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SAMENVATTING

In 2007 heeft de gemeente Tilburg een 
groot gebied gekocht van de Nederlandse 
Spoorwegen. Door de ligging aan de 
rand van het centrum heeft Tilburg nu de 
mogelijkheid haar centrum uit te breiden.

De oude werkplaats van de NS is het 
onderwerp van dit verslag. Na het 
opstellen van een masterplan, zullen het 
ontwerp voor (een deel van) de nieuwe 
openbare ruimte, een impressie van 
wonen in de werkplaats en het ontwerp 
voor een nieuwe basisschool aan bod 
komen.

Masterplan 

De lage kwaliteit van de openbare ruimte 
in Tilburg is een belangrijk uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van het masterplan. 

De talloze oude gebouwen leveren 
een unieke kans tot herbestemming op. 
Daarnaast ontstaan twee nieuwe routes, 
met de daaraan gelegen nieuwe pleinen 
en parken. Deze vormen de ruggengraat 
van het gebied. 

Openbare ruimte

Door de clustering van de oude gebouwen 
ontstaan er twee pleinen, die vanwege de 
aanliggende functies Leer- en Woonplein 
worden genoemd. 

Het Leerplein is voor iedereen toegankelijk. 
Om een aantrekkelijk plein te krijgen, is 
levendigheid van belang. Doordat de 
speelplaats, behorend bij de school, een 
groot onderdeel is van dit plein, zal dit 
gebied een levendig karakter krijgen. 

Het Woonplein heeft een meer besloten 
karakter en is voornamelijk gericht op 
de bewoners van de aangrenzende 
woningen. De enige invulling van de 
openbare ruimte bestaat uit vlonders 
langs de oude gevels, die toegang tot 
de woningen verschaffen. Dit vormt het 
privé buitengebied. De overige ruimte is 
bedoeld als gemeenschappelijke tuin.

De toegang tot het gebied wordt 
duidelijk afgebakend door de nieuwe 
onderdoorgang in de spoorwal. Het 
Leerplein wordt ontsloten via de Laan 
die een soepele overgang is tussen park 
en plein. Het Spoorpark is een groene 
buffer tussen de bebouwing en het spoor 
en verbindt de oost- en westzijde van het 
gebied met elkaar.

Woningen

De oude bebouwing biedt een unieke 
kans om het verleden van de werkplaats 
een plek te geven in het nieuwe leven. 
Door deze grote gebouwen op te delen, 
ontstaan verschillende typen woningen: 
herenhuizen, stadswoningen, lofts en 
appartementen. 

Het uitganspunt voor de ontwerpen is 
echter hetzelfde: de oude gebouwen 
worden als schil gezien, waar de nieuwe 
indeling er los in wordt geplaatst. Dit 
betekent dat er vides ontstaan tussen oud 
en nieuw die, naast ruimtelijkheid,  maken 
dat de aandacht wordt gevestigd op 
zowel oud als nieuw.

Basisschool

De basisschool is het enige gebouw 
in het cluster waar herbestemming en 
nieuwbouw gecombineerd wordt. De 
hoofdvorm is afgeleid van de oude 
Verensmederij, maar is op een moderne 
manier doorgezet. Het baksteen van 
het oude gebouw wordt vertaald door 
gebruik te maken van horizontale red 
ceder houten delen. Het dak is helemaal 
nieuw en wordt gemaakt uit zink, wat 
qua kleur goed combineert met de 
baksteen en het hout en tegelijkertijd zeer 
onderhoudsvriendelijk is.

Het middelste en grootste volume 
bevat de functies die zeer geschikt zijn 
voor multifunctioneel gebruik (kantine, 
gymzaal, atelier). Zo kan de gymzaal 

door simpelweg een wand weg te 
schuiven, gebruikt worden als theater. 

De vleugels van de basisschool zijn 
bestemd voor het leerlandschap. Dit 
nieuwe principe voor onderwijsruimtes 
splitst het traditionele leslokaal in 
meerdere ruimtes: instructielokalen, 
groeps- en individuele werkplekken en 
een thuisbasis. Deze thuisbasis is een 
bijzonder element, waar elke klas zich 
terug kan trekken. 



76

SUMMARY

In 2007 the city of Tilburg bought a large 
piece of land of  the Dutch Railways. Due 
to its location near the city centre, Tilburg 
has the opportunity to expand.

The subject of this report is NS’ old 
workshop. It contains a description of how 
the master plan came to be, followed by a 
design for (part of) the new public space, 
an impression of living in the workshop 
and the design for a new primary school.

Master plan 

The low quality of the public space in 
Tilburg is an important starting point for 
the development of the master plan. The 
numerous old buildings provide a  unique 
opportunity for redevelopment. Also, 
two new routes are created, linking the 

new squares and parks. These form the 
backbone of the territory.

Public space

Due to the composition of the old buildings 
two squares are created. Because of 
their functions, these squares are called  

“Learning Square” and “Residential 
Square.” 

The Learning Square is accessible to 
everyone. In order to make an attractive 
square, activity is really important. Due to 
the fact that the playground, belonging to 
the school, is part of the square, this area 
will be quite lively.

Het Woonplein heeft een meer besloten 
karakter en is voornamelijk gericht op 

de bewoners van de aangrenzende 
woningen. De enige invulling van de 
openbare ruimte bestaat uit vlonders 
langs de oude gevels, die toegang tot 
de woningen verschaffen. Dit vormt het 
privé buitengebied. De overige ruimte is 
bedoeld als gemeenschappelijke tuin.

The Residential Square has a more private 
character and is mainly focused on the 
residents of the surrounding houses. The 
only construction includes decking along 
the old walls, which provide access to 
the dwellings. This is the private outdoor 
area. The remaining space is designed as 
a communal garden.

The arrival in the area is defi ned by the 
new underpass under the railway. The 

Learning Place is accessible through 
the Avenue, which is a smooth transition 
between the park and square. The Rail 
Park is a green buffer between the 
buildings and the railroad and connects 
the east and west border of the area.

Residential buildings

The old buildings provide a unique 
opportunity for the history of the workshop 
to be integrated in the new design. By 
dividing these big buildings, different 
types of housing are created: mansions, 
townhouses, lofts and apartments.

The starting point for the designs is the 
same for each building: the old buildings 
are seen as outer shells and new elements 

are placed separated from the outer 
walls. This means that voids are created 
between old and new elements, resulting 
in spatiality and a shared attention for 
both the old and the new.

Primary school

The primary school is the only building of 
the cluster where redevelopment and new 
building are combined. The main shape 
is derived from the old building, but it is 
fi nished  in a modern way. The bricks of 
the old building are translated to the new 
building by using horizontal red cedar 
wooden boards. The roof is brand new 
and is made of zinc, which colour blends 
well with the brick and wood. Also, it is 
very easy to maintain.

The middle and largest volume contains 
the functions that are very suitable 
for multifunctional use (cafeteria, gym, 
atelier). For instance, the gym can be used 
as a theatre  by simply sliding out a wall.

The wings of the primary school form 
the so called “learning landscape”. This 
new principle for teaching rooms divides 
the traditional classroom into several 
areas: classrooms, group and individual 
workplaces and a home base. This home 
base is a special element, where  each 
class has a chance to retreat/because it 
makes it possible for classes to retreat.
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INLEIDING

Sinds 2000 bestaat er een samenwerkings-
orgaan tussen de provincie Noord-
Brabant en de steden Breda, Den Bosch, 
Eindhoven, Helmond en Tilburg onder de 
naam BrabantStad2. De ambitie is een 
samenhangend stedelijk gebied te vormen 
dat als toonaangevende kennisregio op 
de Europese kaart moet komen te staan. 
De steden werken aan het bieden van 
een zo compleet mogelijk aanbod van 
voorzieningen en locaties.

Een belangrijk project in het kader van 
BrabantStad is de ontwikkeling van 
de NS-werkplaats in de spoorzone in 
Tilburg. Door de gunstige ligging bij het 
Centraal station en ten opzichte van het 
centrum, biedt dit gebied ongekende 
mogelijkheden voor centrumvernieuwing.

�� � � �� � � �� 	 
 �� � 
 �  � � � �� � � � � � � �� � � � 	 � �
0.02 Persbericht  Omroep Brabant10.01 Plattegrond Tilburg met spoorzone (rood) en NS-werkplaats (zwart)
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OPGAVE

Probleemstelling 1

Om de samenwerking binnen Brabant-
Stad te optimaliseren, is bepaald dat de 
steden elk hun eigen specialiteit hebben 
en dus niet met elkaar concurreren.2 Zo 
hebben enkele steden zich al duidelijk 
geprofi leerd binnen een bepaald 
marktsegment: Eindhoven zet in op 
design en techniek, Den Bosch heeft als 
provinciale hoofdstad een belangrijke 
bestuursfunctie en Breda richt zich op 
cultuur. Met het vrijkomen van de NS-
werkplaats is het nu aan Tilburg om haar 
eigen identiteit te ontdekken.

Doelstelling 1

Het opstellen van een masterplan voor  
het werkplaatsterrein.

