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"There are two ways of being creative. One can sing and dance. Or 
one can create an environment in which singers and dancers flourish." 

Warren G Bennis 
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Voorwoord 

Deze scriptie is het eindresultaat van mijn afstu- welke het vooronderzoek van het afstudeeratelier 

deerproject binnen de afstudeerrichting Architectural visualiseert. 

Design & Urban Cultures van de capaciteitsgroep 

Architectural Design and Engineering, welke valt Met deze scriptie laat ik u het resultaat zien van 

onder de faculteit Architecture, Building and Plan- een jaar onderzoek naar en het ontwerp van een 

ning van de Technische Universiteit Eindhoven. danshuis in de Spooaone van Tilburg. De ana-

De relatie tussen de grote, stedenbouwkundige, 

schaal en de kleinere, meer architectonische, 

schaal binnen deze afstudeerrichting, zorgt ervoor 

dat je constant moet in- en uitzoomen voor een 

optimaal resultaat en ontwerp. Deze wisselwerking 

tussen de verschillende schaalniveaus, waarbij je 

van een stedenbouwkundige analyse en ontwerp 

naar een architectonisch ontwerp toewerkt, zie ik 

als een meerwaarde van het eindproduct. 

lyse van de stad Tilburg en de Spooaone in het 

bijzonder liggen aan de basis van dit ontwerp. Het 

Danshuis Station Zuid, reeds ten noorden van de 

stad gesitueerd, zal haar onderkomen vinden in 

mijn ontwerp. 

Daarnaast beschrijft deze scriptie ook het pro

ces dat ik heb doorgemaakt als ontwerper in een 

wereld die ik ook op een andere manier ken, 

namelijk de wereld van de danser die haar passie 

naleeft. Als ontwerper ben ik geleid naar keuzes 

Mijn afstudeerproject is tot stand gekomen in het die tot dit eindresultaat hebben geleid. Hierbij ben 

afstudeeratelier 'BrabantStad, de spoordoorsnede: ik zowel gestuurd door eigen ervaring als danser 

architectuur en stedenbouw van de netwerkstad', evenals door literatuur en referentieprojecten. 

waarbij een analyse van Tilburg en in het bijzon

der de Spoorzone van Tilburg aan ten grondslag 

ligt. De historische ontwikkeling van Tilburg en de Suzanne Geux 

Spoorzone is door middel van een typo-morfolo- Eindhoven, augustus 2011 

gische ruimtelijke analyse, een historische analyse 

en een sociaal-culturele analyse in kaart gebracht. 

Al deze informatie is gebundeld in een atlas 
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Het stedelijk netwerk van de vijf grote Brabantse worden tussen de, nu door het spoor gescheiden, 

steden Breda, Eindhoven, Helmond, 's- Hertogen- noordelijke en zuidelijke stadsdelen. Hierdoor zal 

bosch en Tilburg vormt samen met de provincie de bereikbaarheid van het noordelijk deel van de 

Noord-Brabant BrabantStad. Binnen alle steden stad verbeterd worden. 

van BrabantStad zijn de gebieden rondom de sta-

tions volop in ontwikkeling. 

De ontwikkeling van de Spoorzone in Tilburg is 

een van de grotere, binnenstedelijke gebiedsant

wikkelingen in Nederland. In de geschiedenis van 

Tilburg zelfs het grootste en misschien wel meest 

beeldbepalende project van de stad. De Spoor

zone biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor 

Tilburg. 

Als uitgangspunt voor het nieuw te ontwikkelen , 

stedelijke landschap dient het unieke industriële 

erfgoed van de NS-Werkplaats. Deze Centrale 

Werkplaats werd na de aanleg van de spoorlijn 

Tilburg-Breda in 1863 opgericht en is in opeenvol

gende fasen uitgebreid en gemoderniseerd. 

De historische en ruimtelijke kernkwaliteiten van de 

werkplaats zijn deels ingezet voor behoud, maar 

dienen ook als referentiekader en inspiratiebron 

voor het stedenbouwkundig plan. De objecten en 

ensembles krijgen daarom een belangrijke plaats 

in het nieuwe plan, zowel ruimtelijk als functioneel , 

waarbij hergebruik en renovatie van de oude hal

len centraal staat. 

Naast de historische ingrediënten is in het plan 

ook gebruik gemaakt van verbindende elementen 

als bestrating en beplanting om de samenhang 

binnen de werkplaats te visualiseren. In het ste

denbouwkundig ontwerp is de samenhang tussen 

de objecten versterkt door het behoud van de 

spoorrails in het gebied. De spoorrails is zichtbaar 

in het terrein gegrift maar heeft ruimtelijk geen 

In het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied directe betekenis. Het vormt een voetprint en ver

van de Spoorzone is getracht een aansluiting te wijzing naar de vroegere functie van het gebied. 

vinden met de aangelegen woonwijk en de bin-

nenstad ten zuiden van het spoor. Door de Het gesloten karakter van de Centrale Werkplaats 

Spoorzone als integraal onderdeel van de stad te wordt opgeheven door het verwijderen van de 

laten fungeren , kan een betere relatie gecreëerd diverse omheiningen , afrasteringen en schuttingen . 
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De begrenzing van het terrein ten opzichte van 

de omgeving wordt hierdoor niet meer gekenmerkt 

door diverse omheiningen, maar juist door het 

contrast in volume, bouwwijze, functie en bestra

ting. Het bijzondere karakter van de werkplaats 

zal zo duidelijk behouden en zichtbaar blijven ten 

opzichte van de directe omgeving. 

Een herbestemmingproject geeft je als ontwerper 

een andere opgave dan wanneer het om nieuw

bouw gaat. Het pand staat er al, het heeft een 

geschiedenis en er zijn beperkingen, maar daar

naast ligt er ook een kans om deze beeldbepalende 

en monumentale gebouwen te laten herleven. Zo 

heeft de locloods, of {locomotieven)stelplaats, in 

dit project een nieuwe functie gekregen. Het zal 

het nieuwe 'thuis' worden van Danshuis Station 

Zuid. 

Tilburg wil talent en creativiteit ontplooien, 

benutten en voor de stad behouden. De grote 

onderwijsinstellingen die Tilburg kent spelen hierin 

een belangrijke rol. Tilburg profileert zich op cul

tureel niveau door een bundeling aan creatieve 

opleidingen zoals dans, drama, theater, conser

vatorium, rockacademie, architectuur, beeldende 

kunst, fotoacademie en beeldhouwen. 
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Op het gebied van dans gaat Tilburg een stap 

verder door zich te profileren als Dansstad van het 

Zuiden. Verschillende culturele instellingen werken 

samen met leerlingen van de Dansacademie aan 

onder andere projecten als Dansnacht en Oktober 

Dansmaand, waarbij de hele {binnen)stad in het 

teken staat van de dans. 

Met het Danshuis Station Zuid heeft Tilburg zich 

internationaal in een netwerk verweven op het 

gebied van dans. Dit danshuis is samen met 

andere culturele instellingen en in samenwerking 

met de dansacademie verantwoordelijk voor de 

vele dansproducties die de stad kent. Het Dans

huis Station Zuid, dat tijdelijk in het noorden van 

de stad gevestigd is, wil zich in de Spoorzone 

gaan vestigen. In 'Bestemming bereikt: dans la 

station' is een ontwerp gemaakt voor dit danssta

tion in de oude locloods van de NS-Werkplaats. 

In het ontwerp zijn de twee hoofdonderdelen van 

het danshuis , repetitieruimten en uitvoerruimten, 

opgenomen. Over het algemeen zijn er vaak aparte 

locaties voor de repetitieruimten en de uitvoerruim

ten, deze laatste worden vaak ondergebracht in 

theaters en soortgelijke gebouwen. Organisatorisch 

gezien is dat erg handig. Ook hebben de repetitie

ruimten veelal andere eisen dan de theaterruimten. 



Nadeel hiervan is dat het publiek weinig meekrijgt Het danshuis biedt veel plekken waar verschillende 

van wat er achter een dans- of theaterproductie groepen mensen elkaar kunnen zien en plekken 

schuil gaat. Juist de ruimte voor dialoog tussen het waar ontmoetingen plaatsvinden. Hierin vervult de 

oefenen en het uitvoeren van dansvoorstellingen foyer van het danshuis een belangrijke plek. Zowel 

kan een meerwaarde bieden voor het publiek en repetitieoefeningen als spontane dansguerrilla's en 

zelfs de voorbijgaande passant. dansovervallen kunnen in deze ruimte en in de 

Het programma van het danshuis is naast de twee 

hoofdonderdelen in vier clusters op te delen. De 

repetitiezijde kan opgedeeld worden in de dansstu

dio's met het kantoor en residentie . De uitvoerzijde 

bestaat uit het theater en de opslagruimten. De 

clusters zijn vormgegeven in verschillende boxen. 

De ruimte voor dialoog vormt tussen de clusters 

een 'holle box' waarin de verschillende publieke 

functies worden ondergebracht; de centrale foyer. 

Deze 'holle box' houdt de overige boxen, de ver-

openbare ruimte van het danshuis plaatsvinden. 

Vier groepen leren elkaar zo kennen, dansers, 

choreografen, publiek en passant. De interactie en 

ontmoeting tussen deze vier groepen vormen een 

belangrijk onderdeel in het concept. Dit gebeurt 

zowel door middel van visuele relaties als door het 

realiseren van plekken waar deze groepen elkaar 

kunnen leren kennen en ontmoeten, en waar zij 

contact kunnen leggen met elkaar. 

schillende clusters, bijeen en is een ruimte waar Het draait daarbij om 'zien en gezien worden'! 

de huiskamer van de dansers, het restaurant en 

het grand café in elkaar overvloeien. 

Het danshuis zal een thuis worden voor de danser, 

waar ruimte wordt geboden om kennis te maken 

met de ander en mensen met elkaar te verbinden. 

