouden van beeldbepalende en monumentale panden. 
Handhaven en gebruiken van cultuurhistorische waardevolle structuren en elementen. 

Ontwikkelen van een centrumstedelijk woonmilieu 
Centrumstedelijk woonmilieu; hoge dichtheid, en functiemenging. 
lnpassen woonprogramma van 3-6 woonlagen. 
Zorgvuldig inpassen van bebouwing > dan 6 lagen. 
Het bouwen van flexibel indeelbare panden. 
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Het bouwen van panden i.p.v. wanden. 
Ontwikkelen van detailhandel rond de monumentale AaBe fabriek. 
Met grootschalig, bovenregionaal bereik 
Niet concurrerend met de binnenstad 
Hoogwaardige beeldkwaliteit 
Functiemenging met woonprogramma 
Ontwikkelen van buurtwinkels. 

Verkeer 
Omliggende woongebieden krijgen geen sluipverkeer. 
Gebiedsontsluiting tussen zuidelijke oever en ringbaan zuid. 
Aanleggen bruggetjes tbv wandelroutes van diverse lengten en fietsroute tussen centrum en 
buitengebied. 
Geen sluiproute van centrum naar ringbanen . 
Doortrekken van Havendijk noord in oostelijke richting 

Openbaar gebied 
Kwalitatief hoogwaardig en duurzaam (her-)structurering en (her-)inrichting van het openbare gebied. 
Programma voor op en aan het water uit te werken in een Watergebruiksplan . 
Profileren van water als centrale ruimte en het herinrichten van de kades en oevers, met besef van de 
cultuurhistorische waarde. 
Toevoegen van hoogwaardige openbare ru imtes 

Duurzaamheid 
Piushaven als duurzaamheids kemgebied aanmerken. 
lntensief grondgebruik. 
Levensloopbestendige woon- en werkgebouwen realiseren. 
Duurzame energie infrastructuur 
Duurzaam watersysteem 
Principes van DUBO toepassen. 
(Bron Vaststelling hoofdliinen Ontwikkelingsvisie Piushaven en inspraaknota, Gemeente Ti/burg 2002) 
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De stedebouwkundige uitgangspunten van deze Ontwikkelingsvisie zijn als volgt geformuleerd: 
Het Piushavengebied stoat vooral door zijn potentie in de belangstelling. Echter niet alle gebieden 
moeten met een hoog transformatieambitie opgezadeld worden. Sommige wijken functioneren goed. 
Het karakter van de Piushaven zit verscholen in de grote verscheidenheid rond het water, qua 
verschijningsvorm en functie. Dit moet behouden blijven. 
Door het water is er veel open ruimte in dit stadsdeel. Dit is een specifieke kwaliteit, en moet 
gekoesterd worden. 
De relatie van het Piushavengebied met de buurten en andere stadsdelen moet als vanzelfsprekend 
bestaan uit een netwerk van verbindingen voor fietsers, voetgangers. Grootschalige bouwkundige 
doorbraken om de fysieke relatie met het centrum van de stad vorm te geven zijn niet nodig. 
Door herontwikkeling met een sterk eigen profiel kan de Piushaven uitgroeien tot een nieuw stadsdeel 
in aanvulling op het centrumgebied . 
(Bron Ontwikkelingsvisie gemeente Ti/burg, februari 2002) 

In deze Ontwikkelingsvisie Piushavengebied goat de Gemeente verder dieper in op welke manier zij 
deze uitgangspunten willen bereiken en hebben vormgegeven. lk wil hier niet dieper op ingaan omdat 
ik een eigen visie op het fabriekskwartier wil ontwikkelen. 
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Bijlage 5 Functie Analyse Tilburg 

Kantoren 
Tilburg heeft in de zakelijke dienstverlening een minder sterke positie. Tilburg is vooralsnog geen 
'kantorenstad'. Deze sector biedt slechts 12% van de werkgelegenheid in Tilburg (zie figuur). 
Tilburg is dan ook in vergelijking met de drie andere Brabantse steden de stad met de minste 
kantoren. (Bron Ruimte voor kantoren Gemeente Ti/burg 1998) 