Probleemstelling 2

Op dit moment is er geen leven in de 
werkplaats en het is tegenwoordig steeds 
moeilijker om levendigheid in een gebied 
brengen. Vroeger leefden mensen veel 
meer op straat, tegenwoordig is de 
straat slechts transportruimte.3 Op een 
doordeweekse dag is het relatief leeg 
in de openbare ruimte.4 Tijdens pieken 
in het gebruik is de kwaliteit van de 
openbare ruimte weer erg belangrijk. 
Verder is er de vraag hoe een cluster, 
dat is ontworpen voor een gestroomlijnd, 
industrieel proces getransformeerd kan 
worden tot leefruimte.
 
Doelstelling 2

Het ontwerpen van de openbare ruimte 
voor een cluster binnen het masterplan.

Probleemstelling 3

Door het ontbreken van levendigheid 
in de openbare ruimte, wordt deze in 
toenemende mate ongezellig en onveilig. 
Daarbij zijn woongebouwen steeds vaker 
naar binnen gekeerd in een beschermende 
houding naar de bewoners, terwijl de 
aanwezigheid van wonen van groot 
belang is voor de sfeer en veiligheid van 
de openbare ruimte.5

Doelstelling 3

Het ontwikkelen van verschillende 
woontypes binnen het cluster, waarbij 
openheid en saamhorigheid een 
belangrijke rol spelen.

Probleemstelling 4

Het creëren van een constant aangename 
openbare ruimte wordt bemoeilijkt door 
de grote verschillen in gebruiksintensiteit 
en de wisselende vraag naar rust en 
interactie. 

Met alleen wonen is een levendige 
openbare ruimte niet gegarandeerd. 
Daarom is het belangrijk om ook 
openbare functies te plaatsen. Een functie 
die veel beweging met zich mee brengt, 
is een (basis)school.

Doelstelling 4

Het ontwerpen van een basisschool, door 
middel van herbestemming en nieuwbouw.
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Analyse spoorzone
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Analyse spoorzone

De ontwikkeling van de stad bracht 
de noodzaak tot een algemeen 
uitbreidingsplan met zich mee. Deze 
werd in 1917 opgesteld door de 
stedenbouwkundige Johan Rückert. Hierbij 
werd ingespeeld op de toekomstige 
demografi sche ontwikkeling van de stad 
en de knelpunten in de verkeersstructuur. 
Een groot probleem was de spoorlijn die 
de groeiende stad in tweeën deelde. 
Het probleem van bereikbaarheid dat 
hierdoor ontstond, werd aangepakt met 
de ophoging van het spoor.  

Na de Tweede Wereldoorlog gingen de 
ontwikkelingen verder. In 1958 werd de 
oost-westboulevard ten zuiden van de 
spoorlijn gerealiseerd. Vanaf 1975 werd 
de binnenstad aangepakt. Dit gebeurde 

vaak op rigoureuze wijze, waarbij de 
doorstroming van het verkeer de meeste 
aandacht kreeg. Veel historisch erfgoed 
werd gesloopt en om de binnenstad werd 
de cityring aangelegd. 

Als in 1863 de eerste treinverbinding 
wordt gelegd tussen Tilburg en Breda, 
betekent dit een nieuwe impuls voor 
het gebied.7 Met de opkomst van het 
industriële tijdperk wordt de spoorzone 
een tactische locatie voor fabrieken. Ook 
worden in 1867 de eerste gebouwen voor 
de huidige NS-werkplaats gebouwd. In 
de loop van de tijd zou deze uitgroeien 
tot een enorm complex.

HISTORIE

Tilburg bestaat als stad sinds 18 april 
18096, toen Napoleon de stad stadrechten 
verleende. In die tijd waren herdgangen 
de belangrijkste structurerende elementen 
van de stad. Deze wegen verbonden 
verschillende bestuurlijke kernen en zijn 
nog steeds terug te vinden in de spoorzone 
(de Heuvel en het Wilhelminapark). 

Omstreeks 1600 groeide Tilburg uit tot 
een belangrijke wolstad. De industriële 
ontwikkeling kreeg een extra impuls 
toen in 1863 de spoorlijn Breda-Tilburg 
werd geopend. In 1871 bereikte de 
textielindustrie haar hoogtepunt met 
125 wolfabrieken en had Tilburg een 
monopolypositie in Nederland. In de 20e 
eeuw verdween de wolindustrie door een 
toemende aanvoer vanuit Azië. 

1.01 Spoorzone Tilburg anno 1760 1.02 Spoorzone Tilburg anno 1832 1.03 Spoorzone Tilburg anno 1940 1.04 Spoorzone Tilburg anno 2010

de Heuvel

Wilhelminapark
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Analyse spoorzone

Hoewel juist appartementen vaak in 
het centrum terug te vinden zijn, is de 
dichtheid van woningen in het centrum van 
Tilburg nagenoeg gelijk. Verder is er een 
duidelijke link te zien tussen winkels en (de 
daarboven gelegen) appartementen. 

De Heuvelstraat staat bekend als dé 
winkelstraat van Tilburg. In 2007 is een 
groot complex gebouwd op het Pieter 
Vreedeplein, waarmee is ingespeeld op 
een toenemende vraag naar commerciële 
ruimte. Aan de ring vinden meer kleine, 
particuliere winkels en supermarkten. 

De horeca is met name gelegen langs de 
ring. Het cluster dat zich rondom de Heuvel 
bevindt, is een combinatie van terrassen en 
(nachtelijke) uitgaansgelegenheden. Hier 

is onlangs een modern stedenbouwkundig 
ontwerp gerealiseerd.

In de jaren ’80 is ten zuiden van 
de Stadhuisring een cultuurcluster 
gerealiseerd, met onder andere een 
schouwburg en een dependance 
van de Fontys Hogeschool. Overige 
onderwijsinstellingen bevinden zich ver 
buiten het centrum. Er liggen momenteel 
plannen om de verschillende locaties van 
de Fontys onder te gaan brengen op het 
werkplaats-terrein. Daarnaast ligt ten 
oosten van de Heuvel het popcentrum 
013.

Kantoren zijn met name langs de 
Spoorlaan gelegen. 

FUNCTIES

1.05 Functiespreiding gezinswoningen 1.06 Functiespreiding appartementen 1.07 Functiespreiding winkels 1.08 Functiespreiding horeca 1.09 Functiespreiding cultuur 1.10 Functiespreiding kantoren

Heuvelstr
aat

de Heuvel

Stadhuisring

Spoorlaan
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Analyse spoorzone

LEGENDA Autoverkeer

De belangrijkste verkeersaders in 
de spoorzone zijn de Ringbaan 
en de Spoorlaan. Veel van de 
parkeergelegenheden zijn hieraan 
gelegen. De Ringbaan Oost en West 
zijn de enige wegen in de spoorzone die 
het spoor kruizen. Daarmee is het spoor, 
ondanks de hoge ligging, een grote 
barrière in de stad.

Openbaar vervoer

Het NS-station is een belangrijk OV-
knooppunt binnen Nederland.  Er 
vertrekken treinen richting Utrecht, 
Arnhem, Rotterdam en Eindhoven. 
Daarnaast bevindt zich naast het NS-
station een busterminal voor zowel stads- 
als streekvervoer. Opvallend is dat binnen 

de Ring alle bushaltes ten zuiden van het 
spoor liggen.

Langzaam verkeer

Deze scheiding tussen noord en zuid is 
ook terug te zien in de plaatsing van 
de fi etsenstallingen. Blijkbaar zijn zowel 
bus- als fi etsvervoer gekoppeld aan een 
centrumfunctie. 

Een deel van het centrum is 
voetgangersgebied. De winkelstraat ligt 
hier midden in, terwijl de horeca zich juist 
aan de rand van het voetgangersgebied 
bevindt. 

VERVOER

B
B

B

B

B B

B

B

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P
P

P

F F

F
F

F F

1.11 Spoorzone Tilburg: gemotoriseerd verkeer 1.12 Spoorzone Tilburg: openbaar vervoer 1.13 Spoorzone Tilburg: langzaam verkeer

P Parkeerplaats/-garage

Grote onsluitingswegen

NS-station

Bushalte

Fietsenstalling

Voetgangersgebied

F

B

Ringbaan oost

Ringbaan west
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Analyse spoorzone

Parken

Het grootste park van Tilburg, het 
Wilhelminapark, is een overblijfsel van de 
oude herdgang Veldhoven. Deze is mooi 
aangelegd, maar ligt vrij ver buiten het 
centrum. Daarnaast zijn in de spoorzone 
zijn veel kleine plantsoentjes terug te 
vinden, al dan niet met speeltoestellen. 
Deze ruimtes zijn echter zo omsloten door 
woningen dat ze ook alleen door directe 
buurbewoners worden gebruikt. 

Pleinen

Tilburg kent veel pleinen die gebruikt 
worden voor parkeren of als 
doorvoerroute. De paar terraspleinen 
die de stad kent, hebben een matige 
verblijfskwaliteit, mede doordat de 
pleinen aan een drukke weg liggen.

De Heuvel is vanuit historisch oogpunt 
een belangrijk punt in de publieke ruimte 
van Tilburg, maar is onderwerp van 
schaalvergroting en nieuwe ontwerpen 
voor de openbare ruimte. Daardoor is de 
identiteit van het plein zo sterk veranderd 
dat het meer een vervoers- dan een 
verblijfsruimte is geworden. 