Een plek waar de danser kan leren en kan optre

den en waar het publiek, en zelfs de passant, de 

dialoog met de danser kan aangaan. 
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De industrialisatie van Brabant, zowel de ver

stedelijking van Brabantse steden en dorpen en 

de ontwikkeling van het spoorwegnetwerk zijn 

nauw met elkaar verweven. Na de industrialisa

tie in het begin van de vorige eeuw kan Brabant 

gezien worden als een verstedelijkt landschap 

waarin een dicht spoorwegnetwer1< een grote rol 

heeft gespeeld tussen de belangrijkste polen van 

economische activiteit. Ruimtelijk ontstonden er 

een sleutelrol spelen als katalysator van nieuwe 

sociale, economische en culturele dynamiek en 

vitaliteit voor de centra-ontwikkeling in Brabant

Stad, dat steeds meer een netwerk is. 

In 's-Hertogenbosch is het transformatieproces 

van de industriële spoorzone sinds een aantal 

jaar volop in ontwikkeling en uitvoering. Een deel 

van de plannen is reeds uitgevoerd en momen-

industriële complexen in steden en dorpen, vaak · teel wordt er ondanks de economische crisis toch 

direct aan het historische centrum grenzend, die nog gebouwd aan nieuwe projecten in dit oude 

veelal direct verbonden waren aan het lokale sta- industriële gebied. De plannen voor de spoorzo

tion en spoor. nes in Breda, Tilburg, Helmond en Eindhoven zijn 

Door de de-industrialisatie eind vorige eeuw verlo

ren deze industriële complexen snel hun betekenis 

als grote knooppunten van industriële activiteit. 

Tegelijkertijd ontstonden op deze manier geschikte 

terreinen die een cruciale rol zouden kunnen 

gaan spelen in de nieuwe economie. Zoals het 

verschijneo van de netwer1<samenleving die de 

nadrukt legt op mobiliteit en de doorontwikke

ling van de stedelijke centra tot een paradijs van 

cultuur, consumptie en leisure. Deze strategisch 

gelegen gebieden kunnen in het mobiliteitsnelWerk 

Bestemming bereikt: dans la station 

nog in een priller stadium. Op dit moment is het 

gebied dat in de herontwikkeling voor de Bredase 

spoorzone valt, welke naast een nieuw stadsdeel 

ook de realisatie van een OV-Terminal omhelst, 

nagenoeg leeg en is men klaar om te starten met 

de bouw. 

De uitdaging voor Tilburg en haar spoorzone staat 

klaar. De gemeente heeft een masterplan voor het 

gebied opgesteld dat dit jaar nog goedgekeurd 

moet gaan worden. Het hele Spoorzonegebied 

beslaat 75 hectare. Het kerngebied van ongeveer 

12 
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35 hectare, direct grenzend aan het station en 

de binnenstad, zal van een grootschalig indus

triecomplex naar een compleet nieuw stadsdeel 

transformeren. Daar ligt tevens de uitdaging van 

de ontwikkeling. Hoe wordt een nieuw stadsdeel 

een vanzelfsprekend onderdeel van de stad? 

De interessante uitdaging om de ontwikkeling 

van het spoornetwerk en de ontwikkeling van het 

stedelijk netwerk (de knooppunten} in kaart te 

brengen, waaruit belangrijke karakteristieken voor 

het gebied kunnen worden gehaald, is door het 

afstudeeratelier 'BrabantStad' gebruikt om zowel 

stedenbouwkundige als architectonische inter

venties voor te kunnen dragen voor de Tilburgse 

spoorzone. 

Deze scriptie behandelt het ontwerp voor een 

danshuis in de oude (locomotieven}stelplaats op 

de NS-Werkp/aats. In het eerste deel wordt de 

analyse en aanleiding besproken. Het tweede deel 

blikt kort terug op een stukje dansgeschiedenis. tot 

slot zal deel 111 het ontwerp nader toelichten en de 

uitwerkingen van het concept tonen. 
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1.1 Aanpak 

Het afstudeeratelier 'BrabantStad; De spoor- In het voortraject heeft het afstudeeratelier op de 

doorsnede: architectuur en stedenbouw van de drie verschillende schaalniveaus Euregio, Tilburg 

netwerkstad' is het eerste in een reeks van afstu- (en directe omgeving) en Spoorzone een grondige 

,.. .... "., deerateliers die als ontwerplaboratorium voor de .__ _ _.~ analyse uitgevoerd. Het Euregionale schaalniveau 

dat in dit atelier is onderzocht betreft het grensover

schrijdende samenwerkingsverband in de Benelux, 

ook wel Vlaams-Nederlandse Euregio genoemd. 

Het omvat de Vlaamse provincies Antwerpen, 

Vlaams- Brabant en Limburg , en de Nederlandse 

provincies Noord-Brabant en Limburg. 

verdere ontwikkeling van BrabantStad mogelijke __ .. 
""'- interventies onderzoeken en kunnen voordragen 

aan de provincie Noord-Brabant 

boven: typologie spoorontwikkeling Tilburg 

onder: typologie spoorontwikkeling 

's-Hertogenbosch 

links: kaart van de historische morfologie 

op Euregio niveau in de post-industriêle 

periode omstreeks 2000 

schaal n.v.t. 

In deze ateliers zullen op verschillende schalen 

ruimtelijke, sociale en culturele aspecten ontwer

pend onderzocht worden om de overgang naar 

het postindustriële tijdperk van Brabant in beeld 

te brengen. Complexe onderwerpen als de rela

tie tussen stedelijk en natuurlijk landschap, de 

Deze analyses van landschap, historie, kenmer

kende typologische en morfologische bebouwing, 

ruimtelijke planologische en sociaalgeografische 

transformatie van industriële gebieden en het ver- ontwikkelingen zijn in een cartografische atlas 

sterken van de netwerken binnen BrabantStad gebundeld. Vragen als 'Hoe werkt deze netwerk

spelen hierin een belangrijke rol. stad?', 'Wat is haar rol op Euregionaai niveau?•, 

In het afstudeeratelier BrabantStad is de actu

ele en toekomstige betekenis en potentie van het 

'Hoe kan ze zich naar de toekomst toe duurzaam 

en vitaal blijven ontwikkelen, juist door haar eigen 

identiteit te versterken?· stonden centraal in dit 

spoorwegnetwerk en de knooppunten, zowel in de vooronderzoek. 

steden, als in dorpen en de tussengebieden, ver-

kent voor de ontwikkeling van BrabantStad als 21e Voortbouwend op de resultaten van dit onder

eeuwse netwerkstad en samenleving. zoek is gekeken naar het ontwikkelingspotentieel 

van het Spoorzonegebied van Tilburg binnen het 
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links: ondeaoeksgebied van de 

Spoorzonne binnen het afstudeeratelier 

Brabantstad 

21 

netwerk van BrabantStad. Hierbij werd op een 

tussenschaal gewerkt, waarbij er aandacht gege

ven wordt aan de stedenbouwkundige strategieën 

omtrent de toekomstige ontwikkelingen van deze 

Spoorzone en aan de concrete architectonische 

invulling van deze strategieën op ensemble en 

gebouwniveau. In deze individuele, en tevens 

laatste, casus is het onderzoeksgebied van de 

Spoorzone van Tilburg, welke van oost naar 

west dwars door de stad loopt, aangepast. Het 

onderzoeksgebied voor de herontwikkeling van 

de Spoorzone binnen het afstudeeratelier beslaat 

het gebied tussen de Gasthuisring, Burgemees-
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Bestemming bereikt: dans la station 22 



links: voorzijde van het station met de rechrs: achterzijde van het station met de 

taxistandplaats en kiss&ride direct tegen NS-Werl<plaats direct tegen het spoorta-

de stationshal gelegen met op de voor- lud gelegen 

grond de Spool1aan 

23 

ter Brokxlaan, Fraterstraat, Lange Nieuwstraat, 

Atelierstraat, Besterdring en Spoor1aan. 

De ruimtelijke context, geschiedenis en actualiteit 

spelen een belangrijke rol. In de industriële tijd 

speelden stations een belangrijke rol voor steden, 

vaak was het industrieterrein aan de achterzijden 

van de stations de motor van de kern. Door de 

de-industrialisatie en het ontstaan van een steeds 

compactere stad werden deze industrieterrei

nen vaak omsloten door de stad, waardoor deze 

gebieden nu in het hart van het centrum gelegen 

zijn. Wat kan deze locatie nu voor Tilburg, met 

haar textiel en spoorweg verleden, betekenen? 

Door middel van het toepassen van steden

bouwkundige strategieën in het gebied van de 

Spoorzone zijn architectonische interventies tot 

stand gekomen, waarvan er in deze scriptie één 

tot uitwerking is gebracht. Deze architectonische 

uitwerking betreft de herbestemming van de (loco

motieven}stelplaats (Hal 60) welke centraal in de 

Spoorzone van Tilburg is gelegen, direct aan de 

noordzijde van het station. 

Bestemming bereikt: dans la station 





links: het huidige masterplan van de 

Centrale Werkplaats van de gemeente, 

een van de ontwikkelingsgebieden in de 

Spoorzone van Tilburg 

2.1 BrabantStad 

Het stedelijk netwerk van de vijf grote Brabantse 

steden Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogen

bosch en Tilburg vormt samen met de provincie 

Noord-Brabant BrabantStad. De knooppunten 

in het netwerk van BrabantStad worden gevormd 

door deze vijf grote steden en de kleinere ste

den in de omliggende regio. De vijf gemeenten 

en de provincie behartigen sinds 2001 samen de 

belangen van BrabantStad op regionaal- en Rijks

niveau. BrabantStad oriënteert zich niet alleen op 

Nederland maar ook over de landgrenzen heen. 

Op Europees niveau werkt BrabantStadsamen met 

andere stedelijke netwerken, zoals Eurocities en 

het Regiona/verband Ruhr (Nordrhein Westfalen) . 