Gezien de snelle economische groei van iuist de zakeliike dienstverlening is hier veel winst te behalen, 
ook als het goat om extra werkgelegenheid. De gemeente Ti/burg wil in 2004 onder meer 40.000 m2 
kantoorruimte in de Stationszone en 20.000 m2 'elders' in de stad realiseren. Dot zou leiden tot 1.200 
extra arbeidsplaatsen in Ti/burg (intemetsite Gemeente Tilburg) 

Van de huidige kantorenvoorraad in Tilburg is, naast het stadscentrum en de stationszone, ruim 40% 
gesitueerd longs en in de directe omgeving van de ringbanen. In Tilburg is sprake van een sterke 
spreiding van kantoorobjecten. Met uitzondering van het gebied rond de Cobbenhagenlaan zijn er 
geen duidelijk herkenbare kantorenmilieus ontstaan. De stationzone zal, gezien de plannen die 
klaarliggen, in de toekomst wel zo'n gebied kunnen warden. Op de industrieterreinen is de 
combinatie tussen industrie en kantoor weinig te vinden. 

Tilburg investeert veel in kennis middels de vele scholen die de stad heeft. Om deze kennis te 
behouden zal je moeten zorgen voor werkgelegenheid waaronder in de kantorensector. 

lndustrie 
Regionaal gezien ligt Tilburg centraal wat uitermate geschikt is voor de industrie, en zich weerspiegelt 
in een zestal grate industrieconcentraties. Daamaast heeft Tilburg nog uit het verleden een groot 
aantal binnenstedelijke bedrijventerreinen overgehouden. De bedrijventerreinen zijn voomamelijk in 
het Noordoosten gesitueerd aan het Wilhelminakanaal en in het zuidoosten aan de ASS . Er zijn 
momenteel weinig kleinschalige bedrijventerreinen beschikbaar sinds Kraaiven, Loven en het Loar vol 
zijn. De bedrijven zijn dan aangewezen op de grootschalige bedrijventerreinen Vossenberg en 
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Katsbogten. Hier zal in de toekomst zeker vraag naar komen. Tilburg manifesteert zich als een 
moderne industriestad. Historisch gezien bestond de stad grotendeels uit textielfabrieken met hier rond 
woningen gesitueerd. De zogenaamde binnenstedelijke bedrijventerreinen. Nu kent Tilburg een grote 
concentratie aan industrie van voomamelijk moderne productiebedrijfjes en transportbedrijven. 

Wegenstructuur 
Tilburg is ontstaan uit een stelsel van gehuchten. De verbindingswegen tussen deze gehuchten werd in 
latere tijd lintvormig bebouwd en zorgden voor een kenmerkende lijnstructuur. Deze lijnstructuur heeft 
op wijkniveau nog altijd een belangrijke ontsluitingsfunctie . Binnen de ringen zorgt de Hart van 
Brabantlaan en de Spoorlaan ervoor dat het centrum, het NS station, het centrale busstation, de 
kantoorzone, en de omliggende wijken worden ontsloten. De oude en nieuwe radiale wegen komen 
samen op de ring {zie hoofdstuk 2.2). Aan de zuid en oostzijde van de stad lopen twee snelwegen. 
Om de ringbanen te ontlasten is ten noordoosten een tangent aangelegd en is er ten noordwesten 
een gepland. Tilburg heeft een redelijk goede fietsstructuur. Ze was een van de eerste steden met een 
zogenaamde STER-route. Overal in Tilburg kom je de rode fietspaden tegen en verbinden de functies 
wonen met werken, recreeren en onderwijsinstellingen. Over het fabriekskwartier loopt geen fietspad, 
wel longs de Hoevense weg. 

Woonvisie gemeente Ti/burg 
Tilburg is momenteel de 6" grootste stad van Nederland. De prognose van de bevolkingsgroei van 
Tilburg laat zien dat er nog steeds een duidelijke stijging van het aantal inwoners zal zijn. (Bron Stad 
en inwoners, gemeente Ti/burg) 

Wonen is ook meer dan huisvesting alleen; meer dan 'een dak boven je hoofd'. Van de gemeente 
wordt meer verwacht dan de zorg voor voldoende woningen. Wonen is ook samenleven met elkaar in 
een buurt. Terecht vragen burgers om zelf te mogen bepalen waar ze wonen, ook als de portemonnee 
de keuze beperkt. De kwaliteit van het wonen, de woonomgeving en wijze van samenleven spelen een 
belangrijke rol in de keuze voor de gewenste woning. Hier ligt een taak voor de gemeente: een goede 
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woonomgeving, goede voorzieningen, meer keuzemogelijkheden en meer kwaliteit. (bron Noto 
Woonvisie gemeente Ti/burg) 

Het aantal inwoners van de stad zal flink toenemen de komende jaren. Deze groei is voomamelijk te 
danken aan het feit dat er veel migranten naar Tilburg toekomen. Het aantal ouderen zal door de 
vergrijzing procentueel sterk toenemen waardoor er een grote vraag ontstaat naar kleine huisvesting. 
Bijvoorbeeld in de vorm van appartementen. 

Winkels 
De winkelcentra zijn verspreid over de hele stad. Het hoofdwinkelcentrum bevindt zich in het hart van 
de stad. Hier zijn de grootste winkelketens gevestigd en er zijn diverse overdekte winkelcentra . Ook 
buiten de stad zijn diverse winkelcentra . De buurtwinkels zijn over het algemeen goed verspreidt over 
de diverse wijken. 

Zorgvoorzien in gen 
Tilburg beschikt over twee ziekenhuizen die zijn gelegen in de beter bereikbare gebieden aan de 
A:2.61 en aan de A58. Verder heeft Tilburg over de stad verdeeld een aanbod aan huisartsen en 
tandartsen dat in Tilburg maar ook landelijk gezien onvoldoende is. 

Sport 
Het Tilburgse sportbeleid voor de periode 2001-2006 heeft als centrale doelstelling een groter en 
breder sportbereik te realiseren . Het streven is, conform de doelstelling van het Mee~arig lnvesterings
en Ontwikkelings Programme (MIOP), de sportdeelname van de bevolking in de planperiode met 
minimaal 10% te verhogen. Meer Tilburgers moeten gaan sporten. Sterker dan voorheen is het beleid 
daarom nu niet alleen gericht op het faciliteren van sport als doel op zich, maar ook op sport als 
instrument om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Zoals integratie van allochtone 
inwoners, maatschappelijke activering van kwetsbare groepen, achterstandsbestrijding, jeugdbeleid, 
ouderenbeleid en gezondheidszorg. (Bron Kademota sportbeleid Gemeente Ti/burg) 

Tilburg heeft een goed aanbod van sportaccommodaties. Doel va.[l het accommodatiebeleid was en 
blijft een aanbod te realiseren dat in spreiding, omvang en kwaliteit is afgestemd op de eisen van de 
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modeme sporter. Hoewel de infrastructuur de afgelopen jaren met een aantal kwalitatief 
hoogwaardige accommodaties is versterkt, blijkt er op bepaalde punten toch nog te weinig 'ruimte om 
te sporten'. Zo is er niet voldoende zwemwater en ijsvloeroppervlak voorhanden, wat uitbreiding 
noodzakelijk maakt. T evens zou er minimaal een sporthal bij moeten komen om te kunnen voldoen 
aan de vraag naar binnensportaccommodatie van de sportopleidingen in het algemeen en van 
verenigingen op prime time. (Bron Kadernota sportbeleid Gemeente Ti/burg) 

Tilburg heeft aan de ringbaan zuid een geconcentreerd sportcomplex liggen, met een ijsbaan, 
zwembad, in- en outdoor tennisbanen, hockeyvelden, voetbalstadion, sporthallen e.d. 

Ondervviis 
Tilburg is met recht een onderwijsstad te noemen. Onderwijs vervult een sleutelfunctie bij de 
ontwikkeling van Tilburg als modeme industriestad. Gedegen onderwijs is immers een belangrijke 
voorwaarde voor voldoende en goed opgeleide mensen in de stad. Bovendien maken goede 
onderwijsvoorzieningen de stad aantrekkelijker om te wonen en te werken (internetsite Gemeente 
Ti/burg). 

De ligging van de verschillende onderwijsinstellingen zijn grotendeels geclusterd rond de prof. 
Cobbenhagenlaan. Hier zijn diverse HBO instellingen en de Universiteit Tilburg gevestigd. Op een S
tal andere locaties in Tilburg zijn een aantal MBO instellingen gevestigd en is goed 
vertegenwoordigd, evenals het voortgezet onderwijs. De basisonderwijsinstellingen zijn momenteel 
goed verdeeld over de gehele stad en zijn gesitueerd in de woonwijken. Een aantal nieuwe wijken 
zoals de Reeshof heeft een tekort aan kwalitatief goede faciliteiten . Het basisonderwijs is in het 
fabriekskwartier goed vertegenwoordigd met goede faciliteiten. 

cultuur 
Tilburg is vier grote musea rijk. Met name het Nederlands Textielmuseum valt op. Het museum is 
volop in ontwikkeling. Het laat een uniek stukje textielgeschiedenis van Tilburg zien en heeft veel te 
bieden voor jong en oud. Ook het museum De Pont. Daar wordt een collectie modeme kunst van 
intemationale allure tentoongesteld . Kenners-bescho_uwen het als een van de mooiste musea van 
Nederland. Verder zijn er nog een aantal kleine musea die een bezoek waard zijn, bijvoorbeeld het 
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Poppenmuseum of het natuurmuseum. De aanwezigheid van verschillende kunstvakopleidingen 
draagt ertoe bij dot kunst en cultuur goed geworteld zijn in de stad. (internetsite gemeente Ti/burg) 
Kunst in de openbare ruimte heeft in Tilburg een streepje voor. Een Masterplan Beeldende Kunst geeft 

dot handen en voeten. Een kunstroute longs de hoofdverkeerswegen in de stad is een onderdeel van 

dit plan. (internetsite gemeente Ti/burg) 

Tilburg is een cultuurstad, een muziekstad. ledere avond is er wel ergens in het centrum live muziek. 
Opvallende popbands in 013, een jazzpodium in Paradox, klassieke muziek in de Concertzaal. Dot 
heeft natuurlijk te maken met het onderwijsaanbod in de stad. In Tilburg vindt u een conservatorium, 
een dansacademie en zetelt de enige Rockacademie die Nederland rijk is. (internetsite gemeente 

Ti/burg) Ook is het bioscoopaanbod in Tilburg goed vertegenwoordigd met een aantal grote 
bioscopen met een commercieel filmaanbod . Moor ook een aantal kleinere bioscopen met een 
altematiever aanbod. 

Groen 
Tilburg heeft ca. 1100 hectare groen binnen hoar stadsgrenzen. Onder het motto ' haal de natuur de 
stad in' is een schoon en goed onderhouden plantsoen net zo veel waard als een bonte berm of een 

wilde bosrand, waar het voortbestaan van in het wild levende planten, bloemen en dieren voorop 

stoat. (internetsite gemeente Ti/burg) 

Op 23 januari 2002 ondertekenden tien Brabantse bestuurders een intentieovereenkomst onder de 
titel Groene Mal. Daarmee werd een mijlpaal bereikt in een proces dot ruim vier jaar eerder was 
gestart. De groene mal is eigenlijk een aangeklede kaart. De kaart loot zien hoe het groene gebied 
rond Tilburg er in de toekomst uit goat zien en waar de waardevolle elementen zich bevinden. De 
bijbehorende overeenkomst geeft aan hoe betrokken partijen de komende jaren omgaan met de 
verschillende bestemmingen en met elkaar. 

Kem van de zaak: elkaar niet verstikken, moor versterken, en nieuwe ontwikkelingen aanpakken in 
overleg. 'Stad', 'natuur en 'boeren' staan niet meer vanzelfsprekend tegenover elkaar moor moeten 

elkaar kunnen vinden. 
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Het idee voor de Groene Mal ontstond in 1997 toen de Tilburgse wijk Reeshof zijn westelijke grenzen 
bereikte. Natuurorganisaties maakten bezwaar tegen een deel van de bebouwing en de geplande 
randweg omdat een voedselgebied voor ganzen in de knel kwam. De Brabantse Milieufederatie 
opperde in het voo~aar het idee om een werkgroep in te stellen met alle betrokken organisaties en 
overheden. De werkgroep kwam er met als doel: het ontwikkelen van een robuuste ecologische 
structuur rondom Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. 
Deze 'Groene Mal' zou vervolgens sturend zijn voor de ruimtelijke plannen. Momenteel ligt er een 
kaart met bijbehorende stuken waarmee men tot 2015 vooruit kan. (internetsite gemeente Ti/burg) 
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Bijlage 6 Voor en nadele basis modellen 

Hieronder zijn kort de voor en nadelen opgesomd welke bij de keuze voor de herbestemming van de 
AaBe fabriek en het maken van een stedenbouwkundig plan voor het fabriekskwartier een rol hebben 

gespeeld. 

Haltermodel 
Voordelen 
Twee trekkers aan uiteinden 

Speciaalzaken twee meal gepasseerd 
Kortste route tussen trekkers is longs speciaalzaken 
Bezoekers hoeven geen keuzes te maken tav de te lopen route 

Node/en 
Rechte boulevard kan monotoon zijn 
Doodlopende winkelstraat, geen rondloop 

Lmodel 
Voordelen 
Twee trekkers aan uiteinden 
Speciaalzaken twee maal gepasseerd 
Mogelijkheid tot creeren van twee sferen 
Verschillende winkelstraten 
Bezoekers hoeven geen keuzes te maken tav de te lopen route 

Node/en 
Kortste route tussen trekkers is niet longs de speciaalzaken 

Doodlopende winkelstraat, geen rondloop 
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U model 
Voordelen 
Twee trekkers aan uiteinden 
Speciaalzaken twee maal gepasseerd 
Verschillende winkelstraten 
Bezoekers hoeven geen keuzes te maken tav de te lopen route 
Nadelen 
Kortste route tussen trekkers is niet longs de speciaalzaken 
Doodlopende winkelstraat, geen rondloop 

S model 
Voordelen 
Twee trekkers aan uiteinden 
Speciaalzaken twee maal gepasseerd 
Verschillende winkelstraten 
Speelse opzet 
Bezoekers hoeven geen keuzes te maken tav de te lopen route 
Node/en 
Te lange winkelroute kan ertoe leiden dat uiteinden van de winkelstraat niet worden bezocht 
Kortste route tussen trekkers is niet longs de speciaalzaken. 

Tmodel 
Voordelen 
Orie trekkers aan uiteinden 
Speciaalzaken twee maal gepasseerd 
Verschillende winkelstraten 
Niet eentonig 
Node/en 
Te lange winkelroute kan ertoe leiden dat een arm niet bezocht wordt 
Bezoekers moet tel kens bij het passeren van de kruising een keuze ma ken 
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kruis model 
Voordelen 
Vier trekkers aan uiteinden 
Speciaalzaken twee maal gepasseerd 
Verschillende winkelstraten 

Niet eentonig 
ode/en 
Te lange winkelroute kan ertoe leiden dat een arm niet bezocht wordt 
Bezoekers moet telkens bij het passeren van de kruising een keuze ma ken 

8 vorm model 
Voordelen 
Vier trekkers op de hoeken 

Rondloop zorgt voor variatie 
Geen doodlopende straten 
Verschillende winkelstraten 
Niet eentonig 
Kortste route tussen trekkers is longs speciaalzaken 

Node/en 
te lange winkelroute kan ertoe leiden dot het gedeelte niet bezocht wordt 

Speciaalzaken een maal gepasseerd 
Bezoekers moet tel kens bij het passeren van een kruising een keuze ma ken 
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