OPENBARE RUIMTE

1.14 Spoorzone Tilburg: pleinen 1.16 Spoorzone Tilburg: parken
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Analyse spoorzone

Waar Tilburg vroeger duidelijk 
gedefi nieerd werd door de wolindustrie, 
mist het nu een eigen kracht. 

Wat erg belangrijk is voor de 
totstandkoming van een dynamisch en 
aantrekkelijk gebied, is een heterogene 
functieverdeling met een verspreide 
woonfunctie en constante beweging in 
een aantrekkelijke openbare ruimte.8 
Tilburg heeft zeker een heterogene 
functieverdeling, welke dan ook doorgezet 
kan worden in het werkplaatsgebied. 

Als de kaarten voor langzaam verkeer, 
de functie horeca en pleinen over elkaar 
heen worden gelegd, valt op dat de 
pleinen vrijwel allemaal buiten het 
voetgangersgebied vallen. Daarmee ligt 

de horeca aan drukke verkeersaders, wat 
een duidelijk stempel drukt op de sfeer 
van de openbare ruimte.

Het ontwerp van de openbare ruimte is 
erg belangrijk voor de mental map van 
een stad en in het geval van Tilburg kan 
het zeker bijdragen aan de ontwikkeling 
van een eigen identiteit. Tilburg heeft 
niet de nostalgie en gezelligheid van een 
historisch stadscentrum zoals die in Den 
Bosch en Breda wel aanwezig is. In dit geval 
is dus niet een specifi eke functiegroep het 
onderwerp van de identiteit van de stad, 
maar het ontwikkelen van een aangename 
en uitnodigende openbare ruimte.

De huidige bebouwing van de werkplaats 
kan een mooi uitgangspunt zijn voor de 

CONCLUSIE

ontwikkeling van een masterplan. Hoewel 
een groot deel van de gebouwen zal 
verdwijnen, kunnen andere historische 
gebouwen een belangrijk aandeel krijgen 
in de identiteitsvorming van het gebied.
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Analyse NS-werkplaats

Historische ontwikkeling9

Met een oppervlakte van 950x150 
meter en een 40-tal gebouwen is  de 
NS-werkplaats het grootste industrieel 
gebied, bedoeld voor één bedrijfstak, 
in Nederland. Het valt op door de 
parallelle ligging aan het spoor, met een 
transversale opzet ten behoeve van een 
effectief productieproces. De werkplaats 
heeft een eigen identiteit, ondanks het 
feit dat gebouwen uit zeer verschillende 
perioden dateren. 
 
Met de aanleg van de spoorlijn Breda-
Tilburg-Maastricht in 1860, wordt 
besloten om op centrale plekken in 
Nederland werkplaatsen te realiseren 
voor het herstellen van rollend materieel. In 
1863 wordt grond in Tilburg aangekocht 

voor een werkplaats die het zuidernet zal 
voorzien. De eerste gebouwen die 1867 
worden gebouwd, zijn een werkplaats 
voor locomotieven, een algemeen 
magazijn en een bergplaats voor hout.

Tussen 1876 en 1887 groeit de 
werkplaats hard en verdubbelt het aantal 
werklieden bijna. De verbouwingen die 
rond 1913 worden gedaan, zijn met 
name gericht op het verbeteren van de 
werkomstandigheden van de arbeiders. 
Er wordt gezorgd voor betere ventilatie 
in de smederij, er komen lichtkappen in 
de locomotiefl oodsen en de zadelmakerij 
wordt verhoogd.

In 1917 rijden 8 verschillende 
spoorwegmaatschappijen in Nederland. 

Door een kolenschaarste bevordert de 
overheid een fusie, met als resultaat het 
ontstaan van een gemeenschappelijke 
bedrijfsvoering onder de naam 
Nederlandsche Spoorwegen, welke 
uiteindelijk  in 1938 juridisch wordt 
vastgelegd in een naamloos vennootschap. 
De herschikking van taken die hierop 
volgt, leidt ertoe dat de werkplaats in 
Tilburg speciaal wordt bestemd voor het 
onderhoud aan locomotieven.

Eind jaren ’20 verandert er veel op 
de werkplaats als gevolg van een 
economische crisis. Hiervoor is juist extra 
capaciteit nodig op de werkplaats en dus 
worden er meer gebouwen gebouwd. 

Niet de Tweede Wereldoorlog, maar een 

HISTORIE

spoorwegstaking op 17 september 1944 
heeft veel gevolgen voor de werkplaats. 
Vanaf dat moment, tot aan de bevrijding 
van Tilburg op 17 oktober 1944, wordt 
de werkplaats vernield en geplunderd. 
Voor de wederopbouw is het van groot 
belang dat treinen weer gaan rijden. 
Hulp bij de herbouw van de Werkplaats 
komt van de Engelsen. 

De  kaart van 1970 laat zien dat 
meerdere gebouwen worden gesloopt 
en tevens de laatste nieuwe gebouwen 
geplaatst. In 2000 wordt besloten om 
de werkplaatsen van de Nederlandse 
Spoorwegen samen te voegen op een 
groot terrein bij Papendrecht, wat de 
sluiting van de werkplaats betekent. 

2.01 Ontwikkeling NS-werkplaats

1867 1878

1902 1921

1937 1970
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Analyse NS-werkplaats
BEREIKBAARHEID

Op dit moment is het werkplaatsterrein 
zeer slecht bereikbaar. De omheining 
om het gebied is natuurlijk makkelijk te 
verwijderen, maar dan blijft de barrière 
die het spoor vormt een groot probleem. 
Op dit moment zijn er 2 onderdoorgangen 
bij de oost- en westzijde van het gebied. 
Via de oostzijde is het gebied te betreden, 
hoewel een duidelijke entree mist. 

2.02 Bereikbaarheid NS-werkplaats



32 33

Analyse NS-werkplaats
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BEBOUWING

De bestaande bebouwing van de 
NS-werkplaats biedt een interessant 
uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkeling
van het gebied. De historische 
fabriekshallen hebben een industrieel 
karakter dat wordt versterkt door de 
aanwezigheid van de oude spoorlijnen 
die inmiddels buiten gebruik zijn. De 
geschiedenis van deze plek moet 
zichtbaar blijven en een deel van de 
industriële bebouwing zal dus blijven 
staan en worden herbestemd. 

Om de mogelijkheden van hergebruik 
in te kunnen schatten, is het belangrijk 
te weten wat voor een bebouwing er 
staat. Grofweg is de bebouwing onder te 
verdelen in 4 categorieën: 

Baksteen, voor WOII

Deze gebouwen zijn in de eerste fase, 
rond 1900, gebouwd. Het roodbruine 
metselwerk is meestal in bogen gemetseld, 
waarbij ijzeren of stalen kozijnen voor 
daglichttoetreding zorgen. 

Baksteen, na WOII

Typische bouwstijlen uit de eerste helft 
van de 20e eeuw zijn te herkennen in 
deze bakstenen gebouwen. De variatie 
wordt groter in zowel vorm als materiaal. 
 
Introductie staalconstructies

Aan het begin van de 20e eeuw wordt 
begonnen met de toepassing van complete 
staalconstructies, waarbij de lichtinval in 
de gebouwen aanzienlijk werd vergroot.

Moderne hallenbouw

De meeste van deze gebouwen erg 
jong zijn en dan ook in goede staat. De 
buitenkant is meestal afgewerkt met 
beplating en in de gevels zijn grote 
roldeuren opgenomen. 

2.08 Gebouw 81

2.09 Gebouw 46

2.10 Gebouw 51

2.07 Gebouw 41

2.04 Baksteen, na WOII

2.05 Introductie staalconstructie

2.06 Moderne hallenbouw

2.03 Baksteen, voor WOII
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Analyse NS-werkplaats
CONCLUSIE

De bereikbaarheid van het terrein als 
geheel, is op dit moment problematisch 
door de ligging van het spoor. Extra 
onderdoorgangen zijn dan ook zeker 
nodig om het gebied aan te laten sluiten 
op het bestaande centrum van Tilburg. 

De gebouwen van het voormalige 
werkplaatsterrein zijn zeker geschikt 
om de basis te zijn voor een masterplan 
dat gericht is op het realiseren van 
hoogwaardige openbare ruimte. Daarbij 
is het wel belangrijk om te beseffen dat 
niet elk gebouw past in de visie voor 
het gebied. Hoewel de moderne hallen 
nog in goede staat zijn, wijken deze 
qua sfeer en architectuur erg af van de 
historische gebouwen. Om de gewenste 
kwaliteitsslag te bewerkstelligen, zal een 
aantal gebouwen gesloopt worden, ten 
einde de nieuwe functies in het gebied 
volledig tot hun recht te laten komen.

De kwaliteit van de openbare ruimte 
zal verbeterd moeten worden in relatie 
tot de nieuwe functies in het gebied. 
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Masterplan
SLOOPPLAN

3.01 Situatie werkplaats na sloop

gebouw en is inmiddels zeer succesvol 
opgeknapt. Daarom zal deze ook zeker 
blijven staan. Gebouw 76, 79, 90, 92 
en 95 zijn elk zo uniek en nog goed te 
gebruiken voor een nieuwe functie, dat 
deze ook gehandhaafd blijven. Gebouw 
70, 83, 84 en 88 worden in eerste 
instantie niet gesloopt, hoewel elk gebouw 
in een slechte onderhoudsstaat verkeert. 
Afhankelijk van de defi nitieve invulling 
van het terrein, zullen deze gebouwen 
mogelijk toch gesloopt worden.

Baksteen, na WOII

Voor gebouw 65, 81, 82 en 93 geldt ook: 
ze worden niet meteen gesloopt, maar 
er zijn redenen om daar later wel toe te 
besluiten. Gebouw 43 wordt wel gesloopt, 
vanwege de uitstraling en ligging.

Introductie staalconstructies

Gebouw 46, de polygonaalloods, is het 
meest typische gebouw in deze categorie 
en zal zeker bewaard blijven. Uit de zelfde 
tijd stammen gebouw 40 en 44, maar 
gezien de ligging en onderhoudsstaat 
is niet zeker of deze blijven staan. Ook 
gebouw 60 is met zijn grote glazen gevel 
zeker de moeite waard om te behouden.

Moderne hallenbouw

Deze zullen allemaal gesloopt worden 
in verband met het benadrukken en 
gebruiken van de historische bebouwing. 
Deze gebouwen hebben weinig 
architectonische en historische waarde.

Van een heleboel gebouwen kan vrij 
snel worden bepaald of ze wel of niet 
gesloopt zullen worden. De verdere 
analyse naar de gebouwen van de NS-
werkplaats is gebaseerd op een eigen 
bezoek van het gebied als wel op het al 
eerder uitgevoerde onderzoek van Boei, 
de Nationale Maatschappij tot behoud, 
ontwikkeling en exploitatie van industrieel 
erfgoed.9 Op de volgende pagina zijn 
foto’s van de verschillende gebouwen 
opgenomen.

Baksteen, voor WOII

Gebouw 41 is in een matige conditie, 
maar gezien de historische waarde als 
eerste gebouw van de werkplaats, is 
het zeker de moeite waard dit gebouw 
te behouden. Gebouw 50 is het Deprez-

93

92 95

90

88

81

84
82

83

76

70

79

66

67

60

41

40

65

46

44

50



40 41

Masterplan

3.02 Foto’s van gebouwen op de werkplaats

Gebouw 41 Gebouw 42 Gebouw 43 Gebouw 44

Gebouw 82 Gebouw 83 Gebouw 84 Gebouw 88

Gebouw 54 Gebouw 60 Gebouw 65 Gebouw 70

Gebouw 46 Gebouw 50 Gebouw 51 Gebouw 52

Gebouw 90 Gebouw 92 Gebouw 93 Gebouw 95

Gebouw 76 Gebouw 78 Gebouw 79 Gebouw 81
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Masterplan
FUNCTIES

LEGENDA

Horeca

Winkels

Kantoren 

Wonen

Onderwijs

3.03 Functieverdeling

Het uitgangspunt dat de NS-werkplaats 
in zijn geheel als openbare ruimte voor 
Tilburg gaat fungeren, komt tot uiting in 
de schakeling van pleinen en parken via 
centrale voetgangersroutes.

Horeca

Het creëren van voldoende horeca met de 
daarbij behorende (kwalitatief goede) 
openbare ruimte, is een speerpunt van dit 
masterplan. Het horeca-cluster is rondom 
het station geplaatst, maar door het hele 
gebied zal horeca terug te vinden zijn, 
met name aan de verschillende pleinen.

Onderwijs

Een groot deel van de door Tilburg 
verspreidde locaties van de Fontys 
Hogeschool zal een plek krijgen in 

de werkplaats.10 Belangrijk voor dit 
westelijke onderwijscluster is een  goede 
bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer.

Daarnaast komt er met de bouw van grote 
aantallen woningen een extra vraag naar 
(lager) onderwijs. Dit, in combinatie met 
de wens voor een nieuwe bibliotheek, 
leidt tot een tweede onderwijscluster aan 
de oostkant van het gebied.

Kantoren

De gemeente heeft de ambitie om een 
grote hoeveelheid kantoren te bouwen. 
Deze worden deels ondergebracht in de 
grote, oude hallen in het midden van het 
gebied.

Winkels

In aansluiting op bestaande clusters van 
winkels, zal een kleine hoeveelheid winkels 
worden toegevoegd aan de werkplaats. 
Gezien het grote aantal winkels dat er 
reeds is en de recentelijke nieuwbouw op 
het Pieter Vreedeplein, zal het om een 
klein gebruiksoppervlak gaan.

Wonen

Een groot deel van de woningen zal 
bestaan uit appartementen boven winkels 
en kantoren. Verder zal een klein aantal 
oude gebouwen worden herbestemd tot 
herenhuizen en lofts.
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P
P

3.04 Onderdoor- en toegangen

BEREIKBAARHEID

Het gebied is voornamelijk gericht op 
voetgangers. Drie extra onderdoorgangen 
bij het spoor en meerdere toegangswegen 
aan de rest van de zijden maken het 
gebied te voet goed bereikbaar. De 
meest westelijke onderdoorgang 
komt ter hoogte van het busstation, 
waardoor studenten gemakkelijk bij 
het onderwijscluster kunnen komen. De 
doorgang bij het station staat al een 
tijd in de plannen van de gemeente 
en wordt hier doorgevoerd. De meest 
oostelijke onderdoorgang ligt in lijn met 
een voetgangersroute vanaf het Pieter 
Vreedeplein. Via de Magazijnstraat  (zie 
afb. 3.05) wordt een verbinding gemaakt 
met de werkplaats. Het kantoorpand 
dat in deze lijn ligt, zal hiervoor plaats 
moeten maken. 

Ondanks dat de NS-werkplaats in zijn 
geheel een voetgangersgebied wordt, is 
het van belang om het gebied ook voor 
gemotoriseerd verkeer goed bereikbaar 
te maken. Om tevens in te spelen op de 
vraag naar parkervoorzieningen in het 
centrum, zijn aan zowel de oostelijke 
als westelijke ingangen van het gebied 
ondergrondse parkeergarages geplaatst.

3.05 Magazijnstraat

LEGENDA

Ondergrondse parkeergarage     Onderdoorgang   ToegangP
Magazijnstraat
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3.06 Masterplan

Het uitgangspunt dat de NS-werkplaats 
in zijn geheel als openbare ruimte voor 
Tilburg gaat fungeren, komt tot uiting in 
de schakeling van pleinen en parken via 
centrale voetgangersroutes. 

De pleinenroute begint aan de zuidzijde 
van het spoor bij het busstation. Via 
onderdoorgangen kom de route uit op het  
Stationsplein. Een belangrijk uitgangspunt 
binnen het ontwerp van dit masterplan is 
de huidige structuur in het gebied die is 
ontstaan door de industriële gebouwen 
en de oude sporen. De pleinenroute krijgt 
een vervolg langs de sporen die aan de 
noordkant van de gebouwen lopen. Daar 
worden nog twee pleinen aan de route 
gekoppeld die al zijn ontstaan door de 
bestaande bebouwing.

Als tegenpool van de stedelijke pleinen 
is een groene route toegevoegd, die in 
het noorden aansluit op reeds bestaande 
groenstructuren van de wijk. Hier ligt 
meteen het grote Stadspark. De route 
kruist vervolgens het Stationsplein, om 
over te gaan in het Spoorpark. Deze 
brede strook groen langs het spoor biedt 
een mooi aanzicht voor bezoekers van de 
stad die met de trein aankomen. Tevens is 
de strook een buffer tussen het spoor en 
de bebouwing, waardoor de laatste ook 
een monumentaal aanzicht krijgt.

De overige ruimte is beschikbaar 
voor bebouwing, waarbij de eerdere 
functieanalyse een handleiding is.

NIEUWE STRUCTUREN

Stationsplein

Stadspark

Spoorpark
Busstation

Woon-
plein Leer-

plein



48

Cluster



5150

Cluster

Al in een vroeg stadium van de ontwikkeling 
van de werkplaats werd de eerste basis 
gelegd voor de meeste gebouwen in het 
projectgebied, hoewel deze niet altijd 
meer in hun oorspronkelijke vorm bestaan.

Locomotiefwerkplaats (1867)

Gebouw 70 behoort tot de oudste delen 
van de werkplaats. Het bestaat uit 3 
beuken, waarbij de meeste oostelijke 
beuk (grenzen aan het projectgebied) in 
1921 is verhoogd. De huidige tuitgevel 
met betonbanden stamt uit 1943.

Koperslagerij (1869)

Gebouw 76 werd 2 jaar later gebouwd. 
Het gebouw is opgetrokken in baksteen 
en voorzien van lisenen en sierlijsten. 
De zwaardere uitmetselingen zijn 

restanten van schoorstenen. De spanten 
van de dakconstructie bestaan uit 
twee geklonken vakwerk V-liggers met 
gebogen onderrand, die door middel van 
een trekstang verbonden zijn. Het gebouw 
heeft getoogde vensters en deels nog de 
oorspronkelijke gietijzeren ramen. 

Draaierij (1868)

Ook gebouw 79 hoort bij de oudste delen 
van de werkplaats. Tussen 1932 en 1934 
zijn de constructie en het dak geheel 
vervangen. Deze bestaat nu uit stalen 
I-profi elen en geklonken V-spanten met 
golfplaten als dakbedekking. De lange 
gevel met lisenen, steunberen, getoogde 
venster en deels gietijzeren ramen zijn 
van grote historische waarde.

Medisch centrum (1962)

Gebouw 81 is typerend voor de 
Wederopbouwperiode.  De stalen 
kozijnen, betonkaders en het metselwerk 
in verblendsteen geven het gebouw een 
markante uitstraling. Het is een uniek 
gebouw binnen de werkplaats, vanwege 
bouwstijl en functie. 

Motoren proefstand (1954)

Gebouw 82 bestaat uit betonnen 
portaalspanten en een buitengevel van 
metselwerk. Door haar functie als motoren 
proefstand, is het een massief gebouw 
met weinig raamopeningen. Het meest 
opvallende kenmerk zijn de drie grote 
schoorstenen. Dit ketelhuis is het enige op 
de werkplaats.

Smederij (1868)

Gebouw 83 is een overblijfsel van een 
groter gebouw, dat werd gesloopt 
om plaats te maken voor de motoren 
proefstand. De gevels en ramen zijn uit 
dezelfde tijd als gebouw 76 en 79, wat 
duidelijk terug te zien is. Verder wordt 
het dak gedragen door verschillende 
soorten spanten, wat een chaotisch beeld 
oplevert. Ook verkeert het gebouw in een 
slechte bouwkundige staat. 

Bankwerkerij (1874)

Net als gebouw 83, is ook gebouw 84a 
een overblijfsel van een oude structuur. 
Het originele metselwerk gaat schuil 
achter een laag witte verf. Ook zijn in de 
zuidgevel alle ramen dicht gemetseld. De 
algehele staat van het gebouw is slecht. 

GEBOUWEN

88

79

76

84a
83

79
70

88

84b

80

77

78

828

81

4.01 Ontwikkeling van het projectgebied9 (in de tussentijd gebouwde gebouwen zijn in het bruin aangegeven)

1874 1921

1937 2010
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Verensmederij (1902)

De imposante oost-gevel van gebouw 
84b is een blikvanger op het bestaande 
plein. Hoewel het gebouw pas in 1902 
werd gebouwd, is het qua materialisatie 
en bouw vrijwel gelijk aan gebouwen 76 
en 79. Het gebouw verkeerd grotendeels 
in oorspronkelijke staat. Door het hoge 
dak, komen de Polonceau-spanten extra 
goed tot hun recht. Boven op het houten 
dakbeschot liggen dakpannen.

Zadelmakerij (1868)

De begane grond van gebouw 88 ligt in 
het verlengde van gebouw 79. Deze twee 
gebouwen vormden na de bouw in 1868 
één geheel. Sinds de uitbreiding in 1913, 
waarbij twee extra verdiepingen werden 
toegevoegd, heeft  de zadelmakerij een 

totale hoogte van meer dan 13 meter. 
De begane grond kreeg hiervoor twee 
rijen kolommen ter ondersteuning van de 
bovenliggende verdiepingen. 

Gebouw 79

4.02 Foto’s van de bestaande gebouwen in het projectgebied

Gebouw 70 Gebouw 76

Gebouw 81

Gebouw 84a

Gebouw 82

Gebouw 84b

Gebouw 83

Gebouw 88
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4.05 Compositie

4.03 Nieuwe routes

88

84b

79

84a
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76

79
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4.04 Zichtlijnen

4.06 Schaduwen: in de winter (grijs) en in de zomer (oranje)

ENSEMBLE

Compositie

Een groot knelpunt in dit gebied is de 
smalle doorgang tussen gebouwen 
82 en 83. Ook is de verzameling 
gebouwen die de twee pleinen van 
elkaar scheidt een rommelig geheel door 
constant verspringende gevellijnen. Dit 
in tegenstelling tot de gestroomlijnde 
compositie van de rest van de gebouwen.

Bezonning

Hoge gebouwen en de schaduwen die 
ze maken, hebben een groot effect op 
de sfeer van de openbare ruimte. De 
spoorlijn ligt ten zuiden van het cluster. 
Te zien is dat de schaduwen in de zomer 
verwaarloosbaar zijn, maar dat de 
doorgang tussen gebouw 82 en 83 hoe 
dan ook altijd in de schaduw ligt.

Routes

Met de nieuwe indeling van het gebied 
en de extra onderdoorgangen van 
het spoor ontstaan nieuwe routes. Een 
zeer belangrijke route in dit deel van 
de werkplaats is de aanloop vanuit het 
centrum. Het plein rechtsboven op de 
afbeelding heeft twee nauwe toegangen. 
Het plein linksonder heeft juist van 
meerdere kanten een open verbinding.
 
Zichtlijnen

De drie grote schoorstenen in de 
zuidelijke gevel van gebouw 82 zijn zeer 
kenmerkend en van meerdere punten te 
herkennen. 

De uitbouw van gebouw 88 ligt in een 
zichtlijn die langs gebouw 84 loopt.

Bij de situering van terrassen ten behoeve 
van horeca, moet rekening worden 
gehouden met de lange schaduwen op 
de pleinen.
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MASSASTUDIE

vleugel van gebouw 70 te gebuiken, (gele 
volume afb. 4.08) ontstaat een U-vorm. 
Deze zorgt voor een intiem plein tussen 
deze gebouwen, wat goed aansluit bij de 
visie op openbare ruimte. 

Pleinen

Om de originele pleinen te behouden, 
is het van belang binnen de U-vorm een 
duidelijk volume af te bakenen. Gebouw 
84 is een statig gebouw, welke een perfect 
uitgangspunt is voor het schoolgebouw. 
Door de basisvorm van dit volume door 
te zetten naar achteren, ontstaat een 
heldere scheiding tussen beide pleinen.

Basisschool

Met alleen dit volume, ontstaan er echter 
grote openingen naar het binnenplein 

Uitgangspunt

Hoewel gebouw 82a  al onderdeel was 
van de eerste structuur van de werkplaats, 
heeft de slechte bouwtechnische staat 
geleid tot het besluit om het gebouw te 
slopen. 

Hetzelfde geldt voor gebouw 83. Hiermee 
wordt ook meteen het knelpunt tussen de 
gebouwen 81 en 83 opgelost. Gebouw 
82, met de zeer kenmerkende en unieke 
grote schoorstenen blijft zo behouden. 

Gebouw 84b zal vanaf nu voor het gemak 
gebouw 84 genoemd worden.
 
Wonen

De gebouwen 76, 79 en 88 worden 
herbestemd in een woonfunctie. Door een 

4.09 Ligging van gebouw 84b maakt dat 2 pleinen ontstaan (geel)

4.07 Uitgangspunt bestaande bebouwing na sloop

88

79

76

84b

82

81

4.08 Woongebouwen in U-vorm (gekleurd)

4.10 Toevoeging van 2 volumes die doorkijk naar het Woonplein toelaten.

7
0

88

7
0

79

76

84b

82

84b

toe. Daarom wordt in de lijn van gebouw 
76 een extra volume geplaatst, welke 
dezelfde richting heeft als gebouw 
84. Om ook aan de zijde van gebouw 
79 de ingang naar het plein privé te 
houden, wordt dit volume (min of meer) 
gespiegeld.
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geschiedenis wordt toegevoegd. Hoewel 
het doel, zoals bij het CIAM, niet is te willen 
contrasteren, is dit zeer waarschijnlijk 
door te bouwen en ontwerpen in een 
moderne tijdsgeest. 

Bij de analyses komt duidelijk naar voren 
dat het gevelbeeld van bijna alle oude 
gebouwen het meest karakteristiek is. 
De retorische fi guur “heremietkreeft” 
sluit hier bij aan, omdat de oude hallen 
nauwelijks ingericht zijn nu de machines 
van de werkplaats zijn verdwenen. De 
enkele prominente spanten vormen hier 
een uitzondering op.

Naast herbestemming zal de basisschool 
voor een deel uit nieuwbouw bestaan. De 
retorische fi guur “recapitulatie” is hier 

een mooie manier om er voor te zorgen 
dat er uiteindelijk één gebouw ontstaat 
en niet een samengeraapt, aan elkaar 
geplakt geheel.

ONTWERPHOUDING HERBESTEMMING

Geschiedenis

In 1931, twee jaar voor CIAM, brachten 
de professionele organisaties voor 
monumentenzorg een document uit 
met de naam ’Charter van Athene’. Zij 
propageerden bij restauraties een 
afl eesbaar contrast tussen oud en nieuw.11

In 1959 zette Team X haar versie van 
het modernisme tegenover de ’oude’: 
geschiedenis moet gezien worden als een 
groeiproces, met aandacht voor het lokale, 
transformatie en groei. In combinatie met 
de opkomst van historisch onderzoek, 
ontwikkelde het architectonisch denken 
zich tot een complexe en gelaagde 
houding ten opzichte van herbestemming, 
waarin de geschiedenis opgevat wordt 
als een opslagplaats van vorm en kennis.

Het gewetensvraagstuk dat de uitbreiding 
van de Tweede Kamer rond 1980 met 
zich mee bracht, leidde tot een herziende 
blik op herbestemming. De relatie met 
het oude wordt niet langer uitsluitend 
omschreven als een formeel probleem: het 
ontwerp verhoudt zich tot de betekenis en 
het idee van het gebouw.

Architecten en opdrachtgevers vatten de 
toevoeging van een nieuw deel aan een 
oud gebouw eerder op als een analoge 
operatie, die continuïteit met het verleden 
bezit. Met dit uitgangspunt is de ervaring 
van de nabijheid van de historie een 
kwaliteit die men nastreeft. Oud en nieuw 
staan dan niet dialectisch tegenover 
elkaar, maar worden gelijktijdig en 
gelijkwaardig naast elkaar geplaatst. Het 

historisch materiaal wordt plotseling het 
decor waartegen de nieuwe architectuur 
zich afspeelt. 

In 1995 wordt herbestemming in het boek 
Re-Arch van Michelle Provoost opgedeeld 
in 8 retorische fi guren12:
Ondergronds: de ingreep  stelt zich 
nederig op ten opzichte van het 
bestaande object
 - 1+1=2: oud en nieuw staan naast   

  elkaar 
 - 1+1=1: oud en nieuw worden één
 - Continuïteit:  architectonische

 interventies zijn gebaseerd op 
 gelijkenis en congruentie met het 
 bestaande
 - Palimpsest: de historie van het  

 gebouw komt naar de voorgrond

 - Heremietkreeft: behoud van het
 (gevel)beeld, maar een uitholling 
 van het interieur ten behoeve van 
 nieuwe functies
 - Recapitulatie: interpretatie van de 

 oorspronkelijke ontwerper zonder 
 hem te willen imiteren
 - Facelift: het constructieve deel van 

 een gebouw wordt opnieuw gebruikt, 
 maar het (gevel)beeld van het  
 gebouw verandert sterk

Aanpak ontwerp

De oude gebouwen hebben een heleboel 
geschiedenis in zich, wat zorgt voor een 
sfeervolle en nostalgische uitstraling. 
Hoewel dit een belangrijk uitgangspunt 
is, moet niet vergeten worden dat ook 
met deze nieuwe ingrepen een stuk 
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Cluster

de Laan

Leerplein

Woonplein

N

4.11 Impressie openbare ruimte cluster

ONTWERP OPENBARE RUIMTE

De aankomst in het gebied wordt 
duidelijk afgebakend door de nieuwe 
onderdoorgang in de spoorwal. Het 
Leerplein wordt ontsloten via de Laan die 
een soepele overgang is tussen park en 
plein.

Het Spoorpark is een groene buffer tussen 
de bebouwing en het spoor en verbindt 
de oost- en westzijde van het gebied met 
elkaar.

Het Leerplein is voor iedereen toegankelijk. 
Om een aantrekkelijk plein te krijgen, is 
levendigheid van belang. Doordat de 
speelplaats, behorend bij de school, een 
groot onderdeel is van dit plein, zal dit 
gebied een levendig karakter krijgen. 

Het Woonplein heeft een meer besloten 
karakter en is voornamelijk gericht op 
de bewoners van de aangrenzende 
woningen. De enige invulling van de 
openbare ruimte bestaat uit vlonders 
langs de oude gevels, die toegang tot 
de woningen verschaffen. Dit vormt het 
privé buitengebied. De overige ruimte is 
bedoeld als gemeenschappelijke tuin.
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4.12 Sfeerimpressie Leerplein 4.13 Sfeerimpressie Woonplein
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NIEUWE FUNCTIES

Koperslagerij

Gebouw 76 heeft met een nokhoogte van 
8 meter de hoogte om 2 verdiepingen in 
kwijt te kunnen, maar de hoogte van de 
hal is ook zeer karakteristiek. Daarom is 
het gebouw zeer geschikt om op te delen 
in lofts, om op deze manier met een open 
structuur de nadruk op de hoogte en de 
oude spanten te leggen. Voor de opdeling 
is het ritme van de spanten aangehouden, 
waardoor bij een variant in dit ritme ook 
een variant in de loft ontstaat (zie rode 
volume afb. 5.01).

Locomotiefwerkplaats

Van gebouw 70 wordt alleen de meest 
oostelijke beuk bij het projectgebied 
genomen. De gevel die aan het plein grenst, 
moet geheel worden vorm gegeven. Na 

opdeling zullen er 6 identieke woningen 
ontstaan, waarbij lichtinval een belangrijk 
aandachtspunt is.

Draaierij

Het strakke ritme in de gevel van gebouw 
79 leent zich voor een goede opdeling. 
De hoogte kan optimaal gebruikt worden 
door verdiepingen toe te passen en 
elk travee wordt vormgegeven als een 
herenhuis. Op de plek waar eerst gebouw 
83 stond, is een aangepaste versie van 
deze woning ontworpen.

Zadelmakerij

De enorme hoogte van gebouw 88 is 
niet geschikt voor een enkele woning. 
Daarnaast ligt dit woongebouw als 
enige aan het Leerplein en niet aan 

het Woonplein. Om deze reden is ook 
gekozen voor een meer stedelijke vorm 
van wonen: appartementen. Door de 
verschillende verdiepingshoogtes en 
het schuine dak, kunnen verschillende 
typologieën worden toegepast. 

5.03 Opdeling gebouw 79

5.02 Opdeling gebouw 705.01 Opdeling gebouw 76

5.04 Opdeling gebouw 88
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INTERACTIES

Om de gebouwen actief te betrekken bij 
de openbare ruimte en te voorkomen dat 
de woningen in zichzelf gekeerd raken, 
is een plan voor interactie opgesteld. 
Gebouw 76 grenst aan de Pleinenroute 
in het noorden en het Woonplein in het 
zuiden. De ontsluiting geschiedt via de 
grote vensters naar een verhoogd vlonder. 
Aan de zuidkant ligt de hoofdentree, 
terwijl de noordelijke entree toegang 
geeft tot een privé terras binnen het 
openbare groen. 

Het verhoogde vlonder volgt de U-vorm 
die de woongebouwen maken en 
ontsluit zo alle woningen. Elke woningen 
heeft zodoende, net als gebouw 76, de 
entree aan deze zijde. Gebouw 79 en 
gebouw 88 liggen daarnaast ook aan 

het Spoorpark. Deze groene buffer biedt 
een mooi uitzicht. Voor deze gebouwen 
is openheid en direct contact aanleiding 
geweest voor het ontwerp. 

de Laan

Leerplein

Woonplein

N

5.07 Contact openbare ruimte gebouw 79

5.06 Contact openbare ruimte gebouw 705.05 Contact openbare ruimte gebouw 76

5.08 Contact openbare ruimte gebouw 88

Woonplein

WoonpleinWoonplein

Woonplein

5.09 Plattegrond cluster met doorsnedes aangegeven

7
6

7
9

8
8

70

Spoorpark

Pleinenroute

Spoorpark
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CONCEPT

Om de oude schil en spanten van de 
verschillende gebouwen goed tot hun 
recht te laten komen, is een open structuur 
voor de indeling gebruikt. Dit houdt in 
dat de verdiepingsvloeren de gevel niet 
raken, door deze als het ware tussen de 
woning scheidende wanden te klemmen. 
De houten balken bewerkstelligen 
het beeld van dit concept. Onder de 
vloer is in een licht ogend volume de 
badkamer geplaatst. De balustrade op 
de verdieping is van glas, om de nadruk 
meer op de vloer te leggen.

5.12 Impressie gebouw 76

5.10 Doorsnede gebouw 76 5.11 Vloer tussen de woning scheidende wanden in gebou 76

5.13 Impressie gebouw 76
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6.01 Verandering klasbeeld

Ontwikkelingen

In de 20e eeuw heeft de basisschool 
een enorme ontwikkelingen meegemaakt. 
Als gevolg van de babyboom werden 
in de jaren ’60 enorm veel nieuwe 
scholen opgezet en gebouwd. Door 
veranderingen in de demologie was 
het in de jaren ’90 noodzakelijk om 
te herschikken en reorganiseren. Na 
innovaties op het gebied van ICT rond 
de eeuwwisseling was het wederom 
noodzakelijk schoolgebouwen volgens 
nieuwe principes te (ver)bouwen.13

Hoewel de ontwikkelingen van de laatste 
50 jaar veel veranderingen met zich mee 
hebben gebracht, is de typologie van 
het schoolgebouw hier lang bij achter 
gebleven. Het typische beeld van de 

lokalen die gelegen zijn aan een lange 
gang vol met kinderjassen, is nog steeds 
op veel basisscholen terug te vinden.

In de jaren ‘60 werden voor het eerst 
vraagtekens gezet bij het klassikale 
onderwijs. Volgens de Montessorimethode  
werken de kinderen de meeste tijd 
individueel aan zelfgekozen taken.14 

Zo ontwikkelde het klaslokaal zich 
van een rechthoekige ruimte naar een 
gedifferentieerde ruimte die wordt 
gekenmerkt door nissen, nevenruimtes en 
drempelgebieden. 

Onderwijs anno nu

Met de opkomst van sociale media en het 
internet, lijkt leren steeds zelfstandiger te 
kunnen. Naar school gaan zal echter altijd 

belangrijk blijven voor het faciliteren 
van ontmoetingen. Het overbrengen 
van informatie wordt wel steeds 
gemakkelijker, waardoor een docent 
steeds minder leermeester is en steeds 
meer een coach. Leerlingen gaan nu naar 
school, ontvangen hun opdracht voor die 
dag en gaan vervolgens zelfstandig aan 
de slag. 15

Doelgroep

De omgeving waarin kinderen zich 
bevinden, heeft onherroepelijk effect 
op het succes van de kinderen.16  Jonge 
kinderen hebben immers bij uitstek 
behoefte aan een omgeving waarin ze 
zich veilig en prettig voelen.17 Op de 
basisschool bestaat een grotere behoefte 
aan een vast punt om op terug te vallen. 

Er moet een ruimte zijn waar de kinderen 
met jaar- of groepsgenoten een sociale 
eenheid kunnen vormen. Het domein van 
deze groep moet door ‘buitenstaanders’ 
zoveel mogelijk gerespecteerd kunnen 
worden.14 Ook is het belangrijk dat 
kinderen presentatieplekken hebben voor 
hun kunstwerkjes.18

Bij het ontwerpen van een basisschool is 
het van belang rekening te houden met de 
wensen van verschillende leeftijdsgroepen. 
Bij kleuters ligt de nadruk op spelend 
leren. De sociale vaardigheid speelt 
een rol, zodat de leerling met andere 
leerlingen kan leren omgaan. Kinderen in 
de middenbouw spelen graag in groepjes 
van 3-5 kinderen en hebben sterke 
behoefte aan leeftijdsgenoten. Kinderen 

ANALYSE ONDERWIJS

in de bovenbouw hebben meer behoefte 
aan afscherming en zijn zeer sterk op 
leeftijdsgenoten gericht.16

Daarnaast zijn kleuters natuurlijk 
ook letterlijk een stuk kleiner dan de 
schoolverlaters. In dimensies moet hier 
zeker rekening mee worden gehouden.

Combineren

Vanuit fi nancieel oogpunt wordt het steeds 
lastiger om schoolgebouwen neer te 
zetten die langer mee gaan en zodoende 
ook mee kunnen veranderen met de 
vraag. Daarom gaan schoolbesturen 
steeds vaker samenwerkingen aan met 
andere instanties, die mogelijk van 
dezelfde ruimtes gebruik kunnen maken. 
Hierbij kan gedacht worden aan sport- 

en muziekverenigingen, maar ook aan 
cursussen of workshops. Op deze manier 
worden krachten gebundeld en is er meer 
mogelijk.

Begin van deze eeuw

Montessori onderwijs

Anno nu

6.02 Verschillende leeftijdsgroepen

Kleuters

Onderbouw
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Onderwijsconcept

Om de lange traditie van leslokalen te 
doorbreken, is gezocht naar een nieuwe 
aanpak van onderwijs en ontwerp. 
Daarom wordt het klaslokaal in deze 
school opgedeeld in verschillende ruimtes 
die samen het leerlandschap vormen. 
Naast een instructielokaal, groeps- en 
stiltewerkplekken, is de thuisbasis een 
heel belangrijk element. De thuisbasis 
is een kleine variant op een amfi theater. 
Elke groep heeft een thuisbasis en kan hier 
zitten om bijvoorbeeld liedjes te zingen of 
het weekend te bespreken. Ook kunnen 
de kinderen hun thuisbasis een eigen 
aankleding geven door het tentoonstellen 
van hun werkjes.

Multifunctioneel gebruik

Aangezien een schoolgebouw grotendeels, 
met uitzondering van vergaderingen 
en ouderavonden, slechts tussen 8 en 
4 gebruikt wordt, is dit gebouw zo 
ontworpen dat ook andere groepen 
gebruikers onderdak in dit gebouw kunnen 
vinden. Deze gebruikers kunnen zowel 
sport-, muziek- en toneelverenigingen 
zijn, maar ook instituten die cursussen en 
workshops verzorgen.

Binnen het gebouw wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen plekken die 
multifunctioneel gebruikt kunnen worden 
en plekken die echt alleen voor de 
leerlingen bestemd zijn. 

BASISSCHOOL+

Ruimtelijke eisen/uitstraling

Project- en adviesbureau SPA | 
Maatschappelijk vastgoed van de 
gemeente Amsterdam ontwikkelde de 
enquête “Het beste schoolgebouw van 
Amsterdam”. Hieruit bleek dat ruimte, 
licht en lucht de belangrijkste behoeftes 
zijn voor schoolgebouwen, volgens zowel 
leerkrachten als ouders en kinderen.19

Vrijstaande elementen worden een soort 
ankerpunt en middelpunt van activiteiten. 
Als element hebben ze een ruimte-
organiserende en magnetische werking. 
Je kunt er iets tegenaan schuiven, zoals 
tafels die dan minder verloren in de ruimte 
staan en zo een meer gedefi nieerde 
plaats krijgen, maar ook kunnen ze een 
bevattende functie vervullen.14

Tot slot is het erg belangrijk om goede 
materialen te kiezen. Zo worden natuurlijke 
materialen als uitnodigend ervaren 
terwijl een verharde speelplaats erg 
onaantrekkelijk wordt gevonden. Gladde, 
harde vlakken en witte wanden komen 
vaak onpersoonlijk over. Kleuren hebben 
een belangrijke werking op kinderen 
en uitzicht op groen werkt rustgevend, 
bevordert welzijn en prestaties.18

07.00
08.00 
09.00
10.00
11.00
12.00 Basisschool
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00 Naschoolse opvang
18.00 
19.00
20.00
21.00 
22.00
23.00
24.00

6.03 Gebruik basisschool+ gedurende de dag

Voorschoolse opvang

Verenigingen/cursussen
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6.06 Spantenconstructie

VORMCONCEPT

6.04 Bestaande bebouwing
De constructie van het oude gebouw 
bestaat uit Polonceau-spanten. In het 
nieuwe gedeelte van het gebouw 
moet echter een eigentijdse constructie 
toegepast worden. Om een duidelijk 
onderscheid tussen oud en nieuw te 
maken, is hier gekozen voor houten 
driescharnierspanten. Deze spanten 
zorgen in de gangen en gevels tevens 
voor het doorzetten van het ritme van de 
uitmetselingen in de oude gevel (zie afb. 
6.06).

Dichte ruimtes die binnen de grote volumes 
worden geplaatst, staan los van gevel en 
dak om de hoogte van de ruimte altijd 
te kunnen blijven ervaren. Ook blijven 
de spanten op deze manier goed in het 
zicht. De vloer wordt beschouwd als een 

Gebouw 84 en de 3 schoorstenen blijven 
staan en worden onderdeel van het 
nieuwe gebouw. (zie afb. 6.04)

Het dak wordt vervangen voor een dak 
dat wordt doorgezet naar achteren 
zodat een langgerekte hoofdvorm 
ontstaat. Aan weerszijden zijn volumes 
geplaatst met dezelfde basisvorm, 
waarbij de hellingshoek van alle daken 
gelijk is gehouden voor een rustig beeld. 
In vorm is de opdeling in drie volumes 
het belangrijkste uitgangspunt. Voor de 
routing door het gebouw is een rondgang 
toegevoegd. Deze verbindt alle delen 
van het gebouw en markeert de scheiding 
van de 3 hoofdvolumes door middel van 
een lichtstraat. (zie afb. 6.05)

6.07 Invulling met blokken en een vloerlandschap

6.05 Hoofdvolume dak en lichtstraat
landschap, waardoor het integreren van 
meubelen mogelijk wordt gemaakt. (zie 
afb. 6.07)
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ONTWERP

lichtstraat krijgen deze ruimtes voldoende 
daglicht (zie afb. 6.08). De onder- en 
bovenbouw zijn over 2 vleugels verdeeld 
die, op een klein schaalverschil na, gelijk 
zijn. Daarnaast wordt het gedeelte voor 
de onderbouw meer afgeschermd door 
de oude schoorstenen.

Entree

Het gebouw is te betreden, net als de 
woningen, via een vlonder. De oude ramen 
worden vervangen door toegangsdeuren. 
De eerste ruimte waar men in komt, dient 
als tochtportaal. Hier kunnen ouders 
bijvoorbeeld ook bij slecht weer binnen op 
hun kinderen wachten. Naast de ingang 
liggen de teamkamer en het kantoor van 
de conciërge. die zo makkelijk aan te 
spreken zijn. Leerkrachten zijn om deze 
manier makkelijk aan te spreken door 
ouders voor de les begint. Deze ruimtes zijn 
buiten de onderwijsruimtes geprojecteerd 
voor een duidelijke herkenbaarheid.

Na binnenkomst lopen de kinderen door 
naar hun leerlandschap via de centrale 
route rondom de gymzaal. Door de 

6.08 Sfeerimpressie lichtstraat
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6.09 Plattegrond BG, schaal 1:300 6.10 Plattegrond V1, schaal 1:300
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Onderwijsruimtes

Het leerlandschap is een grote ruimte 
waar in het midden een aantal grote 
blokken geplaatst is (zie afb. 6.11). 
Deze blokken breken de ruimte en 
zorgen voor een ruimtelijke verdeling. 
Op de begane grond zijn in de blokken 
een instructieruimte en stiltewerkplekken 
opgenomen. Deze blokken symboliseren 
pilaren onder de schijf die de verdieping 
vormt. Op deze schijf staan de blokken 
voor de thuisbasissen. Deze zijn meer 
privé dan de ruimtes op de begane grond 
en zijn uitgesloten van multifunctioneel 
gebruik. Door elke thuisbasis een andere 
kleur te geven, ontstaat enerzijds een 
speels en vrolijk beeld die elke klas haar 
eigen identiteit geeft (zie afb. 6.12). De 
binnenkant van de thuisbasis is afgewerkt 

met underlayment, waar kinderen 
gemakkelijk hun werkjes aan op kunnen 
hangen. 

Om de blokken is een leerlandschap 
ingedeeld met stoelen, tafels en verrijdbare 
kasten. Dit zijn groepswerkplekken voor 
kinderen uit alle groepen. Om voldoende 
licht binnen te krijgen, zijn boven de open 
plekken tussen de thuisbasissen dakramen 
toegepast. 

De spijlen van de trap maken dat er onder 
de trap een knusse ruimte ontstaat, waar 
kinderen bijvoorbeeld achter de computer 
kunnen werken. Bij de hoge ramen in de 
kopse gevel zijn zitjes gemaakt, waar 
kinderen kunnen lezen. 

Overige ruimtes die door de leerlingen 
gebruikt kunnen worden, zijn de gymzaal, 
het atelier voor handvaardigheid en de 
kantine tijdens het overblijven. Inmiddels 
blijft ongeveer 60% van de kinderen 
over tussen de middag. Gezonde voeding 
vinden ouders steeds belangrijker 
daarom is een keuken opgenomen die kan 
voorzien in de lunch (zie afb. 6.13).

6.11 Sfeerimpressie leerlandschap
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6.12 Sfeerimpressie thuisbasis 6.13 Sfeerimpressie  kantine
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6.14 Sfeerimpressie kantoor

Multifunctioneel gebruik

Deze overige ruimtes hebben ook een 
belangrijke functie in het multifunctioneel 
gebruik van het gebouw.

De gymzaal is de spil van het gebouw 
voor multifunctioneel gebruik. Waar een 
gymzaal vroeger vaak een afgesloten 
ruimte was, is hier gekozen voor interactie 
met de gebruikers, om een actieve leefstijl 
te stimuleren. Door het kiezen van juiste 
afmetingen, is het mogelijk hier offi ciële 
wedstrijden te spelen. (zie afb. 6.15) De 
tribunes die onderdeel zijn van de vloer, 
bieden plek aan toeschouwers. Achter 
deze tribunes bevinden zich trappen 
naar de kleedkamers. Ook is er plek om 
speeltoestellen weg te zetten.

Aan de andere kant, door de verdiepte 
ligging van de zaal, kan de omliggende 
route gebruikt worden als toneel (zie afb. 
6.16). De vouwwand hoeft enkel open 
geschoven te worden en de gymzaal 
kan gevuld worden met stoelen voor het 
publiek. De grote wand in het atelier 
doet dienst als achterdoek. Door deze als 
decor te schilderen, ontstaat een constant 
veranderend schilderij in het schoolbeeld. 

Zowel na een wedstrijd als na een 
voorstelling, is het leuk om nog even een 
drankje te drinken. Dit is mogelijk in de 
kantine. Deze ruimte is ook zeer bruikbaar 
als kantine bij activiteiten als repetities en 
cursussen. Deze kunnen worden gegeven 
in het atelier of in de instructieruimtes. 

Met het multifunctionele gebruik, hebben 
meer partijen een kantoor nodig in 
het gebouw. Een vaste plek voor deze 
groeperingen bevindt zich op de 
verdieping van gebouw 84, onder de 
oude spanten (zie afb. 6.14). Om hier 
extra licht te krijgen, zijn ter hoogte van 
deze verdieping 4 dakramen toegepast.
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6.15 Sfeerimpressie gymzaal bij wedstrijd 6.16 Sfeerimpressie gymzaal bij voorstelling
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6.17 Geveltekeningen, schaal 1:300
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DETAILLERING

6.18 Doorsnede (zie afb. 6.09), schaal 1:100

Om een goede indruk te geven van het 
concept en materialisatie, zijn uit de 
doorsnede 7 details uitgewerkt.
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6.19 Detail V01: dakrand oude gedeelte, schaal 1:10 6.20 Detail V02: dakrand nieuwe gedeelte, schaal 1:10

Oud-nieuw 

Het uitgangspunt is om een duidelijk verschil 
tussen oud en nieuw aan te geven, maar 
er toch voor te zorgen dat het gebouw 
als een geheel oogt. Het doorlopende 
dak is hier een goed voorbeeld van. In 
materialisatie is er voor gekozen om de 
wanden van de nieuwbouw qua kleur 
dicht bij de oude bebouwing te zoeken, 
maar in materiaal af te wijken. Red ceder 
hout past met zijn rode kleur goed bij de 
kleur van de baksteen. 

Waar de buitenkant van oud en nieuw 
congruent aan elkaar zijn, is besloten 
dit principe op de binnenwanden ook 
toe te passen. In het oude gebouw is 
het metselwerk in de loop der tijd wit 
geschilderd. De onderliggende structuur 

van de bakstenen is nog goed zichtbaar, 
maar door de witte kleur krijgt de ruimte 
een heldere uitstraling. Bij de nieuwbouw 
wordt, net als aan de buitenzijde, hout 
toegepast, maar nu geschilderd. 

Voor het dak is zink als materiaal gekozen. 
Het heeft een moderne uitstraling, 
maar past ook in het beeld van een 
industriegebouw. Daarnaast kleurt zink 
mooi met de bakstenen en het red ceder 
hout. Het dak loopt door over zowel het 
oude als het nieuwe dak. 
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6.21 Detail V03: lichtstraat, schaal 1:10 6.22 Detail V04: daklicht, schaal 1:10

Lichtstraat

Als los element tussen de hoofdvolumes, 
is de lichtstraat uit staal gemaakt. De 
stalen kozijnprofi elen dragen af op een 
stalen kokerprofi el dat horizontaal langs 
de houten spanten loopt. De goot komt 
zo tussen de houten spanten, tegen de 
muur aan te liggen. In de hoeken loopt 
de HWA door de wand. Tussen de wand 
en de kokerprofi elen ontstaan een kleine 
nis die door middel van LED-verlichting de 
lengte van de muur benadrukt.

Daklicht

De daklichten zijn als kijkgaten in het dak 
geplaatst. Het daklicht is zo vlak mogelijk 
in het dakvlak gedetailleerd om dit 
onderdeel van het vlak te laten zijn.
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6.23 Detail V05: vloer, schaal 1:10

Vloer

Om elementen als de tribunes in de 
gymzaal onderdeel van het landschap 
te maken, wordt dit allemaal in hetzelfde 
materiaal gemaakt. Rubber laat zich 
gemakkelijk vormen en het is goed 
bestand tegen veelvuldig gebruik. 
Doordat het niet koud optrekt, is het 
ideaal voor kinderen om op de grond te 
spelen. Om het doorlopende oppervlak 
zo min mogelijk te onderbreken, is voor 
een glazen balustrade gekozen.
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6.24 Detail V06: vloeer thuisbasis, schaal 1:10 6.25 Detail V07: dak thuisbasis, schaal 1:10

Thuisbasis

De verdiepingsvloer dekt de onderste 
volumes af. De rand van de vloer steekt 
iets over om dit te accentueren. De 
balustrade is zo licht mogelijk gehouden, 
om het effect van de schijf te benadrukken. 

De thuisbasissen staan boven op deze 
schijf en worden beschouwd als blokjes. 
Daarom is er geen hoekafwerking aan de 
bovenkant toegepast, maar loopt het hout 
recht door naar boven. De schuifdeur valt 
in de muur om zo het blok in te schuiven.
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Doelstelling 1

Het opstellen van een masterplan voor  
het werkplaatsterrein. 

Uitwerking 1

Bij het opstellen van het masterplan, 
is openbare ruimte als speerpunt 
gekozen. Door voor de werkplaats een 
basisindeling van parken en pleinen te 
kiezen, wordt voorzien in de behoefte 
van (hoogwaardige) openbare ruimte. Dit 
wordt versterkt door het instellen van een 
voetgangersgebied. 

Doelstelling 2

Het ontwerpen van de openbare ruimte 
voor een cluster binnen het masterplan.

Uitwerking 2

Om een start te maken met de invulling 
van het gebied, is er voor gekozen om 
oude gebouwen her te bestemmen. Deze 
brengen meteen een verhaal en sfeer met 
zich mee. Door speeltoestellen een plek 
te geven op het Leerplein, wordt voorzien 
in continue beweging op het plein. Groen, 
terrassen en vlonders maken de openbare 
ruimte aantrekkelijker.

NAWOORD

Doelstelling 3

Het ontwikkelen van verschillende 
woontypes binnen het cluster, waarbij 
openheid en saamhorigheid een 
belangrijke rol spelen.

Uitwerking 3

De woningen in het cluster zijn zo ontworpen, 
dat sociale controle automatisch voelbaar 
is. Door een open indeling te kiezen, is 
er aandacht voor zowel het oude gebouw, 
als de nieuwe invulling. 

Doelstelling 4

Het ontwerpen van een basisschool, door 
middel van herbestemming en nieuwbouw.

Uitwerking 4

De basisschool heeft, door de uitbreiding 
van de openingstijden, een grote impact 
op de levendigheid in het gebied. Door 
het toepassen van een vernieuwd 
onderwijsconcept, kunnen verschillende  
groepeen gebruikers naast elkaar van 
het gebouw gebruik maken, zonder 
elkaar daarbij in de weg te zitten. Verder 
is het schoolgebouw een samenkomstpunt 
voor de buurt en daarmee een sociaal 
brandpunt.
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