De samenwerking, die oorspronkelijk gericht was 

op ruimtelijke en economische ontwikkelingen, is 

in de afgelopen jaren uitgebreid met de beleids

velden milieu, grootstedenbeleid, cultuur, mobiliteit 

gemeenschappelijk belang ingepast, zodat het 

maatschappelijke resultaat centraal staat in plaats 

van de interne procedures. Met deze gezamen

lijke projecten willen de partners op verschillende 

beleidsterreinen een duurzame toekomst voor Bra

bant als geheel, en de steden in het bijzonder, 

bereiken . De zes partners hebben in december 

2007 een intentieverklaring ondertekend, waarin 

zij hebben afgesproken deze ambitie gezamen

lijk waar te gaan maken. Op deze manier willen 

de steden de verbindende schakels zijn tussen de 

regio, de provincie en Europa. 

De uitvoering van het programma voor de peri

ode van 2008 tot 2012 voeren de steden en 

provincie, soms onder de vlag van BrabantStad, 

soms individueel uit. De prioriteiten liggen bij een 

goede doorstroming op de hoofdverbindingsassen, 

het verbeteren van de Brabantse kanalen, een 

en sociale ontwikkeling. De zes partners in Bra- goede openbaar vervoer voorziening, bereikbare 

bantStad werken bewust samen op thema's die stedelijke centra en spoorzones en een robuuste 

voor gemeenten en provincie belangrijk zijn. Met (regionale) weginfrastructuur. 

als resultaat dat het voor Brabant meer op levert 

dan elke stad afzonderlijk had kunnen bereiken. De industrialisatie van Brabant en de entwikke

De deelbelangen van de partners worden in het ling van het spoorwegnetwerk zijn zeer nauw met 

25 Bestemming bereikt: dans la station 



26 

woeste gronden 

Eologische Hoofdstructuur 

--- autosnelweg -- kanaal 

~ spoorlijn • bebouwing 



links, kaart historische ontwikkeling van 

het landasehap omstreeks 2010. Veel 

beleidsstukken en plannen rond natuurbe

houd en verster1ting, zoals de Ecologische 

Hoofdstructuur, zijn er op gericht de 

gefragmenteerde natuurgebieden te 

verbinden tot een natuurnetwerk 

schaal n.v.t. 

27 

elkaar verbonden. In de jaren '20 van de vorige 

eeuw, een paar decennia na de aanvang van de 

industrialisatie, kan Brabant al gezien worden als 

een verstedelijkt landschap waarin de belangrijk

ste polen van economische activiteit met elkaar 

verknoopt zijn door een dicht netwerk van rails. 

De mozaïekachtige opzet, een rijke verscheiden

heid aan cultureel erfgoed, landschappen, steden 

en dorpen, is een van de meest unieke kwalitei

ten van BrabantStad en zorgt voor een fijnmazige 

menging van kwaliteiten in gebruik en beleving. 

Bestemming bereikt: clans la station 



Bestemming bereikt: dans la station 28 



linksboven: schematische weergave van 

BrabantStad met de spoo~ijnverbindingen 

tussen de vijf Brabantse steden 

schaal n.v.t. 

Culturele Hoofdstad van Europa 

In 2013 zal bekend worden welke kandidaat 

stige generaties Europeanen onder het thema 'wij 

ontdekken de toekomst' . 

Nederland voor gaat dragen voor de nominatie Door het samen leven op verschillende niveaus 

voor Culturele Hoofdstad van Europa. BrabantStad in de praktijk te brengen richt 2018Brabant zich in 

biedt zich aan als hoofdpodium onder de noemer 

2018Brabant. Het binnenhalen van deze presti

gieuze titel vergt een spannend en verrassend 

programma van kunst- en cultuurprojecten dat 

publiek van zowel binnen als buiten de provincie 

verleidt en nieuwsgierig maakt. 

Het programma van 2018Brabant heeft als motto 

'de kunst van het samen leven'. Daarnaast zijn 

er drie thema's voor de uitwerking van concrete 

kunst- en cultuurprojecten ontstaan als resultaat 

van workshops en gesprekken met veel Brabantse 

cultuurmakers, belanghebbenden en het artistieke 

team dat afgevaardigden heeft uit verschillende 

als cultureel Europees laboratorium. Op wijk- en 

buurtniveau, maar ook op het niveau van Bra

bantStad en in de samenwerking met de rest 

van Europa . Rode draad door de drie thema's 

van 2018Brabant is met de kunst van het samen 

leven ook het vormen van nieuwe netwerken van 

culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke 

partners, verenigingen, onderwijs, bestuur en busi

ness. Door het ruilen en delen tussen de spelers 

uit de netwerken worden tegenstellingen zichtbaar, 

waaruit vernieuwing kan ontstaan: nieuwe inzich

ten, culturele uitingen, processen, producten en 

sociale innovaties. De opbrengst van 2018Brabant 

is zo overal in de samenleving zichtbaar en vormt 

Brabantse instellingen. De thema's gaan over de de nalatenschap voor volgende generaties. 

sociaal-economische en culturele ontwikkeling van 

de stad met het thema 'wij maken de stad', de 

verbondenheid van mensen en culturen met als 

thema 'wij verbinden mensen' en over de toekom-
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links: de kunst- en cultuurclusters in het 

masterplan van de gemeente 

schaal n. v. t. 

2.2 Tilburg 

Tilburg is centraal in BrabantStad gelegen en 

vormt daardoor een verbindingsschakel in Bra

bant. De stad telt ruim 200.000 inwoners en is 

daarmee de zesde stad in Nederland. Economisch 

sterke sectoren van Tilburg zijn logistiek, zakelijke 

dienstverlening, zorg en de culturele sector. In Til

burg gaat het om talent, innovatie, {ver)binding en 

onderscheidend vermogen. 

BrabantStad draagt bij aan de ambities van Til

burg. Zo wil zij het fraaie landschappelijk mozaïek 

behouden, waarin groen, water en bebouwing 

elkaar afwisselen. Ook het versterken van de 

economische structuur, het ontwikkelen van een 

centrum dat bij een grote stad past en de lig

ging binnen BrabantStad optimaal benutten en 

daarmee de bereikbaarheid van de stad verder te 

versterken, zijn gezamenlijke ambities. Daarnaast 

wil Tilburg zich verder ontwikkelen als culturele en 

creatieve stad. 

Binnen het profiel van Tilburg en de rol die Tilburg 

Andh.",!X=I 

om aantrekkelijk te zijn en blijven. Deze rol krijgt 

vorm door goede verbindingen met de onderwijs

sector, het Kunstcluster en Veemarktkwartier zijn 

hier een goed voorbeeld van, en goede samen

werkingsverbanden binnen BrabantStad. Het 

Veemarktkwartier is een voorbeeld waar creatieve 

bedrijvigheid tot uiting komt in de vorm van ver

schillende broedplaatsen. 

Tilburg wil (met BrabantStacl} talent en creativiteit 

ontplooien, benutten en voor de stad behouden. 

De Universiteit van Tilburg , twee grote HBO-instel

lingen en twee grote MBO-instellingen, spelen 

hierin een belangrijke rol. Tilburg profileert zich 

op cultureel niveau dan ook door een bundeling 

aan creatieve opleidingen: dans, drama, theater, 

conservatorium, rockacademie, architectuur, beel

dende kunst, fotoacademie en beeldhouwen. 

Op het gebied van dans profileert Tilburg zich als 

Dansstad van het Zuiden. Verschillende culturele 

instellingen werken samen met leerlingen van de 

in BrabantStad wil spelen passen innovatie en de Dansacademie aan onder andere projecten als 

durf om te experimenteren. Daarmee wil zij het Dansnacht en Oktober Dansmaand, waarbij de 

onderscheidend vermogen van de stad versterken hele (binnen}stad in het teken staat van de dans. 
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~ A Kerngebied met NS-Werkplaats 

I B Openbaar vervoerknooppunt 

C van Gend & Loosterrein 

0 Interpolls 

Middengebied: 

E Zorgcentrum Johannes Zwijsen 

F Zwijsenterreln 

G Haastrechtkwartier 

H Lochtstrast noord 

I Lochtstrast zuid 

J Hart van Brabant 

K Vormenlabriek 

L Hollandterrein 
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Cityring 

Ringbanen + inprikkers 
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links, het gehele ontwikkelingsgebied 

van de Spoorzone opgedeeld in de 

deelgebieden 

schaal n.v.t. 

................. ····-·····----

2.3 Spoorzone 

Binnen alle steden van BrabantStad zijn de gebie

den rondom de stations volop in ontwikkeling. De 

zogenoemde spoorzones zijn de kruispunten die 

de steden met elkaar verbinden en vormen de 

poorten tot de stad. 

De ontwikkeling van de Spoorzone in Tilburg is 

een van de grotere binnenstedelijke gebiedsant

wikkelingen in Nederland. In de geschiedenis van 

Tilburg zelfs het grootste en misschien wel meest 

beeldbepalende project van de stad. Voor de toe

komst van de stad Tilburg is daarom een van de 

hoofdopgaven: een relatief groot grondgebied dat 

direct aan de binnenstad grenst te ontwikkelen dat 

tevens ook direct aan het knooppunt van openbaar 

vervoer, het station, grenst welke ook aan een 

vernieuwing onderworpen zal worden. 

het deel tussen de Cityring, Jan Heynstraat, en 

Fraterstraat De afgelopen 10 jaar zijn hiervan 

Westpoint, Haestrechtkwartier, Hollandterrein en 

Zorgcentrum Joannes Zwijsen al gerealiseerd. 

Het oostelijk gelegen gebied beslaat het kern

gebied met de NS-werkplaats en het openbaar 

vervoerknooppunt 

De ontwikkelingen in de Spoorzone hebben ervoor 

gezorgd dat het plangebied opgedeeld is in een 

aantal deelgebieden, ieder met een eigen identi

teit. Die huidige identiteit wordt niet alleen bepaald 

door de onzichtbare historische gelaagdheden als 

inrichting en functie. Ook infrastructuur, volumes, 

materiaalgebruik, vorm, stijl en kleurgebruik beho

ren hiertoe. De verschillende identiteiten in het 

plangebied van de Spoorzone zijn gebaseerd op 

historische ontwikkelingen, historische structuur, 

De Spoorzone beslaat het gehele gebied tussen samenhang en context van ensembles en tenslotte 

de Ringbanen West en Oost, waarbij de grenzen op de individuele objecten waarbij schaal, materiaal 

worden gemarkeerd door het opvallende West- en bouwstijl een belangrijke rol spelen. Van oost 

point en het Interpolis Hoofdkantoor. Het meest naar west worden op deze manier de belangrijkste 

westelijk gelegen gebied bestaat uit het Van identiteiten gevormd door de Centrale Werkplaats 

Gend & Loosterrein, dat direct ten zuiden van de samen met het stationsgebouw, de Gasthuis

spoorlijn gelegen is. Het middengebied beslaat ring, het Eliascamplex en de tegenovergelegen 
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links, luchtfoto van het westelijk deel van 

de NS-Werl<plaats met het station en de 

polygonale loods op de voorgrond 

Vormenfabriek, de Hart van Brabantlaan en het 

rangeerterrein aan de Hazelaarstraat (Van Gend 

& Loos}. 

De NB-Werkplaats vormt het hart van de Spoor

zone. Als het gaat om cultuurhistorische identiteit 

heeft de gemeente Tilburg een cruciale rol bij 

het welslagen van de ontwikkeling van dit sleu

telgebied. De inspiratiebron voor de toekomstige 

ontwikkeling wordt immers gevormd door het 

industrieel erfgoed op dit terrein. 

35 
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links: ontwikkeling Centrale Werkplaats. 

In 1667 worden de eerste gebouwen 

geplaatst en door de snelle ontwikke

lingen op het gebied van vervoer, is de 

werkplaats in 1676 al uitgegroeid tot een 

groot complex 

schaal n.v.t. 

Andly~ 

2.3 NS-Werkplaats 

De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor- De NS- Werkplaats neemt een prominente plaats 

wegen {ss}, voorloper van de huidige Nederlandse in de Spoorzone in. Het complex heeft een cui

Spoorwegen {NS}, heeft in Tilburg enkele Centrale tuurhistorische waarde zowel op het gebied van de 

Werkplaatsen gebouwd. De eerste hoofdwerk- sociaaleconomische als de geografische ontwikke

plaats die onder regie van de nieuwe Maatschappij ling van de stad. Dit komt tot uiting in de aanleg 

tot Exploitatie van Staatsspoorwegen tot stand 

kwam, was de Tilburgse Centrale Werkplaats. De 

Centrale Werkplaats, in de volksmond D'n Atelier, 

werd na de aanleg van de spoorlijn Tilburg- Breda 

in 1863 opgericht. Het complex is in opeenvol

gende fasen uitgebreid en gemoderniseerd . Later 

volgden werkplaatsen in Zwolle, Utrecht en Haar

lem, maar Tilburg genoot de voorkeur vanwege de 

centrale ligging in het toekomstige spoorwegnet 

van Zuid-Nederland . 

In 1866 werd in het meest noordwestelijk gele

gen deel van het terrein als eerste gebouw, de 

nog bestaande bergplaats voor hout annex werk

plaats voor locomotieven, aanbesteed. De overige 

gebouwen volgden in hoog tempo na het aanleg

gen van sporen en bestrating. Aan het begin van 

de twintigste eeuw was de Centrale Werkplaats 

het grootste bedrijf in Tilburg. 

37 

van de spoorverbinding door Tilburg en de ontwik

keling van een grote lijnwerkplaats voor het zuiden 

van Nederland. Daarnaast is het van belang voor 

de typologische ontwikkeling van de lijnwerkplaat

sen. Ook architectuurhistorisch is het van belang 

als voorbeeld van de uiterst sobere en doelmatige 

vormgeving van spoorwegwerkplaatsen. Het toont 

een staalkaart van de stijlontwikkeling van een 

eeuw spoorwegarchitectuur en heeft tevens een 

bijzondere samenhang van ex- en interieur. 

Hoewel er geen enkele relatie is met de directe 

omgeving , is de onderlinge samenhang van de 

objecten van de werkplaats zeer groot. Zowel 

het onbebouwde als bebouwde is zodanig gele

gen dat zij een logisch geheel vormen binnen het 

totale productie- en fabricatieproces. Een netwerk 

van rails verbindt interieur en exterieur voor de 

verschillende werkprocessen. Dit netwerk is gere

lateerd aan de oost-westgeoriënteerde spoorlijn 
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links, ontwikkeling Centrale Werkplaats. In 

1937 worden de Nede~andse 

Spoorwegen opgericht. waardoor de 

werkplaats In Tilburg werd bestemd voor 

het onderhOud aan locomotieven waartoe 

de wagenwerkplaats en de rijtuigenaf

deling in respectievelijk 1925 en 1932 

I werden opgeheven 
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die in 1863 werd aangelegd, waardoor de bebou

wing hierop werd afgestemd. Het productieproces 

vroeg een 'transversale werkplaats', waarbij rijtui

gen, wagons en locomotieven binnen de gebouwen 

zijwaarts werden verplaatst met behulp van rolba

nen. De individuele bebouwing werd aansluitend 

noord-zuid georiënteerd. 

De (historische) identiteit wordt grotendeels 

bepaald door de objecten in relatie met hun omge

ving. Deze identiteit, een in het verleden ingezette 

ontwikkeling, kan bijvoorbeeld worden ontleend 

aan structuur, materiaalgebruik of typologie. De 

rails, verspreid over het hele terrein, vormen de 

verbindende factor tussen de onderdelen van de 

werkplaats en de procesfasen. 

Van bijzonder belang is de ensemblewaarde als 

onderdeel van de stedelijke ontwikkeling van Til

burg, in het bijzonder voor de ontwikkeling tot een 

industrieel spoorwegknooppunt. In het stedelijk 

ensemble van de werkplaats staan een aantal 

bijzondere elementen die cultuurhistorisch zeer 

waardevol zijn. De locomotiefstelplaats en wagen

makerij uit 1870, de stoomketelfabriek aan de 
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werkplaats door de Duitsers systematisch 

vernield . Na de bevrijding van Tilburg 

werd gelijk begonnen met de wederop

bouw. Het enige gebouw dat in deze 

naoorlogse periode nieuw werd bijge

bouwd is het ketelhuis 

41 

Lange Nieuwstraat 172-174 uit 1884, de schrijn

werkerij en wagenmakerij uit 1902, de draaischijf 

uit 1930, de polygonale locomotiefloods uit 1930 

en de locomotiefstelplaats en ketelherstelplaats uit 

1933. De draaischijf, in 1930 al vervangen door 

de huidige, is de enige van dit type in Neder1and. 

Deze monumenten worden gekenmerkt door de 

twee belangrijke bouwfasen die aanwijsbaar zijn 

in de werkplaats, ieder met een eigen stijlidi

oom, afhankelijk van de periode waarin zij tot 

stand kwamen met de bijbehorende technische 

mogelijkheden. Zo kwam het oostelijk deel van 

de werkplaats grotendeels tot stand tussen circa 

1860 en 1910 en wordt gekenmerkt door een bijna 

geheel aaneengesloten conglomeraat van lage 

baksteenbouw met shed-, zadel- en schaaldaken. 

Het westelijk deel van de werkplaats werd groten

deels na 1930 gerealiseerd en wordt gekenmerkt 

door metalen skeletbouw en glas, veelal onder 

platte of zadeldaken. Dit deel kent ook veel meer 

open ruimte tussen de bebouwing dan het oostelijk 

deel van de werkplaats. 
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3.1 Netwerk 

In de encydopedie wordt de netwerkstad als volgt motor van het stedelijk netwerk. Dit netwerk 

gedefinieerd: 'de netwerkstad is een ruimtelijk uit- heeft meer kwaliteiten zoals de dienstvene

eengelegde of verspreide stad, die zich niet langer ning van 's- Hertogenbosch, de kennisintensieve 

duidelijk als een entiteit in het landschap afte- maakindustrie van Zuid-Oost Brabant en het 

kent. Nabijheid in de tijd ligt aan de basis van de industriële- en alpha/gamma profiel van Tilburg 

ontwikkeling, en niet langer fysieke nabijheid. De en Breda. De identiteit voor Tilburg zou bepaald 

kwaliteit van infrastructuren en verplaatsingsmo- en versterkt moeten worden om haar eigen positie 

gelijkheden is bepalend voor het functioneren van binnen BrabantStad in te nemen. 

de netwerkstad'. 

De meerwaarde van de netwerkstad komt dus tot 

uiting wanneer de knooppunten , de steden {en 

dorpen) binnen de netwerkstad, met elkaar samen

werken. Een complementair netwerk waarbij de 

knooppunten elkaar aanvullen en versterken zou 

de uiteengelegde of verspreide stad vormen. Voor 

elk knooppunt moet de eigen identiteit bepaald en 

versterkt worden en tegelijkertijd worden onder

kend dat deze alleen aan kracht en vitaliteit wint 

wanneer deze complementair is ten opzichte van 

de andere knooppunten in het netwerk. 

Tilburg heeft een groot aanbod van kunst en 

cultuur en biedt ook een groot scala aan kunst

opleidingen. Deze cultuur, in de breedste zin van 

het woord, komt tot uiting in gebouwen, voorzie

ningen, vakonderwijs, podia, voorstellingen, kunst 

in openbare ruimte, exposities en festivals . Voor

beelden hiervan zijn de schouwburg , concertzaal, 

013, Paradox, de Nwe Vorst, Scryption en Festival 

Mundial, maar ook het Natuurmuseum Brabant, 

het Nederlands Textielmuseum en de Pont. Op 

het gebied van cultureel vakonderwijs biedt Tilburg 

via de Hogeschool voor de Kunsten en Factonum 

tal van opleidingen waaronder het conservatorium, 

Binnen Brabant heeft Eindhoven haar positie op de de dansacademie, de academie voor beeldende 

technische- en designdiscipline bepaald en is in vorming en de rockacademie. 

veel opzichten de economische en technologische 
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links: waardestelling van het kerngebied 

van de Spoorzone met de NS-Werkplaats 

volgens BOEi (Nationale Maatschappij tot 

Behoud, Ontwikkeling en Exploitatle van 

Industrieel Erfgoed) · 

3. 2 Creatieve stad 

Tilburg heeft veel cultuur en creativiteit in huis. De 

stad is al eeuwen de plek waar menselijke crea

tiviteit kan opbloeien. Misschien is de stad daar 

wel voor uitgevonden. Creativiteit betekent voor 

de huidige netwerkstad in de kenniseconomie iets 

anders dan in het industriële tijdperk. 

In Jane Jacob's visie is een creatieve stad vooral 

een dynamische stad, op sociaal, cultureel én 

economisch gebied, waar voortdurend nieuwe 

initiatieven tot stand komen. Het is vooral een 

veerkrachtige stad. 

Eindhoven was een van de eerste steden die cre

ativiteit omarmde als bron van innovatie. Daarna 

volgden ook veel andere steden. Bij de opening 

van het Cultuurpark Westergasfabn'ek in Amster

dam in 2003 kwamen de voornaamste elementen 

van de 'creativity and the city' op het juiste moment 

en op de juiste plaats bij elkaar; het industrieel 

erfgoed van de Westergasfabriek, de herontwik

keling en de culturele invulling, de creativiteit als 

bron van economische groei en voorspoed, de 

stad als plek waar dit nieuwe avontuur zich zou 

gaan voltrekken. 
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Om het interactieklimaat in de stad te verbeteren 

en daarmee het stedelijk imago te veranderen kan 

cultuur dus actief worden benut. Het cultuuraan

bod van een stad, de culturele erfenis, maar ook • 

de 'way of life' worden vaak gezien als het merk 

waarmee de stad verkocht wordt aan de wereld. 

Cultuur is vooral een voorziening waarvan bewo

ners en bezoekers gebruik kunnen maken. 

In steden als Manchester, Glasgow, Bilbao en 

Dublin is cultuur ingezet om de stad te promoten 

als culturele stad. De jaarlijkse Culturele Hoofd

stad van Europa is een dankbare aanleiding om 

het culturele profiel van de stad op te poetsen. 

Daarnaast kunnen festivals, beurzen en tentoon

stellingen ook een aanleiding bieden tot ontmoeting 

en interactie. 

Een stad wordt echter niet zomaar creatief, een 

creatieve stad bouwt voort op zijn identiteit. Ste

den dragen de sporen van hun verleden, hoe 

recent ook. Er zijn in Nederland weinig plaatsen 

waar de geschiedenis buiten beschouwing kan 

worden gelaten. Dankzij de creatieve economie en 

de dominantie van de creatieve klasse kunnen de 
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links: overzicht kunst- en culturele instel

lingen In de binnenstad van Tilburg 

schaal n.v.t. 
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"Een creatieve stad is 
meer dan een stad van 

creatieve/ingen" 

DanyJacobs 

specifieke elementen uit de geschiedenis van de 

stadscultuur weer tot leven komen. Zo keert elke 

stad op zijn manier terug naar zijn oorsprong en 

kracht. 

Tilburg heeft een rijk verleden in de textielindustrie, 

maar met het verdwijnen van de textielfabrie

ken is ook een groot deel van deze geschiedenis 

verdwenen. 

Zou het Tilburgse Textielmuseum de motor kunnen 

worden voor de terugkeer van de textielproductie? 

Of ligt de kracht van Tilburg in een andere sector? 

Kan Tilburg zich (gaan) richten op cultuur en crea

tiviteit? Elke stad wil graag een creatieve stad zijn, 

maar kan dat wel en hoe dan? En worden ze dan 

niet allemaal klonen van elkaar? 
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Concertzaal 
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Factorium 

links: schematische weergave van de 

huidige s~uatie waarbij Danshuis Station 

Zuid ten noorden van de stad is gevestigd 

en daardoor de connectie met de overige 

instellingen mist 

........... ""1 



rechts: schematische weergave van de 

nieuwe sibJatie wanneer Danshuis Station 

Zuid centraal in de stad in de Spoorzone 

is gelegen en meer in verbinding staat 

met de andere instellingen 

3.3 Tilburg en haar dansers 

De aanwezigheid van een rijk aanbod aan kunst 

en cultuur is al genoemd. Kan Tilburg hiermee een 

statement maken door het aan onderwijs of eco

nomie te koppelen? Welke elementen heeft Tilburg 

tot haar beschikking om écht tot leven te komen? 

Aan de Ringbaan Noord is het Danshuis Station 

Zuid gevestigd, waar professionele dansmakers 

en amateurdansers elkaar ontmoeten en samen 

kunnen komen. Station Zuid organiseert danseve

nementen voor Zuid-Nederland en ver daarbuiten. 

Daarnaast zetten ze hun ervaring in voor talen

tontwikkeling, coaching en podiumeducatie van 

opkomende dansers. 

Alles bij Station Zuid draait om integratie en par

ticipatie van dans en publiek. Om mensen in 

beweging te brengen in de context van de artis

tieke praktijk door ze er op alle mogelijke manieren 

bij te betrekken . Zoals in de directe ontmoetingen 

met choreografen, dansers, kunstenaars in andere 

disciplines en deskundigen en in de vele publieke 

activiteiten die Station Zuid tijdens shows pre

senteert in samenwerking met theaters, festivals, 

kunstinstellingen en vele andere culturele partijen. 
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Met het Danshuis Station Zuid is Tilburg reeds in 

een nationaal en internationaal netwerk verweven. 

Nationaal heeft het danshuis samenwerkingspart

ners in Noord Brabant (Tilburg, Eindhoven, Breda, 

's-Hertogenbosch), Limburg (Maastricht, Heerlen, 

Venlo, Weert) en Zeeland (Middelburg). Ook inter

nationaal heeft Station Zuid inmiddels haar plek 

gevonden. 

Het Zuid-Nederlandse Station Zuid heeft zich ont

wikkeld tot een knooppunt van stromingen in de 

hedendaagse danswereld . Allerlei bewegingen in 

de internationale danskunst komen hier samen in 

een broedplaats voor professioneel talent. Hier

uit ontstaan dansvoorstellingen op hoog artistiek 

niveau, inspirerend, meeslepend, innovatief en 

verrassend. Station Zuid is daarmee het vertrek

punt van vele nieuwe wegen in de dans voor een 

breed publiek. 

Een sterke landelijke en internationale uitstraling 

zorgt ervoor dat interessante danskunstenaars 

in Tilburg willen werken, dat dansprofessionals 

en publiek voor nieuwe ontwikkelingen naar Til

burg kijken, dat samenwerkingsverbanden met 
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links, huidige situatie van cuKurele instel

lingen, met Danshuis Station Zuid in het 

noorden van Tilburg gelegen 

schaal n.v.t. 

51 

Adnl~ldlnQ 

toonaangevende danshuizen en dansmakers 

mogelijk zijn en dat er meer bezoekers van buiten 

de stadsgrenzen komen. Als alle dansinstellingen 

van de stad samenwerken, kunnen zij samen een 

grote magneet vormen. 

In een uitnodigende omgeving veroorzaakt de 

samenkomst van danskunstenaars met uiteen

lopende achtergronden artistieke beweging. 

Vernieuwing en traditie, klein en groot, koesteren 

hun eigen kracht maar weten elkaar ook te vinden. 

Publiek en kunstenaars zitten dicht op elkaars huid 

en gaan met elkaar in gesprek. De dans vindt zijn 

weg in de stad, en de stad zijn weg naar de dans. 
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3.4 Actueel 

Zoekt Tilburg haar weg in de cultuur en met name 

de dans? In deze huidige tijd van globalisering, 

waarin groepen mensen het gevoel van geza

menlijke identiteit dreigen te ver1iezen, kan cultuur 

een belangrijke rol (gaan) spelen. Cultuur geeft 

identiteit en is van iedereen. Daarom moet cultuur 

behouden worden, maar met een blik op de toe

komst. Oud en nieuw moeten met elkaar worden 

verbonden. 

Mede dankzij de steun en het vertrouwen van 

instellingen als Productiehuis Brabant, Festival 

Boulevard en Festival Cement en de wisselwer

king met Fontys Hogeschool voor de Kunsten, 

kent de provincie Noord-Brabant een eigenzinnige 

en actieve danssector. 

Brabant kent professionele podiumkunsten op een 

hoog niveau. De provincie Noord- Brabant stimu

leert het maken en vertonen van vernieuwende 

producties om dit niveau vast te houden. Hier

bij richt zij zich op de disciplines muziek, dans, 

theater, nieuwe media in de podiumkunsten, 

cross-overs en film. 
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Door middel van meerjarige subsidies stimuleert 

ook de provincie Noord-Brabant de versterking en 

ontwikkeling van aanbod op het terrein van de 

professionele podiumkunsten en film in de provin

cie. Het doel van de meerjarige activiteitensubsidie 

is om Brabantse podiumkunstinstellingen in de 

gelegenheid te stellen het podiumkunstaanbod in 

Brabant te ontwikkelen en de Brabantse culturele 

infrastructuur te versterken en ontwikkelen . 
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"Oude ideeën kunnen soms gebruik maken van 
nieuwe gebouwen; nieuwe ideeën moeten van oude 

gebouwen gebruik maken." 
Jane Jacobs 
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links: het conglomeraat van de koepelhal, 

typefend voor de bouwfase waarin de 

architectuur gekenme~ wordt door lage 

baksteenbouw met shed-, zadel- en 

schaaldaken 



rechts: de polygonale loods, typerend 

voor de tweede bouwfase die grotendeels 

gekenmerkt wordt door metalen skelet

bouw en glas, veelal onder platte- of 

zadeldaken 
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3.4 Kans 

Toch is de hype rond de creatieve stad voorbij. de oude gebouwen plaats vrij komt voor nieuwe 

Het is tijd om de hype om te zetten in volwaar- bedrijven. 

dige strategieën van herontwikkeling om de groei 

van de creatieve economie te bevorderen. Op 

welke manier kan met creatieve economie worden 

omgegaan en hoe kan creatieve economie bijdra

gen aan de herontwikkeling van oude gebouwen? 

Het kerngebied van de Spoorzone kent immers 

een groot scale aan monumentale gebouwen. 

Deze dynamiek is versterkt doordat juist bedrijven 

in de creatieve sectoren bij voorkeur de bin

nensteden opzoeken. Creatieve sectoren lijken 

meer geconcentreerde interactie te vereisen dan 

de traditionele. Oude pakhuizen en industriële 

gebouwen zijn daarom heel populair als creatieve 

bedrijfsverzamelgebouwen. Die gebouwen lijken 

door hun gevarieerde architectuur meer inspire

rend te zijn dan de overblijfselen van het /ess is 

more-modernisme. 

Veel oude industriële locaties zijn in de jaren 

negentig van de vorige eeuw ontdekt door kra

kers, autonome kunstenaars, kleine zelfstandig 

ondernemers uit de creatieve economie en organi

satoren van feesten. Een mooie kans voor Tilburg, om haar oude 

gebouwen op te nemen in de stad en daaraan een 

Nieuwe bedrijven hebben in de regel niet de mid- nieuwe functie te geven ligt klaar. 

delen om zich in de nieuwste, welke vaak de 

duurste zijn, gebouwen te vestigen. Ondernemin

gen die doorgroeien daarentegen hebben op een 

zeker ogenblik grotere en efficiëntere gebouwen 

nodig om schaalvergroting te realiseren. Onder

deel van de dynamiek van een creatieve stad is 

dan ook dat ondernemingen continu doorschui

ven van oudere naar nieuwe gebouwen, zodat in 
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4.1 Conclusie 

De meerwaarde van de netwerkstad komt tot 

uiting wanneer steden samenwerken en elkaar 

aanvullen. Een sterke landelijke en internationale 

uitstraling zal Tilburg kunnen onderscheiden bin

nen BrabantStad. Het ontwikkelingsgebied van 

de Spoorzone biedt hiervoor een uitgesproken 

gelegenheid. Als uitgangspunt voor dit nieuwe 

stedelijke landschap dient het unieke industri

ele erfgoed van de NS- Werkplaats. Ook kan de 

Spoorzone de economische ruggengraat van de 

stad versterken. 

De combinatie van kunst en cultuur met de aan

wezigheid van vakonderwijs in deze sector geeft 

Tilburg een meerwaarde. Naast de Hogeschool 

voor de Kunsten van Fontys met het Brabants Con

servatorium, Dansacademie, Academie Beeldende 

Vonning en de Rockacademie is ook het Facto

riurn in Tilburg gelegen. Deze laatste instelling was 

voorheen de Tilburgse Dans- en Muziekschool en 

is een instelling voor kunsteducatie op het gebied 

van de podiumkunsten: muziek, dans, theater en 

musical. 
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Tilburg heeft vanuit de geschiedenis niet bijzon

der veel meegekregen, zoals andere steden een 

typisch karakter hebben als bijvoorbeeld haven

stad, industriestad of handelsstad. Tilburg kent 

wel een textielverteden, maar niet in die mate dat 

Tilburg daarom bekendheid geniet. Het is daarom 

erg belangrijk een eigen stadskarakter te behou

den en eigen kwaliteiten in ontwikkelingspotenties 

te vertalen. 

Tilburg is een stad van onderwijs, kunst en cul

tuur, een stad van creativiteit. De podiumkunsten, 

beeldende kunst, theater, film, muziek en dans 

zijn goed vertegenwoordigd. 

De Spoorzone is zeer centraal gelegen in de stad 

en tevens goed bereikbaar. Het vormt een ver

bindingszone tussen het noordelijk gelegen deel 

van de stad en de binnenstad van Tilburg. De 

Spoorzone zal een belangrijke aanvulling op de 

binnenstad kunnen vormen en de cultuurroute van 

de stad kunnen aanvullen en versterken door mid

del van culturele functies met een bovenstedelijk 

karakter. Daarmee zal de Spoorzone tegelijker-
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tijd haar identiteit bepalen; kunst en cultuur als Voor de dansers van de Dansacademie heeft 

dragers voor de Spoorzone. Tilburg nog geen podium waar zij hun kunsten 

kunnen tonen aan een groot publiek. In het noor-

In de verschillende cultuurclusters is er voor 

beginnende muzikanten en artiesten een podium 

om hun kunsten aan een (groter) publiek te tonen. 

Paradox en 013 zijn daar een goed voorbeeld van. 

In deze poppodia zetten beginnende muzikanten 

en bands, vaak afkomstig van de Rockacademie of 

Academie for Petfonning AI1S, hun eerste stappen, 

een ontmoetingsplek voor professionals en ama

teurs. Mundial organiseert jaarlijks het Festival 

Mundial met disciplines op het gebied van muziek, 

dans, (straat-~heater en circus. Daarnaast is 

Mundial verantwoordelijk voor voorliching, educa

tie en bewustwording aan kinderen en jongeren 

op het terrein van maatschappelijke thema's. Via 

lesprogramma's en het aanbieden van cultuur op 

scholen in de vorm van een festival , talentenjacht 

of theaterprogramma richt het culturreducatie pro

gramma zich op kinderen en jongeren tussen de 

9 en 21 jaar uit het primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 
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den van de stad is een eerste poging gedaan met 

het openen van Danshuis Station Zuid, echter 

ontbreekt hier het contact en verbinding met het 

publiek, ook heeft het danshuis geen publiekelijk 

podium. 

Om de status die Tilburg heeft op het gebied van 

de podiumkunsten verder te ontwikkelen en de 

Dansnacht en Dansmaand verder uit te breiden 

zou het Station Zuid een centrale plaats in de 

stad moeten kunnen krijgen en een eigen podium. 

Daarmee zal Tilburg zich binnen BrabantStad ook 

nog verder kunnen specialiseren op het gebied 

van theater en dans. 
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4.2 Opgave 

Creatieve sectoren zijn te lang als puur cultu

rele activiteit zijn gezien. De winst is nu dat die 

ook wordt gezien als economische activiteit en er 

wordt bijvoorbeeld ook verwacht dat kunstopleidin

gen meer aandacht aan de economische kant van 

kunst en cultuur gaan besteden. 

De status die Station Zuid heeft bereikt kan worden 

uitgebreid in omvang en economische activi

teit. Professionele dansmakers, amateurdansers, 

performers en aanverwante kunstenaars kun

nen elkaar inspireren, elkaars creatieve expertise 

en professionals uitwisselen en tot gezamenlijke 

(internationale) producties overgaan. Samen met 

het European Dancehouse Network kan het talloze 

individuele dansmakers onder invloed van elkaars 

prestaties en creatieve groei inspireren tot nieuwe, 

eigen ontwikkelingen te komen die typerend zijn 

voor hun regio. Door deze (inter)nationale inspi

ratie binnen te halen, wordt een heel nieuwe 

broedplaats van talent tot ontwikkeling gebracht 

met regionale en landelijke uitstraling. 

Als uitbreiding op de creatieve werkplaats, waar

bij de markt wordt opgezocht en de samenleving 
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wordt binnengehaald, zou een centrum kunnen 

worden ontwikkeld met veel interactie en waar 

tentoonstellingen en manifestaties kunnen zorgen 

voor inspiratie, maar waar ook wordt gerepeteerd 

en gewerkt door (net afgestudeerde) studenten 

van de Hogeschool voor de Kunsten, ondernemers 

en professionals. 

Buiten de werktijden van de ondernemers en pro

fessionals biedt dit centrum vrije tijd voorzieningen 

waar ook bewoners elkaar kunnen ontmoeten. 

Dit milieu kan gecreëerd worden waar voldoende 

diversiteit en karakteristieke omgeving aanwezig is, 

zoals in de Spooaone van Tilburg. De oude lood

sen van de NS- werkplaats bieden een prachtige 

locatie en inspiratiewereld voor deze kunstenaars. 

De onderzoeksvraag in dit project luidt dan ook: 

Op welke manier kan een uitbreiding op het reeds 

bestaande Danshuis Station Zuid als creatieve 

werkplaats gecreëerd worden binnen het Spoor

zonegebied van Tilburg, teneinde de positie in het 

{inter}nationale dansnetwerk en de positie van Til

burg te verbeteren en daarmee de identiteit van de 

stad duidelijk te definiëren? 
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links: dansers In een choreografie van 

Jaap Flier In 1960 

boven: Yvonne Georgi, prominente verte

genwoordigster van de Ausdruckstanz 

: ................................................................................................ . 
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5.1 Een stukje geschiedenis ... 

Eeuwenlang heeft de dans geen rol gespeeld in 

Nederland tot daar rond 1900 plotseling veran

dering in kwam. De acceptatie van dans verliep 

echter niet zonder slag of stoot en nam daardoor 

minstens 50 jaar beslag om dans als kunstvorm 

te erkennen. 

Tijdens de zestiende en zeventiende eeuw kwam 

de danskunst voornamelijk tot bloei aan de Ita

liaanse en Franse vorstenhoven . Dans werd 

vanwege de heersende opvatting over schoonheid 

tot de kunsten gerekend. Terwijl dans als pro

fessionele kunstvorm zich over andere Europese 

hoven verspreidde, bleef de beoefening ervan 

in Nederland beperkt tot de kleine kring rond de 

stadhouders. Deze hadden vaak dansmeesters in 

dienst die dan ook vrijwel zonder uitzondering uit 

Frankrijk kwamen. 

Buiten de stadhouderlijke kring werd danskunst 

gezien als een uitheemse kunstvorm welke alleen 

werd beoefend door de elite die zich wilde meten 

met de grote Europese vorstenhoven. Hiertegen 

Behalve ter verfraaiing van officiële gebeurtenissen 

dienden hofballetten ook als propaganda . In de 

tijd van Willem 111 liet zijn grote rivaal, de Franse 

koning Ladewijk XIV, in 1661 een Koninklijke dans

academie oprichten omdat hij de danskunst zo 

belangrijk vond. Hier werd de basis gelegd voor 

de academische ballettechniek die tot op de dag 

van vandaag wordt beoefend. 

De danskunst stond gedurende de negentiende 

eeuw in het middelpunt van de belangstelling. In 

het ballet werden door de theaterliefhebbers, dich

ters en schilders een romantische kunstvorm bij 

uitstek herkend. Terwijl in de zeventiende eeuw 

gewoonlijk nog amateurs meedansten in de bal

letten was de danskunst in deze tijd volledig 

geprofessionaliseerd en van de dansers werden 

een steeds beter ontwikkelde techniek en virtuosi

teit verwacht. Er werden in de negentiende eeuw 

in de ontwikkeling van de ballettechniek dan ook 

grote stappen gemaakt, de intrede van de spitzen

techniek is daarbij de meest opvallende. 

wilde de protestants, regenteske Hollander zich In de landen waar de Romantiek de kunsten en 

juist afzetten. literatuur beïnvloedde, bloeide de danskunst als 
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nooit tevoren. Nederlandse kunstenaars en schrij

vers bleken in de eerste helft van de negentiende 

eeuw echter ongevoelig voor de Romantiek, terwijl 

het theaterpubliek wel degelijk genoot van melo

drama's, romantische opera's en balletten. 

De Amsterdamse Schouwburg bezat een balleten

semble dat onder leiding stond van professionele 

balletmeesters en onafhankelijk van de opera bal

letten op de planken bracht, om dit publiek te 

dienen. Na de brand in de Amsterdamse Schouw

burg van 1890 zou het ruim zeventig jaar duren 

voordat er weer een vast dansgezelschap aan de 

Amsterdamse Schouwburg verbonden was. 

Binnen de Nederlandse podiumkunsten heeft de 

danskunst geen vaste grond onder de voeten 

gekregen, ondanks de bloeiperiodes van de zeven

tiende en negentiende eeuw. Rond 1900 was er 

geen ballet van niveau meer in de schouwburgen 

te zien . De aandacht van het publiek was verlegd 

naar de opera en ballet werd een onderdeel van 

het verleden. Om danseressen nog op spitzen te 

kunnen zien moest men naar de variététheaters, 

daar bleef het ballet, althans een echo daarvan, 
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heel geliefd. In de variététheaters werden "de 

girls" echter geen danseressen genoemd en 

ook voor de balletmeester werd zelden de term 

choreograaf gebruikt. Het etiket kunst heeft de 

variétédans nooit gekregen. 

Rond 1900 brak er in de danskunst een 

moderne stroming door, net als in de gezel

schapsdans. De moderne dans kwam niet alleen 

uit Amerika, ook in Europa zetelden grondleg

gers van de moderne danskunst. De moderne 

dans hoefde nauwelijks weerstand te overwin

nen. Het werd in de eerste plaats gezien als de 

tegenhanger van de balletesthetiek. Dans zou 

van binnenuit moeten komen en niet van bui

tenaf. Moderne dansers maakten contact met 

de aarde. Dans moest uitdrukkingen geven aan 

een emotie of gedachte en was in de ogen van 

moderne dansers geen uiting van onwerkelijke 

sprookjesverhalen. 

In de periode tussen 1900 en 1924 was er 

alleen zeer sporadisch balletkunst te zien. In 

de Nederlandse danskunst was in deze tijd 

de moderne dans de dominante stroming. Het 
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schisma tussen inhoudelijke, moderne dans, en de de jaren daarvoor in een van de Duitse instituten 

formele, ofwel academische dans was een feit. In de haar opleiding volgde en in datzelfde jaar met haar 

periode tussen 1905 en 1930 behoorden de meeste diploma op zak terugkeerde naar Nederland. 

moderne dansers niet tot een vast gezelschap. 

Voor veel danseressen was de Amerikaanse dan

seres lsadora Duncan een bron van inspiratie, maar 

voor het dansonderwijs richtten de Nederlandse 

danspioniers zich vooral op de Midden-Europese 

vertegenwoordigers van de Ausdruckstanz en op de 

plastische dansritmiek van Emile Jacques Dalcroze. 

De kern van deze dans lag bij het idee dat beweging 

moet voortkomen uit een innerlijke impuls of emo

tie. De vrije dans van Duncan en de Ausdruckstanz 

waren sterk met elkaar verwant. 

De uitwisseling tussen Nederland en Duitsland is van 

groot belang geweest voor de ontwikkeling van een 

netwerk van moderne dansers en danspedagogen. 

Net als in de zeventiende en negentiende eeuw werd 

de ontwikkeling van de Nederlandse danskunst sterk 

beïnvloed door buitenlandse dansers. 

In 1931 werd de eerste Nederlandse dansvakoplei

ding opgericht door een Nederlandse danseres, die in 
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boven: het Nationale Ballet danst het 

Zwanenmeer in 1966, choreografie door 

Rudie van Dantzig naar Marius Petipa en 

Lev lvanov 



5.2 Dansen in Nederland 

De Nederlandse dansgeschiedenis is nog jong. 

Volgens sommigen is zij rond 1900 ontstaan, 

volgens anderen zelfs pas na 1945. Volgens 

oud-dansers verkeerde de danskunst in Neder

land zolang zij zich kunnen herinneren in nood en 

moest er altijd geploeterd worden om een plek te 

veroveren. Nederland had op het gebied van dans 

rond 1900 niets om op terug te vallen of om een 

voorbeeld aan te nemen. 

Een van de oorzaken voor het ontbreken van een 

ononderbroken danstraditie kan gezocht worden in 

de republikeinse geschiedenis die Nederland kent, 

waarin stadhouders met Koninklijke pretenties 

weliswaar een stimulerende rol hebben gespeeld, 

maar waar nooit de benodigde financiële onder

steuning werd geboden aan het kostbare ballet. 

De romantische negentiende eeuw, dé eeuw van 

het ballet, heeft in Nederland geen blijvend fun

dament geleverd waarop de danskunst zich verder 

kon ontwikkelen . 

Terwijl geen enkel Nederlands gezelschap zich tot 

1937 staande wist te houden werd er toch voor 

publiek gedanst, voornamelijk in variététheaters, 
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tijdens recitals, door individuele dansers met hun 

leerlingen, tijdens tuinfeesten en in films. Maar 

dat wat dans tot kunst maakt, de kwaliteit van de 

dansers en de choreografie, kreeg tot de Tweede 

Wereldoorlog erg weinig kans om tot ontwikkeling 

te komen. 

Nederlanders gingen over de grenzen kijken en 

realiseerden zich dat op het gebied van de dans

kunst een achterstand ingehaald moest worden. 

Het ontbrak Nederland niet aan ambities, maar wel 

aan financiële middelen, een repertoire, choreo

grafen en goed geschoolde dansers. Toch werden 

na de Tweede Wereldoorlog diverse dansgezel

schappen opgericht en werd enthousiast aan een 

nieuwe periode in de Nederlandse dansgeschie

denis begonnen. In 1945 ontstond het Scapino 

Ballet. In de jaren daarna werden in Amsterdam 

nog twee dansgezelschappen opgericht. Neder

land stond open voor nieuwe cultuur en dans werd 

als volwaardige kunstvorm omarmd. 

In augustus 1954 was ook Het Nederlands Bal

let een feit en konden de repetities beginnen. Er 

brak een productieve tijd aan, waarin hard gewerkt 
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werd aan de techniek van de dansers. Een keur op voorwaarde dat het geen concurrent van Het 

aan buitenlandse gastdocenten werd aangetrokken Nationale Ballet zou worden. 

om de nog kneedbare dansers in staat te stellen 

een veelzijdig repertoire te dansen. De capaciteit 

om zowel een theatraal dansstuk als een modern 

academisch balletstuk te kunnen uitvoeren moest 

typerend voor de Nederlandse dans worden. 

In 1959 keerden de dansers van Het Nederlands 

Ballet zich tegen het management vanwege de 

slechte werkomstandigheden die zij kregen te 

verduren. Hierop richtten zij een nieuw dans

gezelschap op dat zich bekendmaakte als het 

Nederlands Dans Theater. De naam was sym-

In de jaren '60 en '70 stabiliseerde de situatie 

zich. Dans werd gewaardeerd als volwaardige 

kunstvorm en de academische dans, zowel klas

siek, neoklassiek of modern ballet, had voldoende 

terrein gewonnen om tot ontplooiing te komen. De 

oprichting van balletacademies in de jaren zes

tig maakten de opbouw van het danslandschap 

compleet. Rond 1970 telde Nederland vijf dans

vakopleidingen . Aan balletacademies werden 

leerling-dansers in diverse praktijk- en theorievak

ken onderwezen. Het zwaartepunt lag tot de jaren 

bolisch bedoeld om een tegenstelling met Het tachtig van de twintigste eeuw bij de academische 

Nederlands Ballet te onderstrepen. 

Het Nationale Ballet werd in 1961 in Amsterdam 

opgericht, uit een fusie van de bestaande bal

letgezelschappen dat zich in de Amsterdamse 

Stadsschouwburg vestigde. Daarmee was de bal

letoorlog was uitgevochten. Het Nederlands Dans 

technieklessen, waartoe zowel het klassieke als 

de academische moderne technieken behoorden. 

Het dansvakonderwijs zocht aansluiting bij de 

academische dansgezelschappen: Het Nationale 

Ballet, het Nederlands Dans Theater en het Sca

pino Ballet. 

Theater bleef in Den Haag en kreeg na twee De moderne dansers moesten hun plaats in de 

ongesubsidieerde seizoenen ook financiële steun, jaren zestig en zeventig nog veroveren in het 

danslandschap. Voor de tweede keer in één eeuw 
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ontstond er een schisma tussen het academische 

ballet en de moderne avant-garde. Met of zonder 

studiebeurs vertrokken steeds meer Nederlandse 

moderne dansers naar de Verenigde Staten om 

daar de revolutionaire ontwikkelingen in de dans 

van dichtbij te bestuderen. Weer terug in Neder

land richtten zij vaak een eigen formatie op 

waarbinnen eigentijdse choreografen in vaste of 

tijdelijke dansformaties hun voorstellingen maakten 

en presenteerden. Onafhankelijke choreografen 

kozen voor de kleinere vlakkevloertheaters, waar 

zij directer contact hadden met het publiek. 

Ondanks het grote cultuurverschil tussen de 

eigentijdse dansers en de academisch geschoolde 

balletdansers waren er geen redenen meer om 

elkaar zoals rond 1900 op morele gronden te 

bevechten. De onafhankelijke dansmakers konden 

in de jaren zeventig dan ook rekenen op erkenning 

en uiteindelijk ook op financiële ondersteuning van 

de overheid. 

Terwijl de omstandigheden rond het begin van de 

twintigste eeuw nog vrij slecht waren heeft zich 

in Nederland in de eenentwintigste eeuw een 
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rijkgeschakeerd danslandschap ontwikkeld. Het 

hoge technische niveau van de dansers en de 

diversiteit binnen de danssector wekken de indruk 

dat Nederland altijd al dansminnend moet zijn 

geweest. Toch zijn alle dansinstellingen, inclusief 

de gezelschappen de festivals en de opleidingen 

pas na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Dat 

Nederland geen ononderbroken danskunsttraditie 

kent is in de ogen van naoorlogse Nederlandse 

choreografen niet per se slecht voor hun ontwik

keling geweest. 

Het feit dat Nederland geen diepgewortelde onon

derbroken ballettraditie kent, heeft choreografen 

de kans gegeven zich zonder enige historische 

ballast te ontwikkelen en open te staan voor alle 

mogelijke invloeden. 
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Cultuurbe:-le:-ld 

6.1 Basisinfrastructuur 

De Rijksoverheid heeft een basisinfrastructuur Danshuis Station Zuid is in september 2005 

ontwikkeld voor cultuur om het cultuuraanbod van 

orkesten, toneel-, dans- en operagezelschappen 

divers, vernieuwend en van hoge kwaliteit te hou

den. Deze basisinfrastructuur zorgt ervoor dat het 

culturele aanbod landelijk verspreid is en dat in 

specifieke functies wordt voorzien. In productiehui

zen krijgen podiumkunstenaars in ontwikkeling de 

kans om zich onder begeleiding te ontwikkelen, te 

experimenteren met nieuwe stijlen en hun kunsten 

op een podium te laten zien. 

In de basisinfrastructuur zijn 7 dansgezelschap

pen opgenomen. De grootste twee zijn Het 

Nationale Ballet in Amsterdam en het Nederlands 

Dans Theater in Den Haag. Tot de (middel)grote 

gezelschappen behoren vijf dansgezelschappen. 

Dansgroep Amsterdam en het Scapino Ballet Rot

terdam zijn gevestigd in Amsterdam en Rotterdam. 

De andere drie voorzien de regio's Noord, Oost 

en Zuid voor een groot deel van dans. Dit zijn 

Introdans in Arnhem, Noord Nederlandse Dans in 

Groningen en Station Zuid in Tilburg. 
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opgericht en heeft Tilburg als thuisbasis. Sinds 

2009 is Station Zuid onderdeel van de landelijke 

basisinfrastructuur. Het danshuis wordt structu

reel financieel ondersteund door het ministerie 

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de pro

vincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en 

de gemeente Tilburg. Station Zuid in Tilburg heeft 

geen vaste dansers, maar een grote diversiteit in 

de verschillende dansgezelschappen in tegenstel

ling tot de overige vier gezelschappen die bestaan 

uit een vast ensemble van dansers. 

Bestemming bereikt: dans la station 



• ' 

78 



Dc:3n~hul~ Stc:3tlon Luid 

links: huidige locatie Danshuis Station 

Zuid aan de Ringbaan Noord. waar zij 

gevestigd is in de oude carrosseriefabriek 

Remmers 

7.1 Het begin 

In 2005 werd Station Zuid opgezet om zich vanuit 

het zuiden een plaats te veroveren in het nationale 

en internationale dansveld. Het takenpakket is erg 

breed en bestaat uit productie, educatie en dan

spromotie voor professionals en amateurs, gericht 

op een breed, ve~ongend en steeds vernieuwend 

publiek. 

Vanaf de zomer van 2010 heeft Station Zuid een 

eigen huisvesting, welke als inspirerende (inter) 

nationale ontmoeting- en werkplek voor de dans 

fungeert. Voorheen was zij verspreid over ver

schillende plekken in de stad. Het danshuis van 

Station Zuid is gehuisvest in de oude carrosserie

fabriek van Remmers aan de Ringbaan Noord. In 

deze fabriek werden ooit onderstellen voor bestel

bussen gemaakt, maar tegenwoordig lopen er 

dansers rond die trainingen volgen of werken aan 

nieuwe voorstellingen. De fabriek geeft de dansers 

een inspirerende omgeving wanwege het indus

triële karakter en is voor de dansers transparant 

gemaakt met drie dansstudio's. 
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links: het T anzhaus nrw in Dusseldorf. Op 

de voorgrond zijn de trambanen van de 

oude tramremise duidelijk zichtbaar in het 

straatprofiel 

7.2 Visie 

Dans is niet altijd de makkelijkste kunstzinnige 

expressievorm, maar Station Zuidwerk er aan om 

dans toegankelijk te maken voor een breder publiek 

door te laten zien hoe groot de zeggingskracht is. 

Station Zuid werkt samen met de dansafdelingen 

van Fontys, Dansacademie en Circusacademie, en 

culturele instellingen als Factorium, Zuider Toneel, 

Nwe Vo15t en Mundial. Dans raakt op deze manier 

niet alleen verweven met andere (culturele) dis

ciplines, maar heeft ook duidelijk een educatief 

element en staat midden in de maatschappij . 

Het grote voorbeeld van Station Zuid is de moeder 

van alle danshuizen in Europa, het Tanzhaus nrw 

in Düsseldorf. In een oude tramremise is alles op 

het gebied van de hedendaagse dans onder één 

dak verzameld, die voor dit doel werd verbouwd 

voor publiek, professionals en amateurs. Dit voor-

Odn!::thUI!::t Stdtlan LUid 

soortgelijke danshuizen uit Düsseldorf, Londen, 

Parijs, Wenen, Oslo en Stockholm en waaronder 

ook Tilburg. 

Dit netwerk vormt de inspiratie voor en de wis

selwerking tussen professionele dansmakers, 

performers en talloze betrokken amateurdansers 

van flamenco tot theatraal en van modem ballet 

tot tango. De rijke tradities en dansinnovaties in 

alle betrokken landen, elk met zijn eigen signatuur, 

dragen bij tot de Europese 'couleur locale' van de 

internationale dans. Ze inspireren elkaar, wisselen 

expertise en professionals uit en maken samen 

internationale producties. 

Station Zuid heeft nauwe samenwerkingsbanden 

en co-producties met het Tanzhaus nrw in Düs

seldorf en The P/ace in London. Onderling vindt 

beeld inspireerde initiatiefnemers van Station Zuid met regelmaat uitwisseling van choreografen 

in 2005 tot de vestiging van een Zuid-Nederlands plaats en worden ook stageprojecten en werk

knooppunt in dat groeiende Europese netwerk van shops aangeboden. 

danshuizen. In het groeiende Europese netwerk 

van danshuizen is Station Zuid op internationaal 

niveau verbonden met het European Dance-

house Network. Dit groeiende netwerk bestaat uit 
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Entree en ontv.nptnllmte 140m2 

Kantine 100m2 

Kar00or 100m2 

Vergadenulmte 25m2 

Stilteruimte 25m2 

O.nsstudlo t 200m2 

Oansstudla 2 120m2 

D•nsstudto 3 120m2 

Kleedruimte 35m2 

Souno 15m2 

Tollet en douchen.limte 25m2 

Opalqrulmte 250m2 

Reparatieruimte 50m2 

Mont•gerulmte 25m2 

linker pagina: impressies huidige locatie 

Station Zuid aan de Ringbaan Noord 

linksboven: dansstudio 

rechtsboven: entree- en ontvangsruimte 

linksonder: zithoek in kantine 

rechtsonder: dansstudio voor het afmon

teren van producties 

Odn!::»hUI!::» Stdtlon Luid 

7.3 Programma 

De h~idige en tevens tijdelijke locatie van Station Het Danslaboratorium doet research naar nieuwe 

Zuid functioneert goed, maar is erg slecht bereik- technieken. 

baar. Niet alleen voor passant en publiek maar 

ook voor de dansers die uit verschillende hoeken 

van het land en Europa komen. 

In de grote studio worden naast repetities ook 

producties gemonteerd en vinden try-outs plaats. 

In deze studio is plaats voor ongeveer 80 man 

publiek. 

Naast de educatieve trainingen, voor zowel free

lancers en als studenten die in hun laatste jaar 

van de dansacademie zitten of die net afgestu

deerd zijn, en (internationale} workshops kent 

Station Zuid een verscheidenheid aan activitei

ten. Zo organiseert Station Zuid ook talkshows, 

in samenwerking met Theaters Tilburg, flashmobs, 

dansguerilla's en dansovervallen. Een flashmob 

bestaat uit een groep van bijvoorbeeld 100 dansers 

die plotseling op een openbare plek samenkomt 

om een dans op te voeren en daarna weer snel 

uiteenvalt. Daar waar bij een dansoverval ook een 

dans wordt opgevoerd, draait het bij een dansgue

rilla om bijzondere poses in de openbare ruimte. 
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7.4 Perspectief 

De huidige locatie van Station Zuid is ingericht als 

tijdelijke locatie voor vijf jaar. Station Zuid heeft de 

grote wens om zich in de Spoorzone te situeren. 

Het voor creatieve mensen aantrekkelijke industri

ele karakter van de Remmersfabriek zien zij ook 

terug in de Spoorzone. Daarnaast biedt de Spoor

zone een centrale locatie in de stad en is tevens 

goed bereikbaar. De drie groepen, choreograaf, 

danser en publiek, kunnen elkaar hier nog mak

kelijker ontmoeten en leren kennen. 

Ook qua programma wil Station Zuid zich graag 

uitbreiden met een extra dansstudio. Daarnaast 

zien zij bij hun grote voorbeeld, het Tanzhaus, 

de meerwaarde van de aanwezigheid van een 

theater en restaurant onder eigