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Voor u ligt het afstudeerproject 'Connecting Tilburg: een vernieuwd station in de Dude stad' . Dit onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van het afstudeeratelier 'Het Grote Generieke Gebouw' bij de vakgroep Architectural 
Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit afstudeeratelier is een vooronderzoek gedaan 
naar de definitie van een generiek gebouw. Hieruit heeft elke student afzonderlijk een afstudeeropdracht 
afgeleid . 

Via de tekst ' Generic city' van Rem Koolhaas ben ik bij de problematiek van de netwerksamenleving terecht 
gekomen . De netwerksamenleving brengt een grote dynamiek met zich mee, maar architectuur blijft 
hierin achter. De komst van de nieuwe informatienetwerken heeft grote gevolgen gehad voor het menselijk 
bestaan . Ze brengen de wereld binnen het bereik van de woonkamer en mensen worden hierdoor steeds 
minder plaatsgebonden. De netwerken zijn een abstract gegeven en het internet is geen plaats en toch 
bevindt de mens zich er iedere dag opnieuw. Het bestaan van vele verschillende netwerken brengt ook 
veel keuzemogelijkheid met zich mee. Mensen kunnen bewust deelnemen aan een bepaald netwerk en zich 
hierdoor afsluiten van de vele overige netwerken. De samenleving gaat bestaan uit vele kleine netwerken en 
individualisering wordt hiermee bevorderd. In de stad gaan deze netwerken de plaats beheersen en hierdoor 
gaat de identiteit van de stad verloren. 

Uit deze problematiek is de volgende probleemstelling naar voren gekomen: 

Het doel van het onderzoek is een ontwerp maken v~~r een nieuw soort netwerkknooppunt dat een mogelijk 
antwoord op deze probleemstelling biedt. 

In de stad Tilburg is momenteel een herontwikkelingsproject gestart voor het gebied 'de Spoorzone'. Dit 
gebied ligt in het midden van het stadsdeel de Dude Stad en vormt momenteel afgesloten enclave in het 
centrum van Tilburg. Een herontwikkeling zou deze enclave naar de stad moeten openen en zodoende 
de barriere beslechten . Binnen de Spoorzone is hier een belangrijke taak weggelegd v~~r een nieuw 
openbaar vervoersknooppunt dat een verbindende factor moet gaan vormen tussen, stad, spoorzone en de 
netwerkstromen die bij een station horen. Een ontwerp voor het nieuwe station in Tilburg is dan ook het 
uiteindelijke product van dit afstudeerproject. Een station dat meegaat in de veranderende dynamiek van de 
netwerksamenleving, maar aansluit op zijn directe omgeving en haar historische waarde. 

Het project is opgedeeld in drie verschillende onderdelen. Deel 1 bestaat uit een theoretisch onderzoek naar 
de netwerksamenleving. Aan het einde van dit eerste deel wordt een strategie gegeven die als onderlegger 
v~~r het stationsontwerp zal doen.ln het tweede deel wordt de stad Tilburg en de relatie met de Spoorzone 
nader onderzocht. De historische structuren, de cultuur en de ontwikkeling van de stad Tilburg wordt in kaart 
gebracht. Dit onderzoek levert randvoorwaarden op voor een stedebouwkundige visie op de Spoorzone. 
Het derde deel van dit afstudeeronderzoek bestaat uit een stedebouwkundig ontwerp voor de Spoorzone en 
de uiteindelijke uitwerking van het nieuwe station . 
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Hoofdstuk 1 
Cap ules n et r e 

Onze samenleving wordt steeds meer beheerst door 
een vluchtig gebruik van vele netwerken. Internet 
en mobiele telefonie zijn hiervan de belangrijkste 
voorbeelden en hebben een prominente plaats in het 
Leven ingenomen . Mensen zijn afhankelijk geworden 
van deze netwerken en ze be·invloeden op eigen wijze 
het economische, het sociale, het culturele, het 
bestuurlijke en het ruimtelijke leven. Economieen 
fungeren in real time, mensen lopen bellend in de 
openbare ruimte, voor een boodschap hoeft men niet 
meer de deur uit en zendmasten verschijnen overal in 
de skyline. Onze samenleving wordt tot in de kleinste 
onderdelen beheerst door de netwerken en hierdoor 
spreken we ook wel van een netwerksamenleving. 

De samenleving refiecteert zich in de architectuur 
en ontwerpen dienen dan ook een stelling in te 
nemen rondom de problemen en kansen die de 
netwerksamenleving met zich meebrengt. am beter 
grip te krijgen op de hektiek rond dit bedrip wordt 
in dit deel van het verslag het theoretisch kader 
geschetst. Het theoretisch kader gaat in op de definitie 
en ontwikkeling van het netwerk, de link met capsules 
en eindigt in een strategie v~~r het ontwerp van het 
nieuwe station in Tilburg . 

Een netwerk kan omschreven worden als "een geheel 
van met elkaar verbonden punten , entiteiten of 
dingen" en kan zowel fysiek als abstract zijn . Een 
netwerk is dus logischerwijs geen opkomend fenomeen 
van de afgelopen jaren maar is aanwezig al zo lang de 
mensheid bestaat. Op het moment dat twee mensen 
met elkaar communiceren is er namelijk al sprake 
een netwerk. De mens is hier door spraak een geheel 
van verbonden entiteiten. Waarom spreken we dan nu 
van een netwerksamenleving als we altijd al in een 
samenleving met netwerken hebben geleefd? 

2000 Jaar geleden hadden de Romeinen al een groot 
infrastructureel- en waternetwerk en ook in hun 
bestuur was een duidelijke netwerkstructuur te 
herkennen. Later beschikten de zeevaarders en de 
handelslieden ook over een netwerk van vele schepen 
en wagens die probeerden samen te werken als een 
geheel over de hele wereld . Het is sinds de komst van 
nieuwe informatienetwerken zoals het internet dat 
het mogelijk is om in 'real time' te communiceren. 
Economieen kunnen 24 uur per dag werkelijk als een 
eenheid fungeren . Mensen zijn niet meer afhankelijk 
van een beperkende communicatietijd, deze is 
namelijk nihil geworden. Internetverkeer en telefonie 
brengen een direct contact tussen handelslieden op 
vele verschillende delen van de wereld. 

Arb. 1. I : De grote netwerken zijn vonor de huiskamer te bereiken 



Het zijn niet alleen de handelslieden, besturen en 
organisaties die te maken krijgen met een grote 
netwerkstructuur, maar tegenwoordig krijgt iedere 
willekeurige burger te maken met een grootschalig 
netwerk die je boodschap overal op de wereld binnen 
enkele seconden kan brengen. Internet, technische 
ontwikkeling en mobiele telefonie hebben de grote 
netwerken naar de huiskamer gebracht. De nieuwe 
informatietechnologie zorgt er voor dat er een alles 
doordringende uitbreiding van netwerken te zien is 
door de gehele sociale structuur van de samenleving. 
En dat is precies de reden waarom we nu van een 
netwerksamenleving spreken. 

Niet aileen de informatietechnologie heeft eraan 
bijgedragen dat onze samenleving bestaat uit een 
veelvoud van vele verschillende netwerken . Een andere 
belangrijke stap richting een netwerksamenleving 
is een steeds sterker verzet tegen hierarchie en 
discipline. Deze ontwikkeling is in de jaren '60 gestart 
en de bevrijding van het individu staat hierin voorop. 
De mens wit zelf kiezen welk soort leven zij leidt en 
hierdoor ontstaat differentiatie. De samenleving, maar 
ook de mens, heeft niet langer meer een identiteit, 
maar is een veelvoud van vele identiteiten. We kunnen 
avonturen zelf in de hand hebben en met de auto, het 
vliegtuig, het internet, de televisie en de telefoon 
is de hele wereld op afroep beschikbaar. De mens 
wordt als het ware een schizofreen wezen; we kunnen 
gecoiirdineerd vele verschillende levens leiden.' Deze 
verschillende levens hoeven niet direct op verschillende 
plekken plaats te vinden. De informatienetwerken 
zorgen ervoor dat men binnenshuis toegang heeft tot de 
hele wereld en zodoende hoeft de zakenman niet meer 
de deur uit voor een vergadering. De huisvrouw kan 
haar boodschappen online doen en brieven worden niet 
meer gepost maar gemaild. Een direct sociaal contact 
is niet meer nodig voor communicatie en de thuisplek 
wordt een uitvalsbasis voor allerlei activiteiten. 

1) Luuk Boelens, Nederland Nelwerkenland, 2000 

o 9 

Door de vele keuzemogelijkheden behorend bij een 
netwerksamenleving gaan mensen op zoek naar hun 
eigen plekje in de samenleving. De aansluiting bij 
een bepaalde groep mensen zorgt automatisch voor 
uitsluiting van diegene die niet bij deze groep horen. 
De samenleving wordt hierdoor individueler. Individueel 
wordt gekozen voor de netwerken waar men aan deel 
wil nemen en aan welke niet. De Belgische theoreticus 
Lieven de Cauter stelt dan ook dat het openbare domein 
gezien kan worden als een verzameling van individuele 
privegebieden en de netwerksamenleving per 
definitie gepaard gaat met uitsluiting op verschillende 
schaalniveaus. Z Deze prive gebieden worden door 
Lieven de Cauter ook wei 'capsules' genoemd. 
De capsules zijn de verbindende schakel tussen 
het netwerk en de samenleving. Alle netwerken 
functioneren namelijk op basis van capsules. Auto's, 
treinen, vliegtuigen, computers, mobiele telefoons 
e.d. zijn allemaal capsules die ons toegang bieden tot 
de netwerken. Zonder de capsule zou het netwerk niet 
in de samenleving kunnen bestaan. 

Oorspronke/ijk komt het woord capsule van het Latijnse 
woord capsa, dat doos of container betekent, en capsa 
komt dan weer van capere, dat omvatten, vasthouden, 
bewaren betekent, in gevangenschap houden. De 
capsule is een toestel dat een artificiele ambiance 
creeert, dat communicatie met buiten minima/iseert 
door een eigen tijdruimte, een afgesloten (artificieel) 
milieu te vormen. fen capsule is een afsluiter en 
kan gedefinieerd worden als een werktuig of een 
verlengstuk van het /ichaam dat zich heeft ontwikkeld 
tot een kunstmatige omgeving die de vijandige externe 
omgeving buitensluit. Capsules zijn dus simulatie', 
controle· en beschermingsmachines. De capsules 
beschermen ons tegen de buitenomgeving, controleren 
onze omgeving en simuleren een werke/ijkheid die 
we zelf kunnen kiezen. Het is een uitsluitingmachine, 
diegene buiten de capsule is niet beschermd en wordt 
buitengesloten door de capsulegebruikers. J 

2) Lieven de Cauler, De capsulaire beschaving, 2004 
J) Lieven de Cauler, De capsulaire beschavins, 2004 
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De netwerksamenleving zorgt voor een grotere 
uitbreiding van het gebruik van capsules. De capsule 
controleert en beschermt, maar deze controle en 
bescherming kan ook als verlies voor de diversiteit 
van het menselijk bestaan zorgen . Toeval verdwijnt en 
sociaal contact verminderd . Lieven de Cauter schrijft 
over de opkomst van een capsulaire beschaving. Dit is 
een beschaving waarin de capsules de overhand nemen 
en we terugvallen naar een omgeving waarbinnen 
controle en simulatie de belangrijkste sleutelwoorden 
zijn. 

Capsules hebben vele verschillende vormen en zijn 
onder te verdelen in de reele en de virtuele capsules . 
Kleding en architectuur zijn bijvoorbeeld reele 
capsules. Ze zijn tastbaar, zichtbaar en direct te 
onderscheiden als een capsule . Andere reele capsules 
zijn bijvoorbeeld de auto, het vliegtuig, de bus , de tram 
of de trein . Mensen bevinden zich dagelijks in een cirkel 
van verschillende reele capsules. Mensen vertrekken 
vanuit de 'huiscapsule ' naar de 'autocapsule' om 
vervolgens naar de 'kantoorcapsule' te gaan . In de 
avond wordt deze weg omgekeerd afgelegd, waardoor 
deze mensen niet buiten hun capsulecirkel treden . Het 
is pas tijdens de vrije tijd dat de mens zich buiten deze 
capsules begeeft en deze vrije tijd lijkt steeds minder 
te worden. De reele capsules zorgen (onbewust) dus 
voor een fysieke afsluiting met de buitenwereld. 
De virtuele capsules zijn geen fysieke afgesloten 
ruimtes, maar creeren weI een artificieel milieu dat 
een verlengstuk van de mens wordt. Voorbeelden 
hiervan zijn een computer- of televisiescherm. Beide 
creeeren een wereld die niet bestaat maar weI 
werkelijk is voor de mens als gebruiker of toeschouwer. 
Internet opent een hele wereld, maar bestaat eigenlijk 
aIleen uit programmeertaal. Zonder de vertaling van 
de computer zou deze wereld dan ook niet zichtbaar 

voor ons zijn. lemand achter zijn computer bevindt 
zich in een andere wereld dan een persoon die dat niet 
doet, ook al bevinden deze personen zich in dezelfde 
ruimte. Deze virtuele capsules zijn in opkomst door 
de nieuwe informatienetwerken . Hierbij is te den ken 
aan de hoeveelheid mensen op straat die zich in de 
artificiele wereld van hun mp3-speler of mobiele 
telefoon bevinden . 

Het bestaan van vele capsules in een maatschappij 
is echter niet de maatstaf voor het bestaan van een 
capsulaire beschaving. We spreken pas van een 
capsulaire beschaving als er een beschaving ontstaat 
waarin een bepaalde drempel is overschreden en de 
capsules zich tot in de kleine hoeken van de samenleving 
uitbreiden. 

Alb. 1.2: Mensen vertrekken iedere OOg in hun autocapsule op naar hun kantoorcapsule 



De capsule is in deze beschaving nodig om te overleven 
en wordt gebruikt om ieder aspect van het leven te 
controleren. In deze samenleving zijn controle en de 
gecontroleerde ruimte de overheersende maatstaf 
en speelt toeval geen rol meer. Een belangrijk gevolg 
hiervan is dat de openbare ruimte zoals wij deze 
kennen verloren gaat. 

Lieven de Cauter beschrijft acht 'wetten' die de 
capsularisatie beschrijven.4 Wanneer deze 'acht 
wetten der capsularisering' samenkomen kunnen we 
volgens Lieven de Cauter spreken van een capsulaire 
beschaving. Deze 8 wetten zijn: 

"Hoe meer de lichamelijke snelheid en de snelheid 
van informatie toeneemt, hoe meer de mens capsules 
nodig zal hebben" 

"Angst leidt tot capsularisering en capsularisering leidt 
tot angst. Het wordt een vicieuze cirkel als dit aan de 
andere zijde wordt aangevuld: uitsluiting leidt tot 
misdaad en misdaad leidt tot uitsluiting" 

"Neoliberaal hyperindividualisme plus de 
suburbanisatie van het dagelijkse leven is de 
capsularisering. Margaret Thatcher heeft ooit gezegd: 
"There is no such thing as society, there are only 
individuals, individuals and families" 

"Hoe meer de 'niet plaats' en de 'space of flows' de 
dominante ruimtelijke dynamiek wordt, hoe meer 
heterotopisch urbanisme en capsulaire architectuur 
zul/en bloeien . .. 

4) Lieven de Cauter, De capsu/aire beschaving, 2004 
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"Hoe grimmiger en lelijker de werkelijkheid buiten 
wordt, hoe meer de hyperrealiteit de binnenkant van 
de capsulaire beschaving zal domineren. Of nog korter: 
hoe meer infra-realiteit, hoe meer hyperrealiteit" 

"De toename van migratie, legaal en il/egaal, en de 
exponentiele groei van het vluchtelingenprobleem zal 
de opkomst van de biopolitiek versterken: de wrede 
in- en uitsluiting van ongewilde lichamen als louter 
dierlijk leven. " 

"De capsule is per de[initie een controle-instrument. 
Daarom vormt de capsule de ideale ruimtelijke 
con[iguratie voor een controlemaatschappij. Hoe 
meer controle uitwendig wordt, hoe meer omgeving 
ingekapseld zal raken. " 

"Hoe meer netwerken zich uitbreiden, hoe meer 
capsules ontstaan. De graad van capsularisering is 
rechtevenredig aan de groei van netwerken , de capsule 
is het concept voor iedere omsloten aangesloten 
eenheid binnen een netwerk. " 

Deze wetten zijn vooral theoretisch van aard en moeilijk 
om direct aan onze samenleving te koppelen. Maar het 
is een feit dat er enkele invloedsfactoren bestaan die de 
overgang naar een capsulaire beschaving bevorderen. 
Een netwerksamenleving kan uiteindelijk dus voor 
een beschaving zorgen die door de capsule wordt 
gedomineerd, maar het betoog van Lieven de Cauter 
moet meer gezien worden als een doemscenario dan de 
werkelijkheid. Hij schetst een grimmig beeld waarin de 
openbare ruimte verdwijnt en de mens zich opsluit in 
haar capsules. Doemscenario's zijn in dit opzicht nuttig 
want ze stellen bestaande problemen aan de kaak die 
momenteel misschien nog niet helemaal zichtbaar zijn. 
Juist daarom moet er rekening mee worden gehouden 
bij toekomstige ontwerpen. 
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Het vereist een enorme inspanning om aile verschillende 
identiteiten en werelden te kunnen verbinden. Het 
wordt steeds lastiger om alles individueel compatible 
te maken, in plaats van een wereld te creeeren voor 
het grote gemeengoed. Uitsluiting moet worden 
voorkomen, sociaal contact tussen verschillende 
capsules moet worden gestimuleerd en de identiteit 
van de steden moet bewaard blijven. Hierin ligt dan 
ook de uitdaging voor de architecten en stedebouwers. 
De netwerksamenleving is geen utopie maar een feit, 
en hierop zal ingespeeld moe ten worden om ervoor 
te zorgen dat we niet in een capsulaire beschaving 
terecht komen. 

De stad verandert mee als netwerken en hun 
capsules veranderen. De overgang van trekschuit 
naar trein heeft grote gevolgen gehad voor de stad. 
En ook nieuwe vervoersmiddelen zoals de auto en het 
vliegtuig hebben gedurende de vorige eeuw iedere stad 
grondig veranderd en niet aileen op het gebied van 
de infrastructuur. Samen met de komst van de nieuwe 
informatienetwerken heeft de toenemende mobiliteit 
(zowel ruimtelijk als sociaal) ervoor gezorgd dat 
mensen zich steeds minder gaan identificeren met een 
bepaald territorium . De paradox van de netwerkstad 
is dat de schaalvergroting leidt tot schaalverkleining. 
sDoor het grote bereik dat de netwerken bieden wordt 
de woning de uitvalsbasis voor aile activiteit, want deze 
staat in direct contact met de hele wereld . De buren 
worden vertrouwde vreemden in plaats van bekenden 
en de keuze en bewegingsvrijheid ten aanzien van het 
sociale leven is veel groter geworden. Mensen kunnen 
zeer gemakkelijk van de ene naar de andere plaats. 
Keuzes worden minder beperkt en op andere gronden 
genomen dan voorheen . 

5) Ivan Nia, Paradoxen van de neCwerksCad. oase#53, 2000 

Door de toenemende mobiliteit worden de grenzen van 
stad en land symbolisch . We zijn niet meer gebonden 
aan de condities die ons land biedt en dit brengt weer 
nieuwe keuzemogelijkheden met zich mee. Deze 
mobiliteit heeft grote gevolgen v~~r onze steden en 
maakt toerisme een belangrijke bron van inkomsten 
v~~r vele gebieden. Steden willen de toerist naar 
zich toe lokken en promoten hun stad met een eigen 
unieke lifestyle. Ze presenteren zichzelf als een veilig 
en wensbaar milieu waar het plezierig verblijven is. 
Hierbij worden steeds vaker woordspelingen, slogans 
en pakkende leuzen gebruikt. Zo zien we bijvoorbeeld 
borden van" Isterdam" en "Ven rwelkomt". Vaak 
wordt de cultuurhistorische waarde aangeprezen als 
belangrijkste reden om de stad te bezoeken en waar de 
cultuurhistorische waarde niet aanwezig is daar wordt 
deze vaak bedacht en neergezet. Denk bijvoorbeeld aan 
de' Hollandse steden' in Japan die bijna exacte kopieen 
zijn van de echte steden. Het beleid v~~r een stad 
zorgt ervoor dat steden ongewenste beelden van oude 
gebouwen uitsluiten en andere gebouwen juist worden 
opgeknapt. Het decor van de stad wordt gemaakt en 
de uitsluiting van ongewenste invloeden start. Steden 
worden belevenissen in plaats van plaatsen en de mens 
wil zijn eigen lifestyle steeds opnieuw aanpassen. Paul 
Virilio stelde in de jaren '80 zelfs dat de mens zich in 
een netwerkstad niet meer zou kunnen identificeren 
met een geografische locatie en dat ze gedoemd zijn 
tot een nomadisch bestaan.· Er is sprake van een nieuw 
soort stedelijkheid. 

6) Ivan Nia, Paradoxen van de netwerkscad, aase#53, 2000 



Op sommige plekken kunnen de netwerkstromen de 
overhand gaan vormen in een stad. De identiteit van de 
plek is hier minder belangrijk dan de samenkomende 
netwerken. De netwerken nemen de plaats over en 
definieren de ruimte. Manuel Castells noemt deze 
ruimte de "space of flows". 7 De "space of places" 
vis hier de tegenhanger van en verdwijnt en een 
ruimte gebaseerd op netwerken bepaalt zodoende 
de ruimtelijke vormgeving. Zo gaan bijvoorbeeld 
winkelcentra in steden steeds meer op elkaar lijken 
door de komst van grote winkelketens. Rem Koolhaas 
stelt dat de stad 'generiek' wordt! Een plaats zonder 
identiteit waar alles mogelijk is. De specifieke 
elementen gaan verloren en buiten de gebruiksuren om 
ontstaan er lege plekken in de stad. Bij het ontwerp van 
een nieuw netwerkknooppunt dient dit in beschouwing 
genomen te worden. ledere plek heeft een identiteit en 
bezit mogelijkheden voor een goede aansluiting met de 
stad. De plek en de omgeving dienen dan ook zorgvuldig 
onderzocht te worden . 

7) Luuk Boelens, Nederland Netwrkenland , 2000 
8) Rem Koolhaas, S, M, L, XL, Generic City 

Alb. 1.3: 5teden promoten ziehzell met pakkende slagzinnen 

He d Ik 1 Caps le en r e veri n 13 

Ook dient een netwerkknooppunt meer te zijn dan 
een plek waar netwerken samenkomen. Het is een 
plek waar mensen samenkomen. Het is een plek die 
bij uitstek geschikt is voor een ontmoeting tussen de 
verschillende netwerken en de bijbehorende capsules. 
Er is een hoge mate van sociaal contact mogelijk. En 
hoe meer netwerken samenkomen hoe vruchtbaarder 
de plek zal kunnen worden. Het verblijf van bezoekers 
en het langdurig gebruik van het knooppunt is hiermee 
het hoogste doel in een nieuw ontwerp. Verandering 
die de netwerksamenleving met zich meebrengt dient 
te worden opgenomen in het gebouw. Behoeftes 
veranderen door de dag heen en voor een langdurig 
gebruik moeten vee I verschillende soorten behoeftes 
mogelijk zijn. Het gebouw moet zich hieraan kunnen 
aanpassen waardoor het gebruik verlengd wordt en het 
gebouw levendig blijft. 
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Hoofdstuk 2 
E n u nooppunt On de ne erksa en ev ng 

De strategie voor het ontwerpen van een nieuw 
netwerkknooppunt zal gericht zijn op clustering en 
menging van functies, een integratie met de binnenstad 
en aanpasbaarheid van het ontwerp. 

Jan Gehl komt in zijn boek met de mooie zin "something 
happens, because something happens, because 
something happens. ". Oftewel, als er een bepaalde 
activiteit te zien is op een bepaalde plek dan zal deze 
automatisch meer activiteit aantrekken. Mensen gaan 
op een terras zitten om andere mensen te bekijken. 
Hierdoor raken de terrassen gezellig gevuld en gaan 
er meer mensen op het terras zitten. Mensen komen 
zodoende even uit hun eigen capsule en er is plaats 
voor toevallige ontmoeting. Dit werkt ook omgekeerd 
en dit is dan ook de reden waarom sommige open bare 
gebieden juist niet levendig zijn . Er gebeurt te weinig 
waardoor mensen er ook niet verbl ijven . Hierdoor wordt 
ook geen nieuwe activiteit aangetrokken en wordt het 
een gebied waar de stromen gaan overheersen. Het 
gebied wordt een doorgang. Om deze reden is het 
belangrijk dat verschillende functies elkaar kunnen 
versterken door bij elkaar geplaatst te zijn. Ze raken 
gemengd en helpen elkaar bewust en onbewust. 

Een ander voordeel van clustering en menging van 
functies is de onvoorspelbare verandering. "Meer 
is meer, en meer is anders. "10 Dit is de omschrijving 
die hoort bij de definitie van het zwermmodel, wat 
afgeleid is van een zwerm bijen. Een zwerm bijen 
is meer dan een populatie bijen, het is een levend 
organisme geworden dat als een geheel fungeert 
en gezamenlijk meer bereikt dan afzonderlijk. Het 
zwermmodel is gebaseerd op de eigenschap dat als 
vele dingen samenkomen er de mogelijkheid bestaat 
dat nieuwe bijzondere verschijnselen ontstaan die je 
van te voren misschien niet bedacht kon hebben . 
Wat maakt bijvoorbeeld een kolk in een afwasbak 

9) Jan Gehl, Life between buildings: using public spaces, 2006 
10) Kevin Kel/y, Zwermen en Netwerken, 005e#53, 2000 

en hoe ontstaat een zandlawine? Een waterkolk 
ontstaat uit een clustering en menging van vele 
watermoleculen, maar geen van deze moleculen heeft 
de eigenschappen in zich om een kolk te vormen. Net 
zoals een afzonderlijke zandkorrel geen zandlawine kan 
veroorzaken en een los molecuul geen warmte bevat. 
(dit is toebehouden aan een populatie moleculen). 
Een zwermachtig systeem is dus een goed middel om 
de plek tot een nieuw niveau te tillen. De functies 
moeten geclusterd worden , maar ook gemengd zodat 
ze afhankelijk van elkaar zijn en sam en het gebied 
vormen. De levendigheid van het gebied is hiermee het 
gezamenlijke grootste doel. 

De identiteit van de plek is zeer belangrij k om een gebouw 
zijn bestaansrecht te geven. Het netwerkknooppunt 
dient zich te integreren in de condities van de plek 
en op deze manier origineel en niet kopieerbaar te 
zijn. Op deze manier ontstaan er knooppunten die te 
onderscheiden zijn van elkaar en herkenningspunten 
vormen voor de gebruikers. Het station van de ene stad 
is niet hetzelfde als het station van de andere stad. Zo 
wordt voorkomen dat de netwerkstromen de overhand 
gaan nemen op een locatie . De "space of place" valt 
samen met de "space of flows." II 

Door integratie met de stad zal het ontwerp ook voor 
meerdere gebruikers geschikt worden . Het is niet alleen 
een doorgang en verbindingspunt voor bezoekers van de 
stad, maar het wordt een punt dat ook beleefd wordt 
door de inwoners van de stad. Het knooppunt wordt een 
'place to stay' waar de gebruikers van de stad elkaar 
kunnen ontmoeten. 

11) Luuk Boelens, Interview mer Manuel Ca5tel/5, Nederland Netwrken· 
land,2000 



Aan een gebouw worden niet altijd dezelfde eisen 
gesteld. Een ruimte dient de mogelijkheid te hebben 
om te veranderen van functie als dit nodig is . Het 
gaat hier om de restruimtes die gebruikt kunnen 
worden om de functies en netwerken in het knooppunt 
te ondersteunen . Deze restruimtes zouden kunnen 
veranderen door de dag heen en zodoende meegaan 
in de 24uurs verandering die dagelijks optreedt in 
het leven van de mens. In de avond wordt anders 
geleefd dan in de ochtend. Er wordt deelgenomen 
aan andere activiteiten, die andere ruimtelijke eisen 
hebben. Zo zullen mensen in de avond eerder op een 
plek verblijven dan tijdens de spitsuren en dit vraagt 
om een andere ruimtelijke indeling. Om het gebruik 
van het netwerkknooppunt te waarborgen dienen 
de ruimtelijke eisen dus door de dag heen te kunnen 
veranderen. 

Deze strategie zal aan de grondslag liggen van het 
nieuwe station van Tilburg. Dit station wordt een 
knooppunt dat meegaat in de dynamiek van de 
netwerksamenleving. Individualisering en het verlies 
van de identiteit van de stad wordt tegengegaan. het 
station wordt weer een ontmoetingsplek die past in de 
stad en aansluit op bestaande historische structuren. 
Om deze structuren zichtbaar te maken is een nader 
ondenoek naar de stad Tilburg noodzakelijk. 

u 1 Cap ut n twerkE'n I 15 
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Hoofdstuk 3 
De hu· d r 

De stad Tilburg ligt in de provincie Noord-Brabant 
en vormt sinds 2001 samen met Eindhoven, Breda, 
's-Hertogenbosch en Helmond het stedelijk netwerk 
"Brabantstad" _ Dit is een samenwerkingsverband tussen 
de 5 grootste steden van de provincie, opgezet om een 
stedelijke regio te vormen. In dit samenwerkingsverband 
speelt economie en bereikbaarheid een belangrijke rol 
en daardoor zijn de openbare vervoersknooppunten in 
de stad een belangrijk gegeven. 

Tilburg heeft een oppervlakte van 11.889 hectare en 
een inwonersaantal van 202.090 en hiermee is Tilburg 
de zesde grootste stad van Nederland./Z Toch is de stad 
klein van opzet en past haar verschijningsvorm niet bij 
de grootte en betekenis die men zou verwachten. 

Tilburg heeft een moeilijk te omschrijven gevoel, 
Tilburg is onzichtbaar en tegelijkertijd aanwezig. 
De stad is onzichtbaar als zesde grootste stad van 
Nederland, maar heeft weI een rijk en divers cultureel 
programma dat een rijke bodem v~~r bezoekers en 
toeristen kan vormen. Ook staat Tilburg bekend als 
grote studentenstad. 
Nu blijft de stad zelf vaak onzichtbaar voor de 
buitenstaander en wordt deze maar vluchtig bezocht. 
Tilburg is meer een overstapmachine naar de diverse 
culturele activiteiten binnen en buiten de stad. De 
kwaliteit van de winkels in de binnenstad is niet van 
hoogwaardig niveau en het koopcentrum geeft weinig 
aanleiding om gezellig in Tilburg te gaan winkelen. 
Eindhoven, 's-Hertogenbosch of Breda wordt eerder als 
optie gekozen ook al is het iets verder reizen. 

Toch is het rijke culturele programma een goede 
houvast v~~r een verdere ontwikkeling van de stad. 
Dit programma manifesteert zich in een aanbod van 
permanente cultuurgebouwen zoals het poppodium 
013 tot belangrijke grootschalige evenementen die 
veel bezoekers trekken. Hiervan is het belangrijkste 
evenement de jaarlijkse Tilburgse kermis, die de 

12) gegeven5 van de gemeente Tilburg, www.tilburg.nl 
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Alb. 2. 1: Tilburg ligt centraal ten opzichte van de andere 5teden in Brabant en ;5 de zewe 
groot5te 5tad van Nederland 



grootste kermis van de Benelux is en jaarlijks meer dan 
een miljoen bezoekers aantrekt in 10 dagen . Mensen 
zullen niet snel een weekend plannen in Tilburg om de 
mooie en historische architectuur te bezoeken, maar 
zullen dus wei naar Tilburg rei zen v~~r een uitstapje 
naar de kermis of het poppodium de 013. 

Momenteel lopen in Tilburg enkele projecten om de 
stad grootser te Laten zijn en meer te laten aansluiten 
op mondiaal en internationaal gebied. De binnenstad 
heeft een nieuwe toekomstvisie en het gebied rondom 
het spoor en het station worden opgewaardeerd. Ook is 
de gemeente in 2003 een nieuwe weg ingeslagen op het 
gebied van citymarketing. De slogan uit de jaren '90 
"Tilburg, moderne industriestad" gaf niet het gewenste 
effect en bracht negatieve associaties mee door gebruik 
van het woord industrie. Onderstaand een gedeelte uit 
een persbericht van 9 april 2003 dat op de website van 
de gemeente is terug te vinden . 13 

"Geen nieuwe slogan, maar de T als merk van Tilburg 
Het lijkt vrij logisch dat de bestaande slogan Tilburg 
Moderne Industries tad daarbij te smal, te sectoraal 
is. fen pro[ilering als industries tad houdt te weinig 
rekening met de huidige diversiteit in de stad. Oat 
is oak meteen de reden waarom het bedenken van 
een nieuwe slogan (Tilburg Onderwijsstad, Tilburg 
Cultuurstad) geen goed idee is. Aan de andere kant 
hebben aile stadspromotieactiviteiten wei een 
herkenbaar etiket nodig. Het college heeft aan de 
raad voorgesteld om de bestaande binnenstadstijl te 
verbreden tot een Tilburg-stijl. Daar is destijds bi) de 
ontwikkeling al rekening mee gehouden. De Tilburg- T 
wordt de drager van de nieuwe campagnestijl van de 
stad en is daarmee de eerste openbare stadsstijl in 
Nederland. Zoals de nieuwe aanpak voorstaat, in nauw 
overleg met een [link aantal betrokken afdelingen bij 
de gemeente en met vele partijen in de stad. " 

13) perbericht semeente Tilburs, www.tilburs.nl. 2003 
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"T" wordt dus het merk van de stad Tilburg waarin 
de stad zich niet van een pakkende zin voorziet die 
bezoekers moet aantrekken, maar vooral een icoon 
gebruikt dat alles kan omvatten wat in Tilburg te vinden 
is. Net zoals elke andere stad is TiLburg dus moeilijk te 
beschrijven in een allesomvattende zin . Een stad heeft 
vele gezichten. 
Voor een goede integra tie van een gebouw met de 
stad dient het imago van de stad dan ook geen directe 
leidraad te zijn. Het gevoel van een stad kan op 
verschillende manieren bestaan en veranderen. Als een 
ontwerp zich teveel richt op een aspect van de stad dan 
vervalt deze aL snel in een soort van decorarchitectuur. 
Om een ontwerp typisch Tilburgs te Laten zijn, moet dan 
ook gekeken worden naar de historie, de ontwikkeling 
en de structuur van een bepaalde plek in de stad. In dit 
geval is dat de Spoorzone. Zodoende wordt het ontwerp 
uniek en past deze in de stad en houdt het stand ook 
aL verandert het marketingbeLeid van de stad. Om deze 
reden wordt in de volgende hoofdstukken. dan ook 
de geschiedenis, de ontwikkeling en de structuur van 
Tilburg en haar Spoorzone in kaart gebracht. 

TILBURG 

laat 't zien! 
Alb. 2.2: De letter 'T' is het merk yan de stad TilburS en wordt insezet 
voor diverse campagnes 
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Hoofdstuk 4 
Ge c e en e on wOk 

• I 

De verwijzing naar de naam Tilburg komt voor het eerst 
voor in het jaar 709 als Tiliburgis . Verspreid over een 
groot gebied liggen een aantal boerderijen rondom een 
driehoekig plein." Dit grotere gebied was genaamd 
Taxandria, dat tot in Belgie doorliep met Turnhout als 
grootste tegenhanger van Tilburg. In de 12e en 13e eeuw 
hadden zich in het, toekomstig, Nederlandse gedeelte 
twee kernen ontwikkelt, namelijk 'West-Tilburg' (het 
huidige Tilburg) en 'Oost-Tilburg' (Oisterwijk) . Naast 
de landbouw komt er ook steeds meer huisnijverheid 
en de nedenettingen breiden zich uit langs de 
verbindingswegen. Er ontstaan naast driehoekspleinen 
ook straatnedenettingen. Halverwege de 15e eeuw 
ontstaan de 'herdgangen', dit zijn zelfstandige 
belangrijke kernen waarvan er destijds acht te 
onderscheiden waren. De wolnijverheid groeit en rond 
het jaar 1600 is Tilburg uitgegroeid tot de belangrijkste 
wolstad van Brabant. En in het midden van de 18e 
eeuw heeft de stad zelfs het grootste aandeel in de 
Hollandse textielindustrie. Na een bezoek van Koning 
Lodewijk Napoleon krijgt Tilburg haar stadsrechten in 
1809 en heeft op dat moment 9000 inwoners. De stad 
bestaat dan uit dertien verspreid liggende herdgangen 
en straatnedenettingen. 

In 1826 wordt een verharde verbindingsweg tussen 
Breda en 's-Hertogenbosch via Tilburg aangelegd. Deze 
krijgt aansluiting op de herdgang 'Kerk en Heuvel', de 
tegenwoordige Heuvelstraat. Rondom deze weg vindt 
dan ook de eerste verdichting plaats en het bestuurlijk 
centrum wordt er gevestigd. Naast ' Kerk en Heuvel' 
wordt herdgang 'Veldhoven ' steeds belangrijker door 
de groei van de daar gevestigde wolnijverheid. " 

Het aantal inwoners groeide in 1850 tot 15.000 en 
vervolgens tot ruim 40.000 in 1900. De 1ge eeuw 
staat dan ook in het teken van algemene groei voor 
de stad Tilburg . De industrie groeit, moderniseert en 

14) Geboseerd op telesten van het regionaal archie{ Titburg 
15) lie a{beelding 2.1 

ing V Til u 

A{b. 2.1: 5ilUatie van Titburg in de Middeleeuwen A{b. 2.4: 5ituatle van 

A{b. 2.6 5malle, hage {obrieken bepalen het stadsbeefd achier de vofgebouwde linten 
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Alb. 2.5: Silualie van Ti/burg rand 1900 

Alb. 2.7 In de CUssengebieden zijn voornamelijk k/eine arbeiderswoningen gevestigd 
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wordt meer divers. De textielindustrie bevorderde de 
samensmelting van de vele door landwegen verbonden 
agrarische gehuchten tot een grote industriestad met 
een sterke nadruk op de wolindustrie. Deze wolindustrie 
heeft ervoor gezorgd dat Tilburgers in de volksmond ook 
weI 'kruikenzeikers' worden genoemd. Om de wol te 
wassen werd urine gebruikt; de Tilburgers urineerden 
in kruiken en verkochten deze aan de textielindustrie. 

De aanleg van de spoorlijn in 1863 bevordert enerzijds 
de groei van de stad, maar splitst anderzijds de stad 
in tweeen . Het station richt zich op het zuiden en 
zorgt voor een grotere ontwikkeling in het zuiden van 
Tilburg dan in het noorden. De vermoedelijke reden is 
een fysieke bevestiging van een bestuurlijke scheiding 
tussen het 'Goirke' en 'Kerk en Heuvel' als gevolg van 
de scheiding in twee parochies rond 1800. 

De groei van Tilburg is voornamelijk gelegen langs 
de bestaande wegen en paden. De oude linten en 
pleinen verdichten en woongebieden ontstaan langs 
de achterpaden. Het centrum breidt zich uit aan de 
zuidzijde van het spoor tussen 'Kerk en Heuvel' en het 
station." 
De parochiale indeling zorgt ervoor dat de onderlinge 
herdgangen relatief zelfstandig bleven. 
Achter de volgebouwde linten ontstaan smalle en hoge 
fabrieken'8 , welke karakteristiek voor Tilburg waren. 
Het straatbeeld wordt bepaald door fabrieken, kerken 
en kloosters , maar ook door grote fabrikantenwoningen 
in het stadshart en kleine arbeiderswoningen " in de 
tussengebieden. 

In 1907 verplicht de woningwet de steden om een 
'stratenplan' te maken. In Tilburg wordt ir. Ruckert 
aangesteld als directeur van Pub Ii eke Werken. De 
architecturale rol lag bij hem op de achtergrond en de 
stedebouw was volgens hem een ingenieursdiscipline, 
welke zich richt op puur utilitaire zaken. 

17) lie albee/ding 2.5 
18) lie albee/ding 2.6 
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Hij concludeert dat Tilburg als vestingplaats negatief 
wordt bevonden en dat er een woningnood heerst. 
De aanleg van het Wilhelminakanaal (1923) en een 
industriele groei zouden betere tijden moeten 
veroorzaken . In 1917 presenteert Ruckert hetAlgemeen 
Uitbreidingsplan voor Tilburg.10 

Hij introduceert een wandelroute rondom de stad 
zodat er een duidelijke begrenzing zou ontstaan 
tussen Tilburg en het omringende gebied. Binnen de 
stad zouden woonbuurten worden aangelegd aan de 
bestaande linten en de volgebouwde karrensporen 
zouden worden gefatsoeneerd. Het plan bleef lang 
bepalend voor het stedelijk den ken, ook al verliet 
Ruckert de stad Tilburg in 1917 door conflicten met de 
gevestigde orde. 

De periode na de Tweede Wereldoorlog staat in het 
teken van de wederopbouw. Tijdens de wederopbouw 
ontstaat er een veranderde opvatting ten opzichte 
van de stedebouw en dit leidt in Tilburg ook tot 
vernieuwende planning. De herkenbaarheid van het 
centrum is een belangrijk them a en in 1959 wordt het 
renovatieplan voor de binnenstad aangenomen. Het 
plan bevat een sloop van 900 panden waarbij onder 
andere de woonbuurt de Koningswei aan de zuidkant 
van het centrum eraan moet geloven. 1 , 

De barriere tussen noord en zuid probeert men te 
doorbreken met de komst van het hoogspoor. Tunnels 
onder het spoor door herstellen de lintstructuur en 
sluiten aan op de nieuwe Cityring. 

Om een betere winkelstand te krijgen haalt Tilburg de 
stadsontwerpers Broek en Bakema in 1964 binnen. Zij 
maken een plan voor een deel van de zuidelijke grond 
dat voor een groot deel is uitgevoerd. 1Z 

Het plan tracht een nieuwe dimensie aan het oost·west 
georienteerde stadscentrum toe te voegen door het 
aanleggen van een nieuwe noord·zuid lijn. 

20) lie albeelding 2.8 
21) lie albeelding 2. 9 
22) lie albeelding 2. 10 

Alb. 2.8: Her algemeen uirbreidingsplan van ir. RUckerr 

Alb. 2. 9: De woonbuurr Koningswei 
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Afb, 2,10: Plan van Broek en Bakerna voor de woonbuurl Koningswei 
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De groei van de stad vindt in eerste instantie plaats door 
het gebied binnen de Oude Stad te verdichten tussen de 
linten, maar al snel breidt de stad zich uit naar het 
buitengebied, De door Ruckert ge'''nitieerde wandeldreef 
wordt in de eerste periode getransformeerd in een 
vierbaans autoweg: de Ringbaan, Deze zal uiteindelijk 
de grens vormen van de Oude Stad . 

In de jaren '70 van de ZOe eeuw verdwijnt de wol 
industrie en dit brengt de stad in een economische 
en sociale crisis. Tilburg krijgt de opgave om aan de 
ruim 150.000 inwoners van de stad een vernieuwd 
woon- en werkmilieu aan te bieden. De stad gaat 
zichzelf promoten als "Hart van Brabant." De omvang 
van de stad groeit snel door het realiseren van nieuwe 
woonwijken en industriegebieden in het buitengebied . 
Deze komen hoofdzakelijk in het noorden en het 
westen te liggen. Aan de zuidzijde wordt de snelweg 
A58 aangelegd, wat de nieuwe grens van de stad wordt. 

Vanaf de jaren '80 gaat Tilburg inbreiden. De lege en 
verwaarloosde plekken in de stad worden opgevuld met 
woonwijken en kantoren. De aantrekkende economie 
en de maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor 
dat het centrum weer een centrale plaats krijgt binnen 
de stad: 'Tilburg Compact in Beeld: een keuze' wordt 
het nieuwe beleid. Het imago van het Tilburgse centrum 
moet een facelift krijgen, omdat dit als belangrijke 
werkgelegenheidsfactor werd gezien. 
De winkelomgeving dient een kwaliteitsimpuls te krijgen 
en op de lege terreinen dient een snelle ontwikkeling te 
komen. Voor het zuidelijke gedeelte van het centrum 
zijn prijsvragen uitgeschreven voor het Stadhuisplein, 
het Piusplein en de Emmastraat. Op basis hiervan zijn 
de overdekte winkelstraten Schouwburgpromenade en 
de Emmapassage gerealiseerd. Ook krijgt eind jaren 
'80 de openbare bibliotheek haar vestiging aan het 
Koningsplein. 
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Vanaf de jaren '90 gaat de stad zich profileren met 
een nieuw imago voor de stad. "Tilburg, moderne 
industriestad" wordt de nieuwe slogan van Tilburg. 
Langs de Spoorzone wordt een hoogbouwbeleid 
ontwikkelt en de VINEX-wijk 'de Reeshof' zorgt v~~r 
een grote stadsuitbreiding. Deze wijk heeft een 
andere structuur dan de overige wijken in Tilburg . Het 
zogenaamde propellermodel lag aan de grond van dit 
ontwerp. 

Inmiddels is de slogan "Tilburg, moderne industries tad" 
achterhaald en is de gemeente op zoek naar een 
nieuwe krachtige slogan. Momenteel wordt het 
symbool "T" gebruikt als "merk" voor de stad en 
worden hier verschillende campagnes van afgeleid . Zo 
is bijvoorbeeld de campagne "Tilburg Telt" opgezet om 
de stad meer te profileren als zesde stad van Nederland. 

In Nederland werd de eerste spoorverbinding in 1838 
aangelegd op het traject Amsterdam -Haarlem . In 1855 
werd de eerste spoorverbinding in Brabant aangelegd 
en in 1863 werd Tilburg aangesloten met een verbinding 
naar Breda. Deze spoorlijn werd in 1865 doorgetrokken 
naar Boxtel en 15 jaar later naar 's·Hertogenbosch. 
Bij de aanleg van de spoorlijn in Tilburg zijn bijna alle 
oorspronkelijke noord-zuid structuren verdwenen. 
Alleen de belangrijkste verbindingsweg (de huidige 
Gasthuisring) bleef gehandhaafd . Kleinere wegen en 
paden, waaronder het eeuwenoude Langepad, gingen 
verloren. De Gasthuisring is het laatste restant van de 
middeleeuwse noord-zuid structuur en wordt hierdoor 
een belangrijk cultuurhistorische lijnstructuur. 
De spoorlijn heeft er verder voor gezorgd dat Tilburg 
in een noordelijk en in een zuidelijk deel werd 
opgesplitst. De spoorlijn kwam tussen de belangrijkste 
kernen van de stad Heuvel en Kerk te liggen en lag in 
onbebouwd agrarisch gebied . Het station richtte zich 

Alb , 2, 11 : De VINf)( wijk Ti/burg Reeshof, opgebouwd volgens her 
propellermodel 

Afb, 2, 12: Het oorspronkelijke stotion von Tilburg uit 1863 
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Alb. 2. 13: De ontwikkeling van de centrale werkplaat5 
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op het ontwikkelend centrum en kwam aan de zuidzijde 
van de spoorlijn te liggen. Voor de aan· en afvoer van 
de vele bouwmaterialen, benodigd voor de spoorlijn , 
heeft de gemeente destijds de Zuider·Parallelweg 
aangelegd (de huidige Spoorlaan) . Deze weg werd in 
1862 al gezien als de toekomstige verbinding tussen 
het station en de Heuvel en werd in 1872 verhard. De 
specifieke bebouwing aan de straat werd geplaatst voor 
de grootstedelijke allure en hierdoor werd het contrast 
met de wijk in het noorden vergroot. 

In 1866 werd in het noordwesten van de spoorzone een 
nieuwe werkplaats gerealiseerd. Deze werkplaats voor 
locomotieven en de bergplaats voor hout bestaat nog 
steeds. Na aanleg van rails en bestrating volgden in 
hoog tempo de overige gebouwen. Aan het begin van de 
20e eeuw was deze werkplaats na de vele uitbreidingen 
het grootste bedrijf in Tilburg . Deze werkplaats, die 
in de volksmond ook wel 'D 'n Atelier' werd genoemd, 
be'invloedde de demografie van de stad aanzienlijk 
en in 1905 werkten er 1100 mensen die in de directe 
omgeving woonden. 

Met de aanleg van de spoorlijn ontstonden ook 
nieuwe functies in de stad , een van de belangrijkste 
was de stoomketelfabriek aan de lange Nieuwstraat. 
Er ontstonden bedrijven direct langs de spoorlijn , er 
kwamen religieuze centra en woonwijken volgden in 
een snel tempo. 
Met name aan de noordzijde ontstonden er onderwijs· 
en zorginstellingen. Dit leidde onder andere tot een 
cluster van zorginstellingen aan de lange Nieuwstraat 
en de Gasthuisring. 

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd een 
rangeerterrein ingericht aan de Hazelaarstraat. Dit 
rangeerterrein is momenteel het grootste onbebouwde 
gebied in de binnenstad van Tilburg en refereert nog 
aan de agrarische oorsprong van het gebied. 
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In 1960 werd in Tilburg het hoogspoor aangelegd 
waardoor weer enkele connecties tussen Tilburg-noord 
en Tilburg-zuid tot stand kwamen. De barrierewerking 
van het spoor werd zodoende al iets minder, maar 
was nog steeds sterk aanwezig. Het oude station werd 
vervangen door een nieuw ontwerp van K. van der Gaast 
en bevatte een monumentale stationsoverkapping. 
Door het station zeIt smal van profiel te houden , werd 
er extra ruimte verkregen aan de voorzijde v~~r auto's 
en een taxistandplaats. 

Begin jaren '90 kwam het plan om een onderzoek te 
starten om het verzorgingsgebied van het centrum te 
vergroten . Het spoor en het station kwamen hiermee 
in de kijker en de spoorzone werd gezien als een 
belangrijk element voor toekomstige ontwikkeling. 
In 1994 werd een ontwikkelingsvisie stationszone 
vastgesteld en dit heett geleid tot een strategie van 
enkele hoogbouwaccenten langs de Spoorlaan. Hier 
zijn het woongebouw Westpoint en het kantoor van 
Interpolis uit voortgekomen. Later zou de woontoren 
de Stadsheer zich hierbij voegen. 
In 1999 werd besloten om de Centrale werkplaats bij 
de ontwikkelingsplannen te betrekken zodat niet aileen 
aan de zuidzijde van het spoor een ontwikkeling zou 
plaatsvinden. BVR ontwikkelde een nieuwe integrale 
visie en gat een uitgebreide analyse op het gebied 
van programma, verkeer, stedebouwkunde, openbare 
ruimte en financiele strategie. Dit plan tungeert als 
strategisch raamwerk voor de spoorzone. 
In 2002 werd het atelier van rijksbouwmeester Jo Coenen 
benaderd voor het uitwerken van de gemeentelijke 
ambitie in een stedebouwkundige visie. Uiteindelijk 
werd in 2005 het 'Structuurplan Spoorzone' vastgesteld 
door de gemeenteraad. Dit structuurplan vertaalt de 
gemeentelijke ambitie in ruimtelijke context en heeft 
als uitgangspunt de visie gegeven door Jo Coenen. 

Afb. Z. 14: Impressie van hel slalion Ti/burg dol in 1965 werd opgeleverd 

Alb. Z, 15: Impressie van hel slalion Ti/burg in de huidige situatie 
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Alb. 2.16: Een nieuw stedebouwkundig plan door ARBM, 2002 

Alb. 2. 17: De drie hoogbouwoccenten in de omgeving van de Spoorzone 
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Het structuurplan in combinatie met een nieuw 
ambitieniveau voor het gebied zal als grondslag dienen 
voor het maken van een stedebouwkundig Masterplan 
dat in combinatie met een projectontwikkelaar 
ontwikkeld zal worden. Hiervoor is een Europese 
selectieprocedure gestart die vier ontwikkelaars 
heeft opgeleverd die elk een nader uitgewerkte visie 
moeten geven op het kerngebied. Eind 2009 zal een 
van deze partijen geselecteerd worden waarmee 
een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere 
ontwikkeling van het kerngebied van de Spoorzone zal 
worden aangegaan. 
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Hoofdstuk 5 
o struc uur 

De structuur van Tilburg wordt in morfologische zin 
bepaald door het kanaal, de noordelijke randweg 
en de snelweg. Deze aders zijn de locatie van 
vee I bedrijvigheid die vroeger vooral uit industrie 
bestond en tegenwoordig meer bedrijventerreinen en 
kantoorpanden zijn geworden . 

De aders zijn bepalend geweest voor de 
verkeersstructuur in de stad. EEm doorgaande 
verkeersroute doorkruist het hele gebied in de noord
zuid richting . Dit is de route Waalwijk- Ringbaan West
Goirle, tevens ook de drukste verkeersader van de 
stad . Deze sluit direct aan op de overige ringbanen 
en heeft zodoende een belangrijke verdeelfunctie van 
het verkeer. Vanaf de ringbanen is er een belangrijke 
oost-west doorsteek, namelijk de Spoorlaan-Hart van 
Brabantlaan . Deze loopt direct langs het station en is 
een druk belaste weg. Het grootste deel van het verkeer 
op deze weg is doorgaand verkeer. De weg is de laatste 
jaren geaccentueerd door verschillende hoogbouw en 
is de belangrijkste ontsluitingsweg in het centrum . 

In het centrum van Tilburg ligt het stadsdeel de 
Dude stad die begrensd wordt door de Ringbaan. Het 
hoogspoor heeft de Dude stad in twee delen opgesplitst 
en de Spoorzone ligt centraal binnen de Dude stad. 

Tilburg is goed aangesloten op het wegennetwerk en 
openbaar vervoersnet werk. De snelwegen A58 en A65 
lopen langs de stad en Het spoor van Tilburg heeft 
een directe verbinding naar Breda, 's Hertogenbosch 
en Eindhoven . heeft 3 treinstations ; station Tilburg 
(centrum), station Tilburg-West (universiteit) en 
station Reeshof (uitbreidingswijk Reeshof) 

A/b. 2.18: Tilburg is goed aangesloren op her wegennerwerk 
en op het openbaar vervoer 

A/b. 2. 19: In Tilburg is een grore noord-zuid verbinding die 
aansluit op her wegennerwerk van Tilburg 
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Arb. 2.20: Oe runctionele indelinj van de stad Tilbu(j 
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De Dude stad is opgebouwd uit een organische 
lintenstructuur en onderscheid zich hiermee van 
de andere wijken in Tilburg . De overige wijken zijn 
opgebouwd uit een geplande grid- of lusstructuur. De 
verdwijning van de textielindustrie en de afname van 
de kerkelijkheid hebben de laatste 50 jaar voor veel 
verschuivingen binnen de Dude stad gezorgd. Dok heeft 
schaalvergroting van Tilburg ervoor gezorgd dat de 
aandacht vooral op het centrum gelegd wordt. Hierdoor 
is de bestaande lintenstructuur afgezwakt, maar wel 
nog duidelijk aanwezig in de Dude stad . Inzoomend op 
de linten kan de historie van de stad verdeeld worden 
in een drietal fases: organische groei, planning van de 
Dude stad en de herstructurering van de stad. Deze 
ontwikkeling is in afbeelding 2.23 terug te zien . 

De lintenstructuur is dus van groot belang voor de 
structuur van de stad Tilburg. De spoorzone ligt centraal 
in de Dude stad en is momenteel een afgesloten gebied. 
Een barriere met veel open ruimte die samen met het 
hoogspoor de Dude stad in Noord en Zuid verdeelt. 
Vanwege deze ligging heeft de herontwikkeling van 
de spoorzone een grote invloed op de dynamiek van 
de Dude stad . De nieuwe spoorzone dient dan ook 
een goede aansluiting te krijgen op de bestaande 
lintenstructuur van de Dude stad. Zodat er een betere 
verbinding tussen Noord en Zuid ontstaat die gekoppeld 
is aan de cultuurhistorie van de stad. 

I 

I 

,.-

A{b. 2.21 : De drie rases van de lintenstructuur; organische groei , planning 
van de Dude stud en herslrucCUrering van de stud 
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Alb, Z,ZZ: De spoarzone is een algesioten gebied in de oude stad 
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De spoorzone is een gesLoten gebied binnen het centrum 
van Tilburg vanwege een fysieke afsLuiting van de 
centrale werkplaats en het rangeerterrein. Het terrein 
is nameLijk afgesLoten door een omheining en heeft 
geen doorgang onder het spoor door. Hierdoor liggen 
de onderdoorgangen van het noordelijk gedeeLte naar 
het zuideLijk gedeeLte op een kilometer van eLkaar. In 
2010 komt het de centraLe werkpLaats in de handen van 
de gemeente en dit biedt vele mogeLijkheden . Met de 
herontwikkeling en het opensteLLen van het gebied voor 
de stad kan het zoweL voor buitenstaanders als voor 
inwoners een impuls voor de stad opLeveren. 

De spoorzone is net zoals de Oude stad opgespLitst in 
een noordeLijk en een zuidelijk gedeeLte. 

Ten noorden van het spoor vinden we de werkpLaats van 
de NederLandse Spoorwegen, woningen, het zorgcompLex 
Joannes 2wijssen, een supermarktcomplex, enkeLe 
losse bedrijfjes en verschilLende open ruimtes . 

Ten zuiden van het spoor vinden we het station, het 
busstation, een taxistandplaats, parkeerplaatsen, het 
postkantoor, het EliascompLex, het rangeerterrein en 
de spoorlaan. 
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Voor de afwikkeling van het verkeer in de spoorzone zijn 
met name de cityring en de ringbanen van belang. De 
Spoorlaan-Hart van Brabantlaan vormt een belangrijke 
doorsteek van de oostelijke naar de westelijke ringbaan 
en is een drukke weg die al snel een barriere vormt tussen 
het station en het centrum. De doorstroomfunctie gaat 
voor op de ruimte voor het langzaam verkeer. Ruimte en 
doorgangen voor voetgangers en fietsers zijn beperkt. 
Het station ligt relatief dicht bij de binnenstad, maar 
dit wordt nu nauwelijks ervaren. Dit komt door deze 
barrierewerking, maar ook de onduidelijke ingangen 
naar de binnenstad spelen hierin een belangrijke rol. 
De constante stroming van openbaar vervoer aan de 
zuidzijde van het station verzwaart de al zwaar belaste 
Spoorlaan. Omgekeerd ondervindt het busverkeer in 
de huidige situatie op een aantal plekken hinder van 
overig verkeer, waardoor een goede doorstroming wordt 
belemmerd. Ook is het bestaande busstation aan de 
zuidzijde niet geschikt om de voorspelde groei van het 
aantal openbaar vervoer passagiers op te vangen. In de 
huidige situatie is echter geen ruimte voor aanpassing 
of uitbreiding van het busstation. 

Een ander probleem dat zich voordoet in de huidige 
spoorzone is het tekort aan parkeerplaatsen. De 
parkeerruimte is momenteel onvoldoende v~~r de 
vraag naar parkeerplaatsen, dit legt de parkeerdruk bij 
de omliggende wijken. 

De spoorzone bezit enkele belangrijke cultuurhistorische 
identiteiten die gerespecteerd moeten worden bij de 
herontwikkeling. Deze cultuurhistorische identiteiten 
zijn verschillend van waarde en verdienen dan ook 
ieder een eigen behandeling. Op afbeelding 2.24 zijn 
de verschillende identiteiten te zien. 

Alb. 2.n: De drukte von de Spoor/oon 

Alb. 2.24: De verschit/ende cultuurhistorische identitei/en 



Arb. 2.25: Enkele gebouwen van de centrale werkplaals 
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De centrale werkplaats beslaat het grootste gedeelte 
van de Spoorzone en is een uniek complex binnen 
Nederland . In sociaal-historische zin was het een 
belangrijke werkgever voor duizenden werknemers die 
hun brood verdienden met het bouwen en repareren 
van treinen en wagons _ 
De werkplaats is het laatste restje werkzame industrie 
in de binnenstad van de industriestad Tilburg_ 
De architectuur van de werkplaats is complex _ Het bevat 
een veertigtal gebouwen en heeft een oppervlakte van 
950x150 meter en hierdoor is deze werkplaats qua 
betekenis en schaal de grootste van Nederland. De 
werkplaats verdient dan ook een zorgvuldige aanpak in 
de herstructurering van de spoorzone_ 
Op de centrale werkplaats kunnen we een tweetal 
bouwtypes onderscheiden _ Een deel van de gebouwen 
is opgebouwd uit baksteen en het andere deel van de 
gebouwen is opgebouwd uit staal en glas. 

In opdracht van gemeente Tilburg heeft het BOEI 
een onderzoek gedaan naar de monumentale waarde 
van de gebouwen binnen de Centrale werkplaats . Op 
afbeelding 2.25 zijn enkele gebouwen te zien. 
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Het station is in de huidige situatie gelegen aan de 
zuidzijde van de spoorlijn en is georienteerd richting 
het centrum . In de ontwikkeling van de stad heeft dit 
geresulteerd in een andere (luxere) bebouwing dan aan 
de noordzijde van de spoorlijn . Het station dat dateert 
uit 1965 is een ontwerp van architect K. van der Gaast 
en is niet ideaal qua indeling. Het bestaand perron heeft 
geen geschikte breedte om de voorspelde toekomstige 
passagiersgroei te kunnen verwerken, een derde perron 
is nodig om meer treinen te kunnen verwerken en de hal 
is momenteel te klein. De stationskap is in combinatie 
met de wasknijper toren van monumentale waarde en 
beeldbepalend voor het station van Tilburg . 

Het Elias Complex bevat vier pan den uit de tweede 
helft van de 1ge eeuw en de eerste helft van de 
twintigste eeuw. De oudste delen zijn meerlaagse 
bedrijfsgebouwen onder traditionele dakvormen . De 
individuele objecten hebben hier een hoge kwaliteit . 
De onderlinge samenhang van het complex is verstoord 
door eerdere verbouwingen Bij een herontwikkeling 
dienen de waardevolle individuele objecten bewaard 
te blijven en de onderlinge samenhang hersteld te 
worden . 

De vormenfabriek uit 1890 bestaat uit een meerlaags 
gebouw met een mansardekap en een aantal lage 
bedrijfshallen met een sheddak. Het complex is deels 
ommuurd en bestaat nog steeds in zijn oorspronkelijke 
toestand met ommuring. 

De Gasthuisring is van oudsher een belangrijk lint in de 
Dude stad en dient zorgvuldig te worden aangepakt. 
Aan de Gasthuisring zijn enkele monumentale woningen 
gelegen die behouden dienen te blijven en misschien 
een andere functie toegekend moeten krijgen die beter 
aansluit op de omgeving. 

Alb. 2.26: HeC scaCion53ebouw 

Alb. 2.27: HeC Elias complex Alb. 2.28: Het nleuwe zor3centrum Joannes Zwijssen 
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A/b. 2.29: Het 5upermarktcomplex 

Alb. 2.30: Het (WI gebouw 
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Het zorgcomplex Joannes Zwijssen is een 
nieuwbouwcomplex dat aansluit om wonen, zorg en 
welzijn zoveel mogelijk in samenhang aan te bieden. 
Dit 12 verdiepingen hoge gebouw ligt op de locatie 
waar van oudsher zorgcomplexen liggen en past daarom 
goed in de plannen voor de Spoorzone 

De bebouwing buiten deze gebieden is divers van 
aard . Zo vinden we aan de noordzijde een groot 
supermarktcomplex, het CWI gebouw, kleine bedrijfjes 
en enkele rijtjeswoningen. Deze gebouwen hebben niet 
direct een cultuurhistorische waarde voor het gebied 
en vormen dan ook geen sterke randvoorwaarde voor 
de herontwikkeling van het gebied. 

Alb. 2.31 : Rijtj eswoningen 
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Hoofdstuk 6 
Best nde (ann n vo r de 

De ontwikkeling van de spoorzone loopt al sinds de 
jaren '90 en er bestaan al enkele plannen v~~r de 
herontwikkeling van het gebied 

deze plannen hebben als houvast gediend voor de 
gemeente om een ambitieniveau voor de spoorzone op 
te stellen. 
In 2002 wordt het atelier van de rijksbouwmeester 
Jo Coenen benaderd v~~r het uitwerken van de 
gemeentelijke ambitie in een stedebouwkundige 
visie. En in 2005 wordt het 'Structuurplan Spoorzone' 
vastgesteld door de gemeenteraad. Dit structuurplan 
in combinatie met een ambitieniveau v~~r het gebied 
zal als grondslag dienen voor het maken van een 
stedebouwkundig Masterplan dat in combinatie met 
een projectontwikkelaar ontwikkeld zal worden. 
In 2009 heeft de student Jaap Witte, van de Technische 
Universiteit Eindhoven, een stedebouwkundig 
afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de Spoorzone. 

Om een beeld te geven van de kansen en de 
mogelijkheden voor de spoorzone worden deze 
plannen, de ambities en vooronderzoeken beschreven. 
Deze onderzoeken lei den tot enkele uitgangspunten 
v~~r het stedebouwkundig ontwerp. 

poo zone 

n 

Atelier Rijksbouwmeester (ARBM) is gevraagd om een 
stedebouwkundige visie voor het gebied Centrale 
werkplaats en omgeving te ontwikkelen. Deze visie 
zou als basis moeten dienen v~~r een stedebouwkundig 
masterplan Spoorzone dat door de gemeente Tilburg 
vervaardigd zal worden . 

ARBM zal aan de volgende onderdelen ruimte bieden in 
het plangebied: 

een hoogwaardig knooppunt van openbaar vervoer 
voor de verschillende vervoersmodaliteiten 
waaronder een nieuw dynamisch busstation en een 
park and ride . 
stedelijke voorzieningen die goed bereikbaar 
moeten zijn v~~r alle vervoersmodaliteiten zoals 
onderwijs, culturele voorzieningen, leisure, etc. 
kantoren en bedrijven waarmee de 
werkgelegenheidsdoelstellingen met betrekking 
tot de zakelijke dienstverlening kunnen worden 
geaccom modeerd 
hotel , congres- en vergaderfaciliteiten 
een centrum-stedelijk woonmilieu 
groenvoorzieningen 
parkeren (dubbelgebruik) 
wijkvoorzieningen v~~r de aangrenzende 
woonwijken 
ondersteunende detailhandel en zakelijke 
dienstverlening 
hoogwaardige verbindingen tussen de wijken ten 
noorden en ten zuiden van het spoor 
stadsboulevard vanaf het NS·station tot aan de 
entree van het kernwinkelgebied 
stedelijke hoofdinfrastructuur voor 
openbaarvervoer en autoverkeer (Noordlaan) en 
sternet fietsroutes 
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Alb. 2.32. Het concept van de diagonaal 
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Het concept van ARBM is gebaseerd op een diagonaal 
die onder het station doorloopt naar het achterliggende 
gebied. Deze diagonaal verbindt Noord en Zuid en haalt 
zodoende de barriere van het spoor weg. 
De ontsluiting van Oost naar West zal plaatsvinden door 
een nieuwe ontsluitingsweg genaamd de Noordlaan. 
De functie en de beeldvorming van de Noordlaan 
is vergelijkbaar met de rol van de Avenue in het 
Ceramique terrein te Maastricht. Deze Noordlaan 
zal een gedeelte van het verkeer van de Spoorlaan 
op zich nemen zodat de Spoorlaan ontwikkeld kan 
worden tot boulevard. De Spoorlaan moet zodoende 
een aantrekkelijke wandelroute richting het centrum 
geven v~~r de mensen die Tilburg binnenkomen met het 
openbaar vervoer. 

Naast het witte stationspostkantoor komen 
parkeergebouwen aan de zuidzijde van het spoor met 
in de plint commerciele functies die de looproute naar 
het Pieter Vreedeplein en de heuvel benadrukken. 

ARBM behoudt de stationskap en de bijbehorende 
wasknijper en ontwerpt een brede stationspassage 
van 3x13 meter breed die de ruggengraat vormt van 
het vernieuwde station en de nieuwe wijkverbinding 
introduceert tussen het centrum en Oud-Noord en 
tussen de Spoorlaan en de Noordlaan. Aan de noordzijde 
van het station wordt aan westzijde van de diagonaal 
het nieuwe busstation gerealiseerd aan de oostzijde 
komt een belangrijk openbaar gebouw dat mogelijk 
de nieuwe bibliotheek kan zijn. Dit openbare gebouw 
vormt een hoogteaccent in het gebied en dient een 
landmark te zijn v~~r de spoorzone. 
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ARBM benoemt enkele belangrijke monumentale 
gebouwen die behouden dienen te blijven : 

de stationskap 
de locomotiefloods met draaischijf 
de stoomketelfabriek met naastgelegen silogebouw 
locomotiefstelplaats en wagenmakerij 
schrijnwerkerij en wagenmakerij 

Tussen de locomotiefloods en de wagenmakerij 
ontwerpt ARBM een promenade die door de nieuwe 
bebouwing heen zallopen. 

De hoogteopbouw van de spoorzone is oplopend van 4 
lagen aan de noordzijdevande Noordlaan, Slagen aan de 
zuidzijde aan de Noordlaan dat op zallopen naar 9 lagen 
in de richting van het spoor. De ingangen aan de oost 
en westzijde worden gemarkeerd door torenlichamen 
van 12 lagen en het absolute hoogteaccent ligt direct 
aan de kruising van de diagonaal met de Noordlaan. 
Hier wordt een toren van 22 lagen opgenomen in een 
bouwblok van S lagen met een binnenhof. 

Jo Coenen introduceert een modern nieuw gebied dat 
zich rond een boulevard richt die dezelfde uitstraling 
moet krijgen als de avenue in Centre Ceramqiue te 
Maastricht. 
Een goede aansluiting op de bestaande lintenstructuur 
van de Dude stad wordt niet gezocht. Het gebruik 
van de diagonaal onder het spoor door is een goede 
oplossing voor het verbinden van stadsdeel Noord en 
het Centrum. 

Alb. 1.33: Impress;., van het nieuwe stedebouwkund;ge plan van ARBM 
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A{b. 2.34: Function •• f programma 5poorzon. door ARBM 

B st and pI 

OUOc:",,,,,"'WCN IN C::CN _ 1oC.t>. .... TC ... .:N 

CCNC;:"'CX~O 

C I .LI CT>'1EE'1< 

IeUN . '" 11'''' CULTU""'" 
al'lCT'E D.:TAtL ........ NOCL 

e 

_Ie ... 0· ........... 01::0.. II:N OIICNIITV~"I::N I NC;: 

~A"OCCE:"'DC:~ 

U'TClAAN I LII:I DU","1:: 

39 



40 D 

In 2005 stelt de gemeente een structuurplan op voor 
de spoorzone. Dit plan komt voort uit de visie van Jo 
Coenen en is gebaseerd op de volgende knelpunten 
Het openbaar vervoerknooppunt beschikt over 
onvoldoende ruimte om het groeiend aantal passagiers 
en materieel per spoor en weg te kunnen verwerken. 
Er bestaat een spanning tussen het transformeren 
van de Spoorlaan tot een stadsboulevard met een 
aantrekkelijk verblijfsmilieu enerzijds en het behoud 
van de verkeersfunctie (auto, bus en vrijliggende 
fietspaden) anderzijds . 
De rommelige en verouderde ruimtelijk-functionele 
structuur van de Spoorzone. 
Het spoor en aanverwante functies zijn een barriere 
tussen de noordelijke en de zuidelijke stadsdelen 

Het structuurplan geeft de hoofdlijnen aan van welke 
ruimtelijke ontwikkelingen in de spoorzone wenselijk 
zijn. Het structuurplan is de onderlegger voor het 
toekomstig stedebouwkundig plan voor de gemeente. 
In het structuurplan wordt de huidige situatie van de 
spoorzone geschetst en daaraan gekoppeld nieuwe 
wensen . Deze nieuwe opgave is het meest interessante 
deel van het onderzoek voor de analyse en zal dan ook 
besproken worden . 

In het plangebied wordt ruimte geboden aan de 
volgende onderdelen : 

Een hoogwaardig knooppunt van openbaar vervoer 
voor de verschillende vervoersmodaliteiten 
waaronder een vergroot, vernieuwd en tweezijdig 
ontsloten treinstation, een nieuw dynamisch 
busstation en paR voorzieningen. 
Een nieuw busstation aan de noordzijde van het 
NS-station. 

Regionale en stedelijke voorzieningen die 
goed bereikbaar moeten zijn v~~r alle 
vervoersmodaliteiten zoals onderwijs, culturele 
voorzieningen , leisure, horeca, congres- en 
vergaderfaciliteiten etc. Deze voorzieningen 
zullen grotendeels aansluiten bij het profiel van 
Tilburg binnen Brabantstad . 
Kantoren en bedrijven waarmee de 
werkgelegenheidsdoelstellingen met betrekking 
tot de zakelijke dienstverlening kunnen worden 
geaccom modeerd . 
Een centrumstedelijk woonmilieu . 
Hoogwaardige, stedelijke openbare ruimte. 
Tenminste 27.000 m2 openbaar groen. 
Stadsboulevard vanaf het NS-station tot aan de 
entree van het kernwinkelgebied. 
Realiseren van vrijliggende sternetfietspaden en 
fietsstallingen . 
Wijkvoorzieningen voor de aangrenzende 
woonwijken . 
Ondersteunende detailhandel en zakelijke 
dienstverlening. 
Op het gebied van recreatief winkelen: 
diversificatie, differentiatie, vergelijkend 
winkelen, grootschalige en kleinschalige winkels, 
zelfstandige ondernemers, speciaalzaken, 
functiemenging en evenementen . 
Verbindingen tussen de wijken ten noorden en ten 
zuiden van het spoor, met name voor langzaam 
verkeer. Er wordt onder andere een nieuwe 
verbinding gerealiseerd ten behoeve van de OV
knoop. Deze fungeert als interwijkverbinding voor 
voetgangers tussen Oud-Noord (Theresia) en de 
binnenstad. 
Verruiming van de knooppunten Bosschewegl 
Ringbaan OostlSpoorlaan/Nieuwe Bosscheweg 
en Spoorlaan/HeuvelringlNS plein , en NS-pleinl 
Enschotsestraat, BesterdringlNoordlaan. 
Parkeergelegenheid voor zowel bewoners 
bezoekers als mensen die werken in de Spoorzone: 
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Arb. 2.35: Knelpunten en nieuwe mogetij~heden in de yerkeersslructuur random de 
Spoorzone 
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Arb. 2.36: Luchtroto yon het stotionsgebied 
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Bij de ontwikkeling van de Spoorzone dienen de 
volgende randvoorwaarden in acht genomen te worden: 

Realiseren van eenrichtingsverkeer op de cityring. 
Aanleg Noordlaan . De Noordlaan in het gebied 
ten noorden van het spoor als onderdeel van de 
stedelijke hoofdinfrastructuur voor openbaar vervoer 
en autoverkeer dient mede ter verlichting van de 
verkeersdruk op de Spoorlaan ten zuiden van het spoor. 
De Noordlaan mag geen barriere vormen. 
Gebouwde parkeervoorzieningen (dubbelgebruik). 
Toevoeging van het winkelarsenaal mag niet ten koste 
gaan van het winkelarsenaal in de nabijheid. 

Tijdig verrichten van archeologisch vervolgonderzoek 
voor het hele plangebied. 
Nagaan welke historische structuren een rol kunnen 
spelen in de nieuwe ontwikkelingen. 
In elk geval moeten de rijksmonumenten en de 
(voorgenomen) gemeentelijke monumenten worden 
behouden (zie bijlage 1). Bovendien moeten deze 
objecten en ensembles een goede plaats krijgen 
in de nieuwe ontwikkelingen (zowel ruimtelijk als 
functioneel). 
De meest opvallende cultuurhistorische objecten en 
het omliggende gebied moeten zorgvuldig in de nieuwe 
ontwikkelingen worden ingepast (Centrale werkplaats, 
station). Ze kunnen beschouwd worden als belangrijke 
dragers in het gebied. 
Een klein dee I van het plangebied ligt in het toekomstig 
rijksbeschermd stadsgezicht. Ook hier zal de 
cultuurhistorische factor en de uitstraling van nieuwe 
ontwikkelingen een belangrijk afwegingsaspect zijn. 
Voor wat betreft de niet formeel beschermde objecten 
(Monumenten Inventarisatie Projecten e.d.) kan gezocht 
worden naar behoud waardoor de beeldkwaliteit kan 

worden behouden of versterkt. 
De volgende gebouwen op de Centrale werkplaats 
zijn waardevol en dienen bij de planontwikkeling een 
belangrijke betekenis toegekend te krijgen: 

Locomotiefstelplaats en wagenmakerij uit 1870 
Schrijnwerkerij en wagenmakerij uit 1902 
Draaischijf uit 1930 
Locomotiefstelplaats en ketelherstelplaats uit 
1933 
Polygonale locomotiefloods uit 1930 
Stoomketelfabriek 'Deprez' uit 1884. 

Ook het stationscomplex met zijn bijzondere stationskap 
is van grote waarde. Het dak vormt samen met de 
bijbehorende klokkentoren en andere onderdelen een 
zeer herkenbaar ensemble en moet in toekomstige 
plannen een plaats krijgen . 
In de omgeving van het plangebied bevinden zich ook 
diverse monumenten: in de planvorming zal hier ook 
rekening mee gehouden moeten worden (bijvoorbeeld 
het klooster aan de Lange Nieuwstraat 191, villa's 
aan de Lange Nieuwstraat en diverse panden aan de 
Spoorlaan) . 

Alb. 2.37: Behoud von de cultuurhistorisch woordevoUe objecten 



Resultaten van het lopende Belvedere project worden 
meegenomen bij de verdere planontwikkeling. 
Toekomstige ontwikkeling 

Het gebied krijgt als geheel een heterogeen karakter 
met een grootstedelijke dynamiek. De spoorzone is de 
verbindende schakel tussen de noordelijke gebieden 
en de binnenstad. Het openbaar vervoersknooppunt en 
een nieuwe onderdoorgang onder het spoor zorgen voor 
deze verbinding. 
Aan de noordzijde is de Noordlaan het cruciale 
ruimtelijke element die de spoorzone logisch koppelt 
aan het stadsnetwerk. En aan de zuidzijde van het spoor 
ontstaat een stedelijke boulevard die de voorruimte 
van het station en de entree naar de binnenstad vormt. 
Het structuurplan deelt de spoorzone op in drie type 
gebieden die zowel ten noorden als ten zuiden van het 
spoor onderscheiden kunnen worden. 

Arb. 2.]8: De gemeente deelt de spoonone op in een drietal verschillende gebieden 
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De stationszone: Dit gebied kent de grootste dynamiek 
en levendigheid van mensen en voertuigen. Het wordt 
de natuurlijke overgangszone tussen Noord en Zuid met 
de belangrijkste verbinding de stationspassage. 
De ingangszones: Hier komen verschillende gebieden 
met verschillende karakters samen . In deze zones 
ontstaan bijzondere stedelijke ruimtes en krijgen 
ter markering bijzondere functies. De "poorten" 
benadrukken de toegang tot de spoorzone. 
De overgangszones: Deze hebben een minder dynamisch 
karakter dan het stationsgebied en de ingangszones. 

De belangrijkste elementen in de spoorzone zullen het 
nieuwe OV-knooppunt, de Noordlaan en de Spoorlaan 
gaan vormen. Deze drie elementen verbinden de 
omliggende stadsdelen met elkaar en ontsluiten de 
spoorzone. 

De gemeente deelt de Spoorzone op in drie verschillende 
soorten gebieden met elk een eigen waarde voor de 
spoorzone. Deze gebieden zoeken geen aansluiting bij 
de Oude stad en het structuurplan geeft vooral vee I 
uitgangspunten. De gemeente maakt geen ontwerp, 
maar blijft vaag of de werkelijke invulling van het 
gebied. 
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Het afstudeeronderzoek van Jaap Witte is gericht op 
de structuur en ontwikkeling van de stad Tilburg en 
de Spoorzone. Zijn onderzoek is opgebouwd uit een 
deel analyse, een beschrijving en een evaluatie van 
de bestaande plannen. Hiernaast wordt een parallelle 
casus onderzocht Jaap Witte geeft uiteindelijk een 
ontwerpvoorstel. 

In de analyse gaat hij diep in op de stad Tilburg en zijn 
ontwikkeling. Hierin kijkt hij in het bijzonder naar de 
porositeit van de oude stad en zijn lintenstructuur. Hij 
sluit af met een potentie voor de spoorzone die hij als 
volgt beschrijft: 

"De Spoorzone heeft een goede bereikbaarheid via 
het spoor en de weg en ligt tegen het centrum aan. 
Deze omstandigheden bieden de kans om het gebied te 
ontwikkelen tot een groot stedelijk gebied. Daarnaast 
loopt door het gebied de historische structuur, maar 
deze is hier erg zwak. Het is de plek waar de Dude 
Stad in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte wordt 
gesplitst. Met de ontwikkeling van de Spoorzone zou 
deze oude structuur weer hersteld kunnen worden 
waardoor de splitsing binnen de Dude Stad word~ 
opgeheven en de Dude Stad weer als een gebied kan 
worden beschouwd en beleefd. De monumentale 
panden in het gebied kunnen hierbij een belangrijke 
rol spelen ." 

Na de analyse bespreekt Jaap Witte de voorgaande 
plannen voor de spoorzone en geeft hieraan de 
volgende evaluatie. 

"De plannen van Jo Coenen en de gemeente zijn 
vooral gericht op de relatie tussen het gebied en het 
centrum en de toekomstige verkeerskundige situatie . 

Het zwaartepunt van het plan komt achter het station 
te liggen dat via een diagonaal verbonden is met de 
zuidzijde. Dm dit te versterken wil men een nieuwe 
bibliotheek en het stadhuis in de spoorzone vestigen . 
In de analyse naar de oude stad is te zien dat de oude 
stad gekoppeld is aan de lintenstructuur. Het is onzeker 
hoe het plan van de gemeente aan deze oude structuur 
aan zal sluiten . 
De uitbreiding van de bibliotheek en het stadhuis 
dienen in hun eigen omgeving onderzocht te worden. 
Een verhuizing naar de spoorzone betekent het creeren 
van een leegte op de huidige situatie in het zuiden. 
De Noordlaan zal de drager worden van de spoorzone en 
heeft het gevaar dat de integra tie tussen de structuur 
van de Dude Stad en Spoorzone zal verslechteren. De 
aansluiting op de Gasthuisring en het NS·plein geven 
hier vooral moeilijkheden. De Noordlaan ligt op een 
logische plek, maar dient ondergeschikt zijn aan de 
Spoorlaan·Hart van Brabantlaan. De Noordlaan kent 
namelijk geen duidelijk begin· en eindpunt en heeft dus 
een moeilijke aansluiting als deze een boulevardfunctie 
krijgt. " 

"De bestaande plannen richten zich hoofdzakelijk op 
de ontwikkeling van de zone zelf en worden beperkt 
door het gegeven kader. De onderlinge relatie binnen 
de Dude Stad wordt enkel gezocht met het centrum. 
Een relatie met de overige delen wordt minimaal 
gezocht binnen de visie van de gemeente, terwijl hier 
wel degelijk een kans ligt om deze te integreren in de 
planontwikkeling. " 

Jaap Witte stelt dus dat de aansluiting met de Dude 
Stad te weinig aan de orde is binnen de plannen van 
de gemeente en Jo Coenen. In het laatste gedeelte van 
zijn afstudeeronderzoek geeft hij daarom zelf inzet 
voor een strategische stadsontwikkeling. 
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Jaap Witte stelt een aantal invloedsfactoren op die in 
drie thema's kunnen worden onderverdeeld: verkeer 
(autoverkeer en openbaar vervoer), centraliteit 
(stadscentrum en historische linten) en programma 
(woonbuurten, stadsvoorziening en kantoren). Deze 
invloedsfactoren bekijkt hij in zowel de Oude 5tad als 
in de 5poorzone en vind zodoende overlapping. Deze 
overlapping is het aanknopingspunt v~~r aansluiting van 
de spoorzone op de Oude 5tad. 
Zijn concept voor de stadsontwikkeling is gebaseerd 
op een drietal trajecten die gebaseerd zijn op de 
bestaande lintstructuur die de overeenkomsten tussen 
noord en zuid met elkaar verbindt. Op deze manier 
wordt door een minim ale aanpassing een nieuwe 
betekenis gegeven aan de bestaande structuur. 
Deze trajecten zijn : 

Dit traject is het commerciiHe hart van de stad. Het 
is de verzameling van belangrijkste stadsvoorzieningen 
van de stad en he eft de vorm van een langgerekt lint 
dat door de Oude 5tad kronkelt. 

Dit traject is een serie van losse voorzieningen en 
open plekken , verspreid in de Oude 5tad. Het betreft 
voornamelijk instellingen op het gebied van onderwijs 
en cultuur, maar ook grote openbare ruimte als 
stadsparken. Ter hoogte van de gasthuisring is hier een 
gat dat aangevuld dient te worden. 

Dit is het traject dat gekoppeld is aan het grootstedelijke 
karakter van de 5poorlaan-Hart van Brabantlaan en het 
spoor. 
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Verkeer: de toekomstige Noordlaan zal ondergeschikt 
moeten zijn aan de Spoorlaan. Dit kan door het een 
aftakking te maken en ervoor te zorgen dat de Spoorlaan 
een belangrijke route blijft. 
Centraliteit: De linten zijn de belangrijkste vormgevers 
voor het gebied 
Programma: Het centrum kent een lage woningdichtheid 
en dit moet dus in het centrum plaatsvinden. 
Grootstedelijkheid ontwikkeling dient zoveel mogelijk 
op het rangeerterrein plaats te vinden en op het NS
plein moet een commerciele activiteit komen. 

Jaap Witte geeft 4 ontwerpen die kunnen worden 
beschouwd als sleutelfiguren die binnen de Oude 
Stad samenhang aanbrengen en de Oude Stad een 
mogelijkheid geven om zich op een natuurlijke manier 
door te ontwikkelen zonder dat deze conflicten geeft 
binnen de stedelijke structuur. Deze vier punten zijn 
het NS-plein, De Gashuisring Noord, De Gasthuisring 
Zuid en het Station. 

Alb . 2.40: 4 strategische projecten 
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Alb. 2.41 : De knelpunten in het verkeer en bestaande parkeermoge/ijkheden 
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Alb. 2.42 : Programmatische invul/ing van de Spoorzone 
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Arb. 2.43: Her NS·Plein zal de runctie yon een 
permanenle marla verkrijgen 

Arb. 2.44: De gasrhuisring Noord sluit aan op her 
besraande musea aanbad in ntbirg 
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Op deze locatie komen veel invloeden samen, die 
allemaal in een antwerp in goede banen moeten worden 
geleid . Het plein zal functioneren als een ontmoeting 
van drie verschillende gebieden: de woonbuurten , 
de binnenstad en de nieuwe Spoorzone. Er zal een 
permanente markt worden geplaatst die aansluit op het 
commerciEHe lint van 'de kern'. 

Deze locatie kan een bestemming krijgen als 
museumpark door een museum in het kantoorpand te 
vestigen. Het kantoor kan vervolgens een vestiging 
krijgen in de Spoorzone. Zo krijgt het museum een 
centrale positie tussen de drie bestaande grate musea 
en wordt er een museumkwartier gecreeerd. Het park 
zal onderdeel zijn van een aantal groene ruimtes tussen 
het Wilhelminapark en de achterzijde van het station. 
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Op deze plek zal een groot plein komen in combinatie 
met een culturele broedplaats voor jongeren. Het moet 
een plein worden waar vee I beweging is met een geheel 
eigen karakter met veel bomen en een skate· park. 

Ter hoogte van het station kan een extra onderdoorgang 
worden gecreeerd die de verbinding vormt tussen de 
nieuwe Spoorzone en het centrum. Als stationshal wordt 
de bestaande locomotiefstelplaats gebruikt met glazen 
kap. De onderdoorgangen komen uit op de Spoorlaan 
met ingangen naar het centrum op de stationsstraat en 
de Willem·1I straat. 

101 een culturele 

Alb. 2.46: Het station krijgt een extra onderdoorgang 
onder het spoor door en de locomatietstelplaats wordt 
de nieuwe stationshal 



volgende evanjal1e. 

"De plannen van Jo Coenen en de gemeente zijn 
vooral gericht op de relatie tussen het gebied en het 
centrum en de toekomstige verkeerskundige situatie. 

Hoofdstuk 6 Bestaande plannen I 49 

Totaalontwerp Spoorzone 
aC' !i'C"tt ,C''C;'tI\;C' C'II "'Q~Q'CnC'I'. I" IIC\, \a·CI"~,,e ~u'C"'C" ,"e 1'a .. r 

zijn afstudeeronderzoek geeft hij daarom zelf inzet 
voor een strategische stadsontwikkeling. 



50 o o 

In februari 2009 komt de gemeente Tilburg met een 
ambitieniveau voor de spoorzone. Dit ambitieniveau is 
gebaseerd op de voorgaande visie van Jo Coenen en 
het structuurplan uit 2005. Dit ambitieniveau is de 
onderlegger voor de Europese aanbesteding voor 4 
projectontwikkelaars die momenteel plaatsvindt . 

De gemeente noemt de ontwikkeling van de Spoorzone 
een logische vervolgstap in de groei en ontwikkeling 
van de stad . Deze herontwikkeling stelt Tilburg in staat 
om kansen te benutten die past bij het DNA van de 
stad. Op eigen wijze kunnen kennis, cultuur, vermaak , 
het nieuwe wonen en het nieuwe werken aan elkaar 
geknoopt worden. Het moet een krachtig en zelfbewust 
visitekaartje voor Tilburg en omgeving gaan vormen . 

Enkele kansen en argumenten die de gemeente 
benoemd zijn als voigt: 

Het centrum van Tilburg is in de huidige vorm te 
klein en te bescheiden voor een stad met ruim 
200.000 inwoners en kan ook maar met moeite 
de con curren tie aan met andere binnensteden 
in Brabant. Vanuit economisch oogpunt moet het 
centrum vergroot en versterkt worden. De nieuwe 
Spoorzone voorziet in die behoefte. 
Door herontwikkeling van de NS werkplaats met 
zijn monumentale gebouwen komt een belangrijk 
deel van het Tilburgs cultureel erfgoed tot Leven. 
De historische gebouwen, maar ook andere 
spoorelementen, als rails of seinen, vormen een 
waardevolle toevoeging voor de binnenstad . De 
Spoorzone wordt daarmee een combinatie van 
stedelijke vernieuwing met historisch industrieel 
erfgoed in de hoofdrol. 
Door de nieuwe invulling van de NS werkplaats zal 
de barrierewerking van het spoor minder voelbaar 
en als minder storend ervaren worden. Fysiek 

door twee brede doorgangen onder het spoor 
aan te brengen, maar ook qua beleving. Door 
de diverse nieuwe functies zal er vanzelf meer 
verbinding ontstaan tussen de omliggende stukken 
stad. Het wordt een hoogwaardig binnenstedelijk 
centrumgebied met een eigen identiteit ontleend 
aan de geschiedenis van de plek. Een plek die 
publiek aantrekt, waar het publiek graag naar toe 
gaat en wil zijn . 
Herontwikkeling van de Spoorzone past in de rol 
die BrabantStad voor Tilburg ziet weggelegd. De 
functie van Tilburg binnen BrabantStad brengt 
mee dat de Spoorzone zal uitgroeien tot een 
hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. In de 
toekomst gaat Tilburg deel uitmaken van een 
metroachtig vervoersnetwerk met de andere 
grote Brabantse steden . Bovendien, BrabantStad 
heeft voor alle participerende steden accenten 
vastgesteld waarmee ze zich profileren en 
onderscheiden . Voor Tilburg ligt dat accent onder 
andere op leisure en kunst en cultuur. Die functies 
komen in de nieuwe Spoorzone goed tot hun recht. 
Herontwikkeling van de Spoorzone biedt vormen 
van hoogwaardig binnenstedelijk wonen die 
Tilburg momenteel niet kent. Ook voor het 
bedrijfsleven ontstaat er een binnenstedelijk 
vestigingsklimaat dat past bij kennisintensieve 
werkgelegenheid . Met de Spoorzone is Tilburg in 
staat nieuwe doelgroepen aan het centrum van de 
stad te binden. 
De Spoorzone geeft samen met het 
Veemarktkwartier invulling aan de creatieve zone 
in de stad. Het Veemarktkwartier is gericht op 
ondernemerschap in relatie tot media en muziek. 
In de Spoorzone ligt het accent straks veel meer 
op schaalvergroting voor gevestigde creatieve 
bedrijven en instellingen. 
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Afb. 1.47: D. drie p/annen b""aUen allen be/angrijke 
punten die gebruikt dienen te worden bij d. 
herontwUdceling van Spoorzone 
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Deze plannen bevatten allen belangrijke punten 
waar rekening mee moet worden gehouden bij de 
herontwikkeling van de Spoorzone. Het ambitieniveau 
van de gemeente en het onderzoek van Jaap Witte 
zijn hierin de belangrijkste vormgevers . Jaap Witte 
koppelt de andere vooronderzoeken namelijk met zijn 
eigen onderzoek naar de structuur van de stad. En het 
ambitieniveau van de gemeente geeft een huidige visie 
van hoe de gemeente de herontwikkeling wit zien . 

Bi nnen de spoorzone za l het openbaarvervoersknooppunt 
een belangrijke schakelrol in het geheel gaan vervullen. 



HET ONTWERP 
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V~~r het stedebouwkundig ontwerp is uitgegaan van 
de verschillende vooronderzoeken die het in vorige 
hoofdstuk besproken zijn . Deze onderzoeken zijn 
kritisch bekeken en hebben een aantal uitgangspunten 
en randvoorwaarden v~~r de spoorzone opgeleverd. De 
vier belangrijkste zijn: 

De spoorzone moet morfologisch goed passen in de 
structuur van de Dude Stad . 
De barrierewerking van de huidige spoorzone moet 
worden opgeheven en een goede verbinding met 
de omliggende wijken is nodig. 
De cultuurhistorische identiteiten van het gebied 
moeten behouden blijven. 
Functiemenging van stedelijk wonen, 
kantoorfuncties en recreatie in combinatie met 
parkeermogelijkheden is wenselijk. 

Dmdat de spoorzone een project is van vele jaren is 
het stedebouwkundig ontwerp vooral bedoeld als 
houvast voor een mogelijke toekomstige indeling. In 
dit afstudeeronderzoek wordt een nieuw openbaar 
vervoersknooppunt verder ontwikkeld . De contouren en 
de vorm van de andere gebouwen binnen de spoorzone 
is daarom niet bindend, maar voornamelijk een richtlijn 
voor volgende projecten. 

p 

A/b. 3.1: Mor/ologische inpassing 

A{b. 3.2: Aansluitingen verwijderen de barriere 

A/b. 3.3: Cultuurhistorische objecten dlenen bewaard te blijven 

A/b. 3.4: Functiemening van winen, werken, recreeren 



SPOORZONE 

Afb. 3.5: De spoonone vindt oonstuiting op de historische lintenstructuur door middet 
van dr;e trajecten 

Alb. 3.6: fen directe oonsluiting met de omliggende bebouwing wardt per deelgebied gezacht 
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Voor een indeling van de Spoorzone wordt gekeken 
naar de historische structuur van de Oude stad en de 
programmatische wensen v~~r de spoorzone. 

Voor een morfologische en functionele aansluiting met 
de Oude stad zullen als belangrijkste ontwerpmiddel de 
drie trajecten van Jaap Witte dienen. 
Deze drie trajecten zijn: 
1. De kern 
2. De archipel 
3. Het grootstedelijk landschap 

De Spoorzone kan functioneel opgedeeld worden in zes 
verschillende gebieden . Deze gebieden hebben elk hun 
eigen doel en functie binnen de Spoorzone. 

De zes hoofdgebieden zijn: 
1. Het rangeerterrein 
2. De Spoorzone Noord·West 
3. De Spoorzone Noord·Gasthuisring 
4. De Spoorzone Noord·Centrum 
5. De Spoorzone Noord·Oost 
6. De Spoorzone Zuid 

Voor een goede connectie met de direct omliggende 
gebieden dient een geleidelijke overgang naar de 
Spoorzone gerealiseerd te worden. De vroegere 
barrierewerking wordt hierdoor opgeheven en de 
spoorzone wordt een gebied voor de bewoners van de 
stad. 
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Nieuwe gebouwen 

Openbaar groen 

Bestaande gebouwen 

Alb. 3.7: Her sredebouwkundig onrwerp behoudr de belangrijk5re gebouwen van de Spoorzone. Nieuwe luncries sluiren aan op de 3 rrajecren en de direcre 
omgeving. Door fen grate onderdoorgang en her toepassen van een boulevard ref haogCe von het station wardt e'en barriere weggehaald. 
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De drie trajecten zijn overgenomen uit het 
afstudeerverslag van Jaap Witte en worden ingezet om 
aansluiting te vinden op de historische lintenstructuur 
van de Dude stad. Ze sluiten aan op drie belangrijke 
punten in de Spoorzone. Namelijk bij het NS·plein, de 
Gasthuisring en de Spoorlaan. 

De Kern sluit aan op het NS·plein aan de 
oostzijde van de Spoorzone. Hier komt een permanente 
markt die aansluit bij de kernactiviteiten van deze 
lintstructuur. Deze openbare functie maakt een 
verbinding tussen de spoorzone en de wijk achter het 
NS·plein . De permanente markt komt te liggen op een 
historisch lint van commerciele functies en zorgt ervoor 
dat dit lint de barriere van het spoor doorbreekt. 

De Archipel sluit aan bij het Elias complex 
aan de Gasthuisring ten zuiden van spoor. Dit traject 
kenmerkt zich door een serie van losse voorzieningen en 
open plekken, verspreid door de Dude Stad. Dp de plek 
van het Elias complex komt een culturele broedplaats 
voor jongeren die gekoppeld is aan een open plein. 

Het Grootstedelijk landschap is het lint dat 
zich tussen de twee ringbanen bevindt, de Spoorlaan· 
Hart van Brabantlaan. Dit historisch lint ligt aan de 
zuidkant van de Spoorzone en wordt gekenmerkt 
door grootstedelijke bebouwing. Het station vormt 
hier de belangrijkste schakel met de rest van de 
Spoorzone. De Spoorlaan·Hart van Brabantlaan dient 
zijn grootstedelijke allure te behouden. De oost·west 
orientatie is hierbij van belang en wordt behouden 
door het toepassen van een boulevard functie. 
Deze functie leidt naar de toegangswegen van het 
centrum en gekoppeld is aan kantoren, winkels en 
parkeervoorzien ingen. Alb. 3.9: Het N5·plein slui! aan ap de het lint van cammerciele lunctie< dot door de Oude 

stad loopt 
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Arb. 3.10: Hel E/ias camp/ex is de enlree naar de spoorzone ler hoogle von de 
Gasthu;sring. Hier kamt een culture(e broedploots die zich inpast in de Dude structuur 
von de Gasthu;sring. 

Arb. 3.11: Het station is de be/angrijk.ste schakel aan de Spoor/aan en dient voor een 
verbinding Wssen de stod en de Spoorzone le zorgen 
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Het rangeerterrein ligt tussen het spoor en de Hart 
van Brabantlaan. De grootstedelijke allure van de 
Hart van Brabantlaan dient onaangetast te blijven 
en de bestaande woongebouwen blijven dan ook 
bewaard. Het rangeerterrein zal ingedeeld worden 
als een stadspark in combinatie met daarin gelegen 
centrumstedelijke woningen. Het rangeerterrein zal 
een open gebied blijven in de binnenstad en refereert 
hiermee aan de vroegere akkerbouw die tot diep in het 
centrum reikte. De omliggende wijken krijgen hiermee 
een mogelijkheid om van meer openbaar groen gebruik 
te maken. 

Dit gebied grenst direct aan de omliggende woonwijken 
en is momenteel een rommelig gebied dat gebruikt 
wordt voor een grote supermarkt en enkele kleine 
bedrijfjes zoals autobedrijfjes. Om de overgang van de 
woonwijken naar de spoorzone geleidelijk te maken, 
worden de bestaande woningen aan de noordzijde 
bewaard en wordt de rest van het gebied ook ingedeeld 
als woongebied. In deel 2 van het onderzoek is terug te 
vinden dat de cultuurhistorische waarde van dit gebied 
zeer laag is en het geen objecten bezit die behouden 
dienen te blijven. Aan de zuidzijde van de Noordlaan 
komt een combinatie van wonen en werken met 
parkeervoorzieningen. Deze voorzieningen moeten de 
parkeerdruk in de omliggende wijken moet tegengaan. 

Afb. 3.12: Impressie van Hoofdgebied 01: 
Groot stadspark achter stedelijke wand 

Afb. 3.13: Impressie van Hoofdgebied 02: 
Wonen, werken en parkeren 



Alb. J . 14: Impressie van Hooldgebied OJ; 
Insti tuten en zorginstellingen rondom de historische structuur van de 
Gasthuisring . 

Alb. J . 15: Impressie van Hooldgebied 04 ; 
Schakel tussen centrum, Spoonone en Oud-Noord 
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Dit gebied ligt aan de Gasthuisring en is hiermee 
gekoppeld aan een belangrijke historische noord-zuid 
verbinding_ (Traject 2: De Archipel) In het verleden 
is dit een gebied geweest waarin instituten een 
belangrijke rol speelden, zoals het klooster van Sint
Jan , zorginstellingen en scholen. Dit gebied zal opnieuw 
ingedeeld worden als een gebied van instituten. 
De zorginstelling Joannes Zwijssen is inmiddels al 
gerealiseerd en hiermee zal aansluiting gevonden 
worden met een daklozenopvang en een ouderentehuis_ 
Ten zuiden van de Noordlaan is plek voor afsplitsingen 
van de hogeschool of de universiteit. 
De woningen aan de noordelijke rand van dit gebied 
worden behouden, waardoor de kwaliteit van de Lange 
nieuwstraat gewaarborgd blijft. 

Dit hoofdgebied is het knooppunt van de hele spoorzone 
en vormt een schakel tussen de wijken Dud Noord en 
het centrum. Het zal dan ook ingedeeld gaan worden 
als de ingang naar het gebied toe . Het bestaande park 
aan de noordzijde van de spoorzone is hiermee een 
belangrijk aanknopingspunt. Dit park zal doorgetrokken 
worden naar het nieuwe station. Dit nieuwe openbaar 
vervoersknooppunt speelt een belangrijke rol in de 
verbinding naar het zuiden van het spoor en is het 
onderwerp van het afstudeeronderzoek. In het volgende 
hoofdstuk wordt dit knooppunt verder uitgelegd_ Ten 
noorden van de Noordlaan vinden we een voorzieningen 
gebied voor de wijk met een supermarkt en andere 
buurtwinkels_ 
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Dit hoofdgebied zal ingedeeld worden als het culturele 
cluster van het gebied op de plek waar de centrale 
werkplaats van de NS heeft gelegen. Het vormt 
het belangrijkste gebied binnen de spoorzone waar 
werken, wonen en recreeren gecombineerd zullen 
worden . Aan de noordzijde blijven de woningen aan • 
de lange nieuwstraat bewaard en aan de Noordlaan 
komen hoogbouwwoningen. Openbare functies en 
mogelijkheden tot theater, dansvoorstellingen e.d. 
zullen plaatsvinden ten zuiden van de Noordlaan . Ook 
zullen hier vergader- en congresfaciliteiten en veel 
parkeergelegenheid aanwezig zijn. Ten noorden van 
de Noordlaan komen woningen die direct aansluiten 
op de bovenliggende wijk. Tussen de woningen komt 
een parkachtige omgeving te liggen. Aan het oostelijke 
uiteinde van het gebied komt de permanente markt te 
liggen die aansluit op het lint van commerciele functies 
die zich tot in het zuiden van Tilburg uitstrekt . Het NS
plein wordt hiermee een belangrijke schakel tussen de 
omliggende wijken en de spoorzone. 

Ten zuiden van het spoor komt een grote boulevard 
te liggen die een directe aansluiting geeft naar de 
belangrijkste straten die naar het centrum leiden. Met 
commerciele functies, parkeermogelijkheden, een 
brede wandelroute, losliggende fietspaden en een smal 
straatprofiel geschikt voor eenrichtingsverkeer wordt de 
barriere tussen station en centrum opgeheven en is de 
doorgang naar het centrum logischer en gemakkelijker. 
Deze boulevard loopt van oost naar het westelijk 
gedeelte waar de woontoren de stadsheer en het Elias 
complex en de vormenfabriek te vinden zijn. 

Afb. J . 16: Impressie van Hoofdgebiro 05; 
Cultureel cluster aan de zuidzijde van de Noordlaan en woongebied me 
park aan de noordzijde van de Noordlaan 

A/b. 3. 17: Impressle van Hoofdgebied 06; 
Een ui tgestrek te boulevard die oost-west Is georii!nteerd 
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Alb. 3. 18: Impressies van hel sledebauwkundig plan 

t S ed bo wkundi p 63 

Het stedebouwkundig ontwerp maakt van de 
5poorzone een divers geheel waarin wonen, werken , 
winkelen en cultuur hun plaats vinden. Er is veel 
parkeermogelijkheid tegen het hoogspoor aan, 
waardoor de parkeerdruk in omliggende wijken wordt 
opgevangen. 
De Noordlaan zorgt v~~r een nieuwe wijkverbinding en 
de 5poorlaan wordt een eenrichtingsweg en krijgt een 
geheel nieuwe uitstraling. Aan de 5poorlaan komt een 
boulevard te liggen die de ingangen naar het centrum 
duidelijker maken, waardoor de bestaande barriere 
tussen station en centrum wordt opgeheven . 

Door cultuurhistorisch waardevolle objecten 
te behouden en in te spelen op de historische 
lintenstructuur van de oude stad wordt de spoorzone 
geen vreemd gebied in de binnenstad. Het wordt een 
gebied met een identiteit die past bij de plek en die 
integreert met de bestaande stad. De verbinding tussen 
het noordelijke en het zuidelijk gedeelte van de Oude 
stad wordt verbeterd en verandert in een gebied dat 
ook voor de stadsbewoners een positieve uitwerking 
heeft. Het nieuwe openbaar vervoersknooppunt wordt 
hierin de belangrijkste verbindende schakel en moet 
een betere entree naar de stad Tilburg gaan vormen. 
Het station zal dus de ingang naar de spoorzone en 
de stad Tilburg gaan vormen . Het station vormt de 
verbindende schakel tussen het stadsdeel Tilburg Noord 
en Tilburg Centrum . Als belangrijk netwerkknooppunt 
zal het gebruikt worden door veel verschillende soorten 
mensen met elk een eigen agenda en behoefte. 
Om deze mensen samen te brengen dient het station 
een open opzet te hebben waar veel activiteit te 
zien en te beleven is. Het station zal zich richten op 
de doorstroom van voetgangers, het overstappen van 
passagiers en het aanbieden van verblijfsfuncties. 
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Alb, ],19: Impressie von heC sCedebauwkundig plan vonu/C heC noordoosCen 
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Afb. 1.20: Impressie van het stedebauwkundig plan vanuit het noardwesten 
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Hoofdstuk 8 
e v rnl uwd a lon 

Het nieuwe station komt op de plek van het huidige 
station te liggen. De monumentale stationskap en 
de 'wasknijper' worden hierbij gehandhaafd. Het 
station moet een belangrijke schakelfunctie krijgen. 
Het station zal de omliggende gebieden met elkaar 
verbinden en orienteert zich zowel naar het noorden 
als naar het zuiden van de Spoorzone. 

Het ontwerp van het station is gebaseerd op een 
aantal uitgangspunten. Deze zijn; integratie met de 
binnenstad, routing, menging, en aanpasbaarheid. 

Zoals in de voorgaande hoofdstukken duidelijk is 
geworden ligt het knooppunt in een belangrijk 
binnenstedelijk gebied dat altijd een barriere heeft 
gevormd tussen verschillende stadswijken. Met het 
wegvallen van deze barriere krijgt het station de 
belangrijke taak om het stadsdeel Oud-Noord met het 
centrum te verbinden. Een goede aansluiting op het 
bestaande stedelijke netwerk is dan ook van groot 
belang. Het station dient geen autonoom geheel te 
worden, maar moet met zijn omgeving meewerken 
en deze niet buitensluiten. Het station orienteert zich 
naar zowel het noorden als naar het zuiden en dient aan 
te sluiten bij de centrale werkplaats aan de noordzijde 
en bij de Spoorlaan aan de zuidzijde van het spoor. 

Om op morfologisch gebied aan te sluiten bij de 
Spoorzone dient gekeken te worden naar de vorm, de 
orientatie en de soort bebouwing die in het gebied 
te vinden is. Deze bebouwing wordt voornamelijk 
bepaald door de centrale werkplaats, is rechtlijnig 
van aard en kenmerkt zich door grote loodsen. Deze 
rechtlijnige typologie wordt als uitgangspunt gebruikt 
v~~r de basisvorm van het ontwerp. Deze basisvorm 
past zich tussen de bestaande elementen in, wordt ter 
plekke van het hoogspoor doorbroken en maakt aan het 
uiteinde plaats v~~r de bestaande stationskap. 

Alb. 3.21: De gebouwen in de spoonone liggen op een rechtlijnig raster 

Alb. 3.22: De rechtlijnige bas;syorm 

Alb 3.24: De zuidzijde oriiinteert naar de stad 
en maakt p(QQts voor de stationsoverkapping 

Alb. 3.23: Het hoogspoor doorbreekt deze basis 

Alb. 3.25: De uiteindelijke basisyorm yoor het 



Arb. 3.26: Architectuur5tijl centrale werkplaat5: Arb. 3.27: Architec/Uur5t1jl centrale werkplaat5: 
Baksceen Staal en gla5 

Arb. 3.29: Het 5tation bemiddeU CU5son de twee 
architecluurstijlen en krijgt E'en bakstenen 
o{wE'rk;ng in combinatie met E'en glazen sehii 
gemonteerd op een siaoiconstructie 

Til'o\A."~ 
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Arb. J.28: Op verdiepingsniveau zijn wijkvoorz;eningen tf vinden die via 
bruggen met Tilburg Oud·Noord verbonden zjjn 
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Omdat het station zich ook richt op het centrum wordt 
aan de zuidzijde de rechthoek schuin afgesneden. 
Dit zorgt voor een orientatie naar een van de 
belangrijkste toegangswegen naar het centrum . Na 
deze transformaties ontstaat een basisvorm die als 
uitgangspunt voor het ontwerp zal dienen . 

In de architectuur van de centrale werkplaats zijn twee 
soorten stijlen te onderscheiden . Aan de oostzijde van 
het gebied staan gebouwen die zijn opgebouwd uit 
donkerrood metselwerk en aan de westzijde zijn de 
gebouwen opgebouwd uit staal en glas . 
Het nieuwe station speelt in op deze tweedeling 
door het gebruik van beide soorten materialen. Aan 
de westzijde komt een glazen schil met een stalen 
constructie te liggen en aan de oostzijde zorgt een 
bakstenen gevel ervoor dat het nieuwe station op 
deze twee architectuurstijlen aansluit. De historische 
materialen van de plek worden op een nieuwe manier 
ingezet en refereren aan het verleden. 

Verder zorgt een grote doorgangsroute onder het spoor 
voor het wegvallen van de grote barriere van het 
hoogspoor. Aan de noordzijde van het spoor loopt deze 
route direct door naar de wijk Oud-Noord. 
Een functionele aansluiting met deze wijk wordt 
gemaakt door op verdiepingsniveau voorzieningen te 
plaatsen die gekoppeld zijn aan de wijk. De verdieping 
wordt ook direct verbonden met de wijk Oud-Noord 
door twee bruggen die over de Noordlaan leiden. 
Het maaiveld wordt als het ware verlengd en tot in 
het gebouw getrokken. Buurtcentra, speelveldjes, 
verzamelpunten, werkateliers, uitzendbureaus, 
horeca en meer komen sam en op de verdieping en 
maken van het station ook een ontmoetingsplek voor 
buurtbewoners, waardoor het station een onderdeel 
van het gebied wordt. 
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Binnen het station speelt de routing een belangrijke 
rol. Mensen met vele verschillende agenda's komen 
sam en, waardoor er veel kans is v~~r ontmoeting en 
sociaal contact. Bij het gebruik van het station kunnen 
drie belangrijke routes worden onderscheiden; de 
doorgangsroute, de overstaproute en de verblijfsroute. 

Deze drie routes hebben afzonderlijk een eigen functie 
met een eigen soort gebruik en randvoorwaarden. 
ledere route moet afzonderlijk kunnen werken zonder 
het gebruik van de andere route te hinderen. 

r is een weg zonder obstakels die te 
allen tijde bruikbaar is en het centrum met de wijk 
Oud-Noord op een directe manier verbindt. 

dient langs de belangrijkste 
verblijfsfuncties te lopen. Hierdoor wordt het station 
een verblijfplaats in plaats van aileen een overstap- en 
doorstroommachine. 

leidt op een logische en directe 
manier langs de verschillende aspecten van vervoer. 
Belangrijk is dat de logistiek, die bij een station hoort, 
niet mag lijden onder het verblijf en de doorgang. De 
overstap van trein naar bus, naar auto en naar fiets 
gemakkelijk verlopen. 

Doorgang Overstap VertJlljf 

Alb. 3.33: De drie belangrijke routes van het 
stationsgebouw 

Alb. 3.30: De doorgangsraute is een weg zander 
obstokels dip vaor E'en directe doorgang onder 
het spoor door zorgt 

Alb. 3.31 : De overslaproute is een raute die 
op E'en logische en d;rE'cte monier langs de 
verschillende aspect en van vprvoer leidt 

Alb. 3.32: De verblijfsroute loop I longs de 
verschillende varmen van verbUjf binnen het 
station 
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WUK 
OIJO-NOOIIO 

Arb. J .J4: Vanuit het centrum en de wijk Oud
Noord lopen enkele belongrijke assen die het 
station doorkruisen 
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Centrum 

Arb. J .J5: De begone grand is de koppeling 
von de routes onderling en sluit aan op de 
stedebouwkundige ossen 

De begane grond vormt de koppeling tussen de 
verschillende routes onderling en verbindt deze met 
de stad. De ligging van de routes is gebaseerd op de 
belangrijkste stedebouwkundige assen vanuit het 
omliggende gebied. 

In de dwarsdoorsnede is hetzelfde onderscheid in 
de routing gemaakt . De kelderverdieping is alleen 
gericht op de overstapfunctie, de begane grond is 
de koppelt doorgang met de overstap en is het begin 
van de verblijfsroute . De eerste verdieping is gericht 
op verblijf en doorgang naar de wijk Oud-Noord. De 
tweede verdieping is puur gericht op het verblijf. 

Vertll ljf I Ooorgang 

Overstap 

Arb. J .J6 : In de dworsdoorsnede van her gebouw 
wordt hetlelde onderscheid gemoakt tussen de 
J routes. Op de begane grond en de verdieping 
vindr overlapping plaats. 
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Het station wordt een gebouw waar veel verschillende 
activiteiten mogelijk zijn. Deze activiteiten moeten 
zichtbaar zijn en aanzetten tot nieuwe activiteit. Door 
vele functies met verschillende gebruikers bij elkaar 
te plaatsen ontstaat er ontmoeting en sociaal contact. 
Mensen gaan niet via een achterdeur naar hun kantoor, 
maar lopen langs ingangen van andere functies. Mensen 
die naar de kapper gaan, komen langs het sportveld en 
mensen die naar het restaurant gaan zien alle overige 
activiteit van het gebouw. De drie routes moeten dan 
ook op allerlei plekken samenkomen of zicht bieden 
naar elkaar toe. Mensen die van de bus naar de trein 
lopen zien dat er meer te doen is dan het gebruik van 
het openbaar vervoer en komen misschien terug om 
een hapje te eten. Ingangen van de functies moeten 
zichtbaar zijn, verdiepingen moeten open zijn en 
overal dienen doorkijkjes te vinden zijn in plaats van 
dichte wanden. 

In het gebouw zijn diverse ruimtes beschikbaar die 
geen vaste functie hebben, zoals atelierruimtes. 
Deze ruimtes kunnen door de omliggende functies 
gebruikt worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld workshops 
gegeven worden door een kapper, een kunstgalerie, 
een fotozaak e.d. Ook kunnen de ruimtes gebruikt 
worden voor vergaderingen of buurtbijeenkomsten. 
Deze ruimtes worden zodoende generiek van aard waar 
omliggende functies sam en gebruik van kunnen maken. 

Kortom, het samenbrengen en mengen van veel 
verschillende activiteit zorgt voor een bruisend 
gebouw. Het gebouw wordt beleefd en zal geen lege 
ruimte worden die beheerst wordt door alleen de 
netwerkstromen, het wordt een verblijfplaats. 

I 
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Alb. 3.37: Ingangen die naar elkaar toe liggen, ipv algezonderd, zorgen voor 
kruisende routes en sociaaf contact 

o 

Alb. 3.38: Doorkijkjes en direct contoct is van groot belang voor de werking 
van een dynamisch gebouw 

Alb. 3.39: Het gebouw bevat diverse generieke ruimtes die door de 
omliggende luncties gebruikt kunnen worden 



Alb. ].40: Op de begone grond schuiven in de avond ateli.,ruimtes uit . 
waardoor de kantoarruimtes worden afgeschermd en het gebruik van de 
plek verondert 

ill 
Alb. ].41 : In de ovand worden op de verdieping de dienstverlenende luncties 
olgeslaten met een schuilwand 
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Het vierde belangrijke aspect in het station is dat het 
zich aan kan passen aan behoeftes op een bepaald 
moment van de dag. Een dynamisch gebouw dat 
meegaat met de veranderende mensenstraom, die op 
een station is waar te nemen, is dan ook wenselijk. 
De volgende types van verandering zijn in het nieuwe 
station terug te vinden: 

Winkels en kantoren hebben openingstijden van 09 .00 
tot 18.00 uur en zijn hierna gesloten en zorgen voor 
geen verdere activiteit in het gebouw. De winkels en 
kantoren op de begane grand zijn overdag dan ook goed 
bereikbaar en een belangrijke functie in het gebouw. 
Als deze functies om 18.00 uur sluiten dan worden de 
belangrijkste doorgangen naar de kantoren afgesloten 
door extra ruimtes die gekoppeld zijn aan de winkels . 
Deze ruimtes zijn atelierruimtes en bedoeld om 
mensen de praducten uit de winkels te Laten beleven. 
De winkels krijgen dus een winkel/ atelier functie 
toegekend en terwijl overdag muziekinstrumenten 
worden verkocht kunnen in de avond muziekworkshops 
gegeven worden met de instrumenten die in de winkel 
te koop zijn . Zodoende wordt activiteit van de begane 
grand vastgehouden, maar verandert deze wel door 
de dag heen. Hier profiteren zowel bezoekers als 
winkeliers van. De atelierruimtes sluiten de ingangen 
van de kantoorruimtes af van de grote doorgang van 
het gebouw, hierdoor genieten de kantoren een extra 
bescherming. 

Op de verdieping vindt een andere verandering plaats 
wanneer de dienstverlenende functies sluiten. De 
etalages worden afgeschermd door een wand die 
opgebouwd is door schuifwandelementen. Deze wand 
kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld exposities. 
Waardoor de ruimte in de avond anders beleefd wordt 
dan overdag. 
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Een andere vorm van tijdgebonden verandering is het 
verschijnen van meer routes naar de verblijfsfuncties. 
Zoals eerder is uitgelegd wordt de begane 
grond voornamelijk gebruikt als doorgang en de 
verdiepingsruimtes als belangrijkste verblijfruimtes. 
In de avond (na de spits en werktijd) wordt de 
doorgangsfunctie van minder groot belang en is 
verblijf een belangrijkere activiteit in het gebouw. 
Mensen willen ontspannen daarom ze gaan naar de 
film, een galerie of naar een restaurant . Om dit te 
bevorderen worden trappen naar de begane grond 
en de verdiepingen gelegd die overdag niet aanwezig 
zijn. Er ontstaan meer routes naar de verdiepingen en 
mensen zullen hier sneller gebruik van (willen) maken. 
De route wordt gebaseerd op circulatie en niet op 
doorgang. 

Ook de materialisering doet mee in deze tijdsgebonden 
verandering. Het gebouw zelf wordt grotendeels 
vormgegeven in glas. Overdag zorgt dit ervoor dat 
aan de binnenzijde een open geheel ontstaat met 
veel uitzicht naar buiten. Aan de buitenzijde sluit het 
gebouw zich en spreekt de vorm. In de avond is er 
weinig doorzicht naar buiten en het accent komt op het 
gebruik in het gebouw te liggen. Door het licht zal ook 
vanaf de buitenzijde zal het gebruik van het gebouw 
goed zichtbaar worden. Door middel van kleurgebruik 

Alb. 3.44: In de ovond opent het gebouw zieh en wordt het gebruik zieMbaar. 
Kfeuren zorgen voor diverse uitstralingen. 

Alb. 3.42: Door middel van een kantelbare trap ontstaan In de avond meer 
routes naor de verdieping en zodoende de verblljlfuncties 

Alb. 3.43: Het g/as zorgt ervoor dat overdag vooral de vorm spreekt en In 
de avond het gebruik 



A{b. 3.45: De wanden van de parkeeringangen kunnen openk(appen en 
zodoende een extra functionatiteit krijgen 

Alb 3.47: Het verschuiven van kubussen kan op fen simpele manier voor 
afs(uiting of opening zorgen 
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in de lichten verandert het gebouw van uitstraling. 

leder persoon heeft andere behoeftes en deze 
verschillen door de dag heen. Gebouwen houden 
hier nag weinig rekening mee en geven vaak weinig 
mogelijkheden am behoeftes te Laten veranderen. In 
het gebouw komen enkele elementen die veranderen 
naarmate het gebruik verandert. Denk aan wanden met 
draai· en klapelementen waar mensen kunnen zitten . 
In de 'nulstand' is er een gewone dichte muur, maar 
bij gebruik zijn er zitmogelijkheden en ontstaan holle 
ruimtes, waardoor de muur een andere betekenis en 
functie krijgt. 

Op de verdieping zullen enkele verzamelingen kubussen 
van 400x400x400mm te vinden zijn. Deze kubussen 
kunnen schuiven over een rails in een dimensie. 
Hierdoor is het mogelijk am verschillende ruimtelijke 
configuraties te maken die afhankelijk zijn van de 
behoefte. Op het ene moment vormen de blokken een 
afgesloten ruimte en op het andere moment een open 
ruimte. 

Oak komen er diverse feedback elementen in het 
gebouw die met licht of beeld worden gepresenteerd. 
Een fotomuur waar buurtbewoners eigen exposities 
kunnen houden of kleurtegels die veranderen als ze 
betreden worden. Mensen bepalen de verandering 
bewust en onbewust, waardoor de ruimtelijke beleving 
oak verandert. 

Alb 3.46: Kubussen van 400x400x400mm kunnen schuiven OVer een rails en 
zodoende een veranderende ruimle vormen. Er zijn element en van " 2 of 
3 b(okken hoog 
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Het gebouw is zo ontworpen dat de routes vele 
verschillende vormen hebben. Deze vormen zorgen 
voor een verschil in perspectief bij verschillende 
looprichtingen . Zo is de grote doorgang naar het 
noorden toe vernauwend en wordt deze intiemer aan 
de noordzijde, naar het zuiden toe opent deze zich 
naar de stad toe en wordt als groter en opener ervaren. 
De looppaden op de verdiepingen kruisen het gebouw 
op diverse manieren en geven dus ook per looppad een 
andere ervaring. Het perspectief verandert steeds, 
waardoor het uiterlijk van het gebouw anders beleefd 
wordt op een andere plek. 

Door het samenbrengen van vele verschillende soorten 
mensenstromen en functies (clustering en menging) 
vinden er veel ontmoetingen plaats tussen mensen 
met vele verschillende activiteiten. Deze activiteiten 
kunnen voor nieuwe activiteiten zorgen en mensen 
samenbrengen of interesseren voor elkaars bezigheid. 
Zo kunnen samenwerkingsverbanden gevormd 
worden tussen winkels, ateliers en horeca en kunnen 
expositieruimtes ook door voorbijgangers bezocht 
worden. Het gebouw biedt door zijn rijk programma 
en open opzet een mogelijkheid voor vele soorten 
activiteit en laat hiervoor ook ruimte open. De 
doorgang kan als plein dienen met een kleine markt, de 
looppaden zijn breed genoeg voor een braderie, kleine 
concerten, filmvoorstellingen in de open lucht, en 
nog veel meer. De verandering die niet voorspeld kan 
worden krijgt hierdoor een voedingsbodem en maakt 
het gebouw extra interessant en minder statisch . 

Afb 3.48: Schuine hoeken zorgen voor een veranderlng in perspectief 
afhankelijk van de ploots waar je staat. het gebouw verandert als de 
vaetganger loopt 



Arb 3.50: Impressies van het nieuwe station 
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Het station is ontworpen aan de hand van de benoemde 
strategie. Het station past zich in de omgeving en 
herbergt drie routes die kenmerkend zijn voor het 
gebouw. 

In deze paragraaf wordt de indeling, de werking en het 
uiterlijk van het gebouw getoond. In het bijbehorend 
tekeningenboek zijn de technische tekeningen te 
vinden die behoren bij deze indeling. Deze tekeningen 
kunnen als houvast dienen bij het lezen van deze 
paragraaf. Indien nodig wordt in de tekst gerefereerd 
naar een bepaalde tekening . 
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Het station bestaat uit 4 verdiepingen met elk hun 
eigen accent op een soort route. 

Op 4 meter onder het maaiveld bevindt zich het 
nieuwe busstation, een parkeergarage voor auto's aan 
de noordzijde van het spoor en een parkeergarage 
voor fietsers aan de zuidzijde van het spoor. Auto's en 
bussen kunnen de kelderverdieping bereiken via een 
hellingbaan die gekoppeld is aan de Noordlaan. Fietsers 
kunnen via een trap met fietsgoot de parkeergarage 
bereiken. Het busstation is opgebouwd uit enkele 
perrons die te bereiken zijn vanaf de doorgangsroute 
op de begane grond. De parkeergarage is te bereiken 
via enkele parkeeringangen die naar de begane grond 
leiden. 

De kelderverdieping is vooral gericht op 
verkeersstromingen die gekoppeld zijn aan de 
overstaproute op de begane grond. 

VerbllJf 

Verblljf I Doorgang 

Doorgangl Overstap I VerbllJf 

Overatap 

Alb 3.50: Dwarsdoarsnede van het station. De kelder 
richt zich op de overstoplunctie. 

Alb 3.51: ImpreS5ie van het oossta/ion op de kelderverdieping 
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4 

1. Parkeergarage auto's 
2. Busstation 
3. Parkeerbeheerder auto's 
4. Parkeeringangen 
5. Parkeergarage fietsen 
6. Parkeerbeheerder fietsen 
7. Kantoor busmaatschappij 
8. Hellingbaan naar de Noordlaan Alb 3.52: Indeling van de kelderverdieping 
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De begane grond is de verbindende schakel van het 
station. De drie routes komen op de begane grond 
samen en dit zorgt ervoor dat de begane grond een 
levendige plek wordt. De begane grond loopt onder het 
spoor door en zorgt voor een directe verbinding tussen 
de wijken Tilburg-Centrum en Tilburg-Noord. Deze 
doorgang is gebaseerd op de morfologische lijnen vanuit 
de omgeving en vormt een brede wigvorm die vernauwt 
naar het noorden toe en opent naar het centrum. Aan 
de rechterzijde van deze wigvorm liggen overdag 
winkels en kantoren en's avonds atelierruimtes. Aan 
de linkerzijde ligt een verhoogde route die verbonden 
is met de verschillende overstapfuncties. 

Het zuidelijk gedeelte van de begane grond is de 
stationshal met de entree naar het NS-gedeelte. Hier 
is ook de entree naar de treinperrons te vinden. In 
de stationshal ligt aan de rechterzijde een horeca 
gedeelte met een dakterras. Dit dakterras staat 
in directe verbinding met het treinperron. Onder 
het spoor loopt de doorgangsroute met aan de 
rechterzijde stationswinkels zoals een drogisterij, 
een tijdschriftenwinkel, een mediawinkel e.d. Aan de 
linkerzijde ligt de verhoogde overstaproute die eerst 
naar de entree van de busperrons leidt en uiteindelijk 
eindigt bij een tweede fietsparkeergarage aan de 
noordzijde. 

VerbllJf 

Verblljf / Doorgang 

Doorgang/ Overatap I VerblIIf 

Overstap 

Afb ].54: Dwarsdoorsnede van het station. De 
begone grand verbindl de doorgangsroute met de 
aversloprute en de verblijfsroute 

Afb ].55: Impressie van de wigvorm von de begone grand riehting het 
noorden 

Afb ].56: Impressie van de stationshal met de open opzet waardoor de 
monumentale stationskap zichtbaar is 
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9 

1. Doorgangsroute 
2. Overstaproute 
3. NS Stationsgedeelte 
4. Stationshoreca 
5. Stationswinkels 
6. Toiletten 
7. Kantoren Afb J. 57: tndeling van de begane grond 

8. Winkelruimtel Atelierruimte 
9. Magazijn 
10. Fietsparkeergarage 



80 0 

De begane grond is overdag vooral gericht op het 
geleiden van de vele mensenstromen. De verdiepingen 
zijn te bereiken via een roltrap, een lift en een trap 
aan de noordzijde. 
In de avond sluiten de winkels en kantoren en is de 
doorstroom van mensen een minder belangrijke factor 
voor het station. Mensen hebben in de avond vrije tijd 
en richten zich meer op het verblijf dan op de doorgang. 
Daarom verandert de ruimte in de avond door het 
uitschuiven van Atelierruimtes en het neerdalen van 5 
extra trappen naar de verdieping. 
Deze verandering zorgt voor een andere ruimtelijke 
beleving die gericht is op verblijf. De winkel/atelier I 

combinaties openen veel mogelijkheden voor de 
winkelhouders. Wat overdag verkocht wordt kan in de 
avond gedemonstreerd en gebruikt worden. Zo kunnen 
bijvoorbeeld fotowinkels in de avond studioworkshops 
geven. Het uitschuiven van de atelierruimtes verdubbelt 
het vloeroppervlak van de winkels en de ingangen naar 
de achterliggende kantoren worden afgesloten. 

De atelierruimtes zijn opgebouwd uit een stalen 
constructie waaraan LED elementen zijn bevestigd . Aan 
de binnenzijde is de ruimte afgewerkt met borstels die 
het schuiven over de winkelruimte vergemakkelijken 
en kieren gelijk afdichten. Tussen de stalen constructie 
wordt de ruimte geYsoleerd en het dak wordt afgewerkt 
met een kunststof dakbedekking. In het midden van de 
wanden is een glazen strook te vinden die in het dak 
doorloopt . Mensen die langslopen kunnen zodoende 
een glimp opvangen van wat er binnenin gebeurt . 
Het uitschuiven van de atelierruimtes gebeurt door 
een elektromotor die aangedreven wordt door 12 volt 
accu's. Deze elektromotor drijft door middel van een 
ketting stalen wielen onder de atelierruimte aan . 
Het dak van de atelierruimte rust op het dak van de 
winkelruimte en rolt hier soepel overheen . De rails 
die benodigd zijn voor het uitschuiven worden zo 
ontworpen dat er een minimaal hoogteverschil waar te 

Alb 3.58: Impressie van de Winkel! Acelierluncties overdag. De kanCooringangen zijn bereikbaar 
en de trappen vormen fen luifel voor de winkel entreE' 
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Alb 3.59: Technisch deCail van de winkel!aCelierruimCes 
(zie Cekeningenbaek Drr·OI) 



Arb 3.60: Impressie van de WinkeliACelierruncCies in de ovand. De 
kantaoringongen zijn afgeslaten en de trappen van de verdieping zijn 
neergedaald 

Arb 3.61 : DeCail van de kanCelba,. Crap 

i otd k H 1 uwd tat on 81 

nemen is. 
De LED elementen kunnen naar eigen wens van de 
winkelhouder bestuurd worden . Hierdoor kan een 
persoonlijke tint aan de winkel gegeven worden, maar 
wordt de algemene uitstraling van het stationsgebouw 
wel gehandhaafd. Winkels kunnen gemakkelijk 
veranderen, zonder dat hiervoor een ingrijpende 
ruimtelijke verandering nodig is . 

De neerdalende trappen zorgen voor extra routes 
naar de bovenliggende verdiepingen en blokkeren 
de ingangen naar de winkelruimtes. De trappen zijn 
uitgevoerd in alumhium en een transparant hek. De 
trap bestaat uit een vast gedeelte dat verbonden is aan 
de verdiepingsvloer en uit een draaiend gedeelte. Het 
vaste gedeelte en het bordes worden extra ondersteund 
door twee kolommen. Het transparante hek bestaat op 
het draaiende gedeelte uit plexiglas om gewicht te 
besparen. 
Door middel van een contragewicht worden de trappen 
in neutrale stand gehouden. Dit contragewicht is 
verwerkt in een verlenging van de trapboom . Deze 
verlenging loopt langs het vaste bordes . Als de winkels 
sluiten, kunnen de winkelhouders de trappen omlaag 
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halen en aan de begane grond bevestigen met een haak. 
Ook bevat de begane grond enkele persoonsgebonden 
veranderingselementen. Zo beschikt de verhoogde 
overstaproute over een speciale vloer die de trilLingen 
van de voetgangers absorbeert en omzet in energie. 
Deze route van het station wordt het zwaarst be last 
en de opgewekte energie wordt teruggekoppeld aan 
het gebouw. Door middel van kleurgebruik ziet de 
voetganger een verandering in de energie opwekking. 
Zo geeft een persoon een flauwe verlichting en zorgt 
een groep person en voor een feller Licht. 

Een andere persoonsgebonden verandering Ligt in de 
parkeeringangen. De parkeeringangen krijgen een extra 
functionaliteit toegekend door de mogelijkheid van 
het openklappen van bankjes en extra ruimtes. In de 
nulstand zal de parkeeringang vlakke alumium wanden 
bevatten waar op verschillende plekken uitsparingen 
zijn gemaakt voor handvaten. De handvaten worden 
gebruikt voor het openklappen van een gedeelte van 
het alumium vlak. Dit openklappen zorgt voor bankjes 
en toegang tot de achterliggende holle ruimte. De 
bankjes worden constructief ondersteund door twee 
staalkabels die verbonden zijn met een contragewicht. 
Dit contragewicht klemt zich vast aan een metalen 
profiel dat in de holle wand bevestigt is. Sommige 
vlakken roteren rond een metalen as. De vrijkomende 
holle ruimte kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het 
opladen van een mobiele telefoon, een laptop of andere 
elektrische apparaten. Ook kunnen in de holle ruimtes 
verschillende andere automaten geplaatst worden die 
een extra functionaliteit met zich meebrengen. 

De begane grond is dus een veranderende verdieping 
die overdag vooral gericht is op de doorgang- en 
overstapfunctie. in de avond verandert de ruimtelijke 
indeling en ontstaat er een verblijfskLimaat. 

Arb 3.62: ImpreS5ie van de lichtvloer op de overstaproute 
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Afb 3.63: Impressie van het gebruik van de parkeeringangen 
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De verdieping is gericht op de wijkfunctie en heeft 
een directe doorgang naar de achterliggende wijk in 
Tilburg-Noord. Door middel van twee bruggen kunnen 
voetgangers over de Noordlaan direct op de verdieping 
uitkomen. De verdieping is een ontmoetingsplek 
voor buurtbewoners waar veel verschillende soorten 
activiteit samenkomen. Deze verschillende activiteit 
maakt de verdieping ook aantrekkelijk voor bezoekers 
van de stad en brengt veel mogelijkheden met zich 
mee. De verdieping is gericht op zowel een doorgang 
naar de achterliggende wijk als een verblijf in het 
stationsgebouw. 

Het centrale punt op de verdieping is een horecafunctie 
waar mensen kunnen samenkomen en wat kunnen 
drinken of eten. Deze horeca leidt naar de verschillende 
functies op de verdieping.Aan de noordzijde zijn 
sportmogelijkheden te vinden zoals een sportveldje, 
een sportcafe, een fitnessruimte en een well ness 
centrum voor sportmassage e.d. Aan de oostzijde naast 
de horeca liggen diverse dienstverlenende bedrijfjes 
zoals een kapper of een uitzendbureau. Ook liggen 
hier verschillende atelierruimtes die gehuurd kunnen 
worden. Aan de westzijde liggen diverse functies die 
gericht zijn op sociaal contact, maar gekoppeld zijn 
aan virtuele concepten . Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
een nieuw soort arcadehal, een digitale netwerkwinkel 
en een videotheek en muziekzaak. 

Vert>lijf 

Doargangl Ovorstap I Vert>l ijf 

Overstap 

Arb 3.64: Dwarsdoorsnede van het station. De 
verdiep;ng ;s gericht op de wijkfuncUe en combineert 
een dooryany naar de wijk met verblijffuncties 

De verdieping is zo ingericht dat mensen op 
verschillende plekken kunnen gaan zitten en sociaal 
contact onderhouden _ Zo zijn er bankjes te vinden 
aan de randen van de bruggen en zijn er zitlwerkplek 
mogelijkheden door het gebruik van bewegende 
kubussen. Deze bewegende kubussen kunnen naar eigen 
inzicht verplaatst worden, waardoor verschillende 
ruimtelijke mogelijkheden ontstaan. Mensen kunnen 
ervoor kiezen om alleen te gaan zitten en werk te 
verrichten. Of mensen kunnen de kubussen ook zo 
positioneren dat er een open ruimte ontstaat waar 
graepjes samen kunnen zitten. De kubussen kunnen 
langs een as verplaatsen en hebben een vaste hoogte 
van een, twee of drie kubussen. 
Aan de zuidzijde is een grate wand te vinden waar 
expositites gemaakt door buurtbewoners gehouden 
kunnen worden. Bijvoorbeeld van een kunstworkshop 
die in een van de ateliers op de verdieping is gegeven. 
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Afb 3.67: Indeling van de verdieping 
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1. Atelierruimtes 
2. Horeca 
3. Zakelijke dienstverlening 
4. Parkeeringangen 
5. Magazijn 
6. Sportveld 
7. Fitnesszaal met sportcafe 
8. Wellness centre 
9. Videotheek, bordspellen e.d. 
10. ZitlWerkruimtes 
10. Kantine NS-personeel 
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De etalages van de dienstverlenende winkels op 
de verdieping kunnen in de avond afgeschermd 
worden door middel van een schuifwandsysteem . 
De schuifwandpanelen worden in een uitsparing 
opgeborgen en kunnen door middel van rails aan de 
bovenzijde op hun plek gebracht worden. Als een 
wandpaneel op zijn plek is dan kan deze vastgezet 
worden door een aluminium profiel aan de boven· en 
onderzijde die het paneel vastklemt en afdicht. Het 
rolmechanisme en de rails zijn verborgen achter de 
bakstenen rand aan de bovenzijde. (zie tekeningenboek 
DET-02) Deze schuifwand kan gebruikt worden voor een 
expositie of kan bijvoorbeeld zelf een kunstwerk zijn of 
kan bijvoorbeeld ingelegd zijn met digitale fotolijstjes 
die foto's van bezoekers toont. 

De toepassing van vele schuine lijnen van de bruggen 
en de wanden zorgen voor perspectiefverandering op 
verschillende vlakken. De verdieping wordt hierdoor op 
ieder punt net iets anders beleefd 

De verdieping is een ontmoetingsplek voor zowel 
buurtbewoners als bezoekers van de stad. Er is 
volop mogelijkheid om samen met anderen activiteit 
te ondernemen, maar mensen kunnen ook een 
eigen werkplek zoeken. De atelierruimtes, de 
sportaccomodatie, de horeca en de ontmoetingsplaatsen 
maken de verdieping een veelzijdige ruimte die vooral 
in het gebruik verandert. 

Alb ].68: Impre"ie van de verandering van de etatage, van de 
dienstverlenende winkels. 
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Afb 3.69: Impressie van de verdieping mer de schuifbare kubussen 
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De tweede verdieping is gericht op het verblijf en 
bevat een drietal filmzalen, een galerie en een 
groot restaurant. Mensen komen hier naartoe om te 
ontsnappen aan de hectiek van het dagelijkse Leven. 
Hiermee sluit het gebouw aan met de omgeving die ook 
gericht is op het culturele aspect. 
De galerie, de filmzalen en het restaurant kunnen 
samenwerken met de andere functies in het gebouw. Zo 
kunnen bijvoorbeeld filmworkshops gegeven worden op 
de begane grond in een foto/film winkel/atelierruimte. 
De galerie kan de verdieping gebruiken voor workshops 
en exposities van buurtbewoners. 

Deze verdieping is te bereiken met een grote 
hellingbaan vanaf de verdieping. Ook kan via de roltrap, 
een losse trap en met liften de tweede verdieping 
bereikt worden . En net zoals op de verdieping en de 
plattegrond zorgen schuine lijnen van de bruggenvoor 
een perspectiefverandering. 

Vartllljf I Doorgang 

Doorgang/ Overstap I Varblljf 

Ovarstap 

Arb 3.70: Dworsdoorsnede van het station. De 
tweede verdieping is puur gericht ap het verblijf 

Arb 3.71: Impressie tweede verdi.ping 
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1. Galerie 
2. Filmzalen Afb].7]: Indeling van de tweede verdieping 

3. Restaurant 
4. Parkeeringangen 
5. Dakterras 
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Samengevat, het station is een open geheel dat zich 
inbed in de stedelijke condities van de plek. De functies 
zijn aan de zijkanten gelegen waardoor een open gevoel 
heerst en er veel zichtlijnen ontstaan. Schuine hoeken 
van looppaden en vloeren zorgen voor een divers 
uiterlijk op verschillende plaatsen. De cultuurhistorie 
rondom het station wordt bewaard en de monumentale 
stationskap zweeft boven de nieuwe stationshal.De 
materialisering is ontleend uit zijn directe omgeving 
en openingen in de gevel zorgen voor een orienta tie 
naar de omgeving toe. De cultuurhistorie van het 
gebied wordt direct ervaren door de locomotiefloodsen 
die aan beide zijdes van het station liggen. Door het 
introduceren van drie routes, een integratie met 
de binnenstad, menging en aanpasbaarheid van het 
gebouw wordt het station een dynamisch geheel 
dat gericht is op het gebruik. De vele doorkijkjes en 
zichtlijnen zorgen ervoor dat mensen activiteit zien en 
ondernemen hierdoor zelf activiteit gaan ondernemen. 
Samen met de mogelijkheid om te veranderen zorgt 
voor een 24uurs dynamisch geheel. Het station wordt 
meer dan aileen een overstapmachine, het wordt 
een verblijfplaats. Sociaal contact wordt bevorderd 
waardoor het isolement van de capsules even wordt 
doorbroken. Het station leeft de hele dag en is een 
middelpunt van menselijke activiteit. 

"Something happens, because something happens, 
because something happens." 

Arb ].76: Doorsnede CC (zie tekeningenboek DRSN·O]) 

Arb. ].75: Doorsnede M (zie tekeningenboek DRSN·04) 
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Afb. 3.78: Zuidgevel (zie tekeningenboek GfV-Ol) 

Afb. 3.79: Westgevel (zie lekeningenboek GfV-02) 

Afb. 3.79: Ooslgevel (zie lekeningenboek GfV·Ol) 

Afb. 3.80: Noordgevel (zie lekeningenboek GfV-02) 

[ 
[ 
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Alb 3.81: Impressie vanui! de Noord-Oost zijde 
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Alb J .Bl : Impressie vanuit de Zuid-Oosc zijde 
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Alb ].81 : Impressie vanuit de Hoard·West zijde 
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Afb 3.81: Impressie vanuit de Zuid· West zijde 
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Alb 3.81: Impre55ie van de noardzijde van her geboiuw 



Ho uk 8 s lon 99 

Afb 3.Bl : ImpreS5ie van de zuidzijde van her geboiuw 
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am terug te komen op de probleemstelling: 

Het vernieuwde station van Tilburg speelt in op de dynamiek van de netwerksamenleving door het samenbrengen 
van vele functies en mensenstromen. De functies in het station zorgen v~~r een grote keuzemogelijkheid aan 
activiteiten die mensen kunnen ondernemen. De restruimte heeft opzet, waardoor deze ook mogelijkheden 
biedt voor nieuwe activiteiten. Het station verandert door de dag heen en past zich aan naar het moment van 
de dag. Dit zorgt ervoor dat het gebouw levendig blijft en geen stille lege ruimte wordt als de winkels sluiten. 
Deze levendigheid brengt mensen naar de plek en zorgt ervoor dat er sociaal contact ontstaat en ontmoeting 
tussen verschillende groepen plaatsvindt. 

De identiteit van de plek wordt behouden door een goede aansluiting op de stad . De historische lintenstructuur 
van het stadsdeel Oud-Noord wordt hersteld door het strategisch plaatsen van functies in de Spoorzone. 
De grote onderdoorgang bij het station verbindt het centrum met de wijk Oud·Noord. En de morfologische 
lijnen van het omliggende gebied worden door het station heen getrokken . De bestaande cultuurhistorie 
van de plek wordt gehandhaafd door het behoud van enkele belangrijke gebouwen en elementen zoals de 
locomotiefloodsen en de stationskap. 

Samengevat is het vernieuwde station een nieuw knooppunt in de stad dat zowel voor stadsbewoners als 
stadsbezoekers een meerwaarde oplevert. Het wordt een gebouw waarin het gebruik een centrale rol speelt 
en ontmoeting, sociaal contact en activiteit de sleutelwoorden zijn. 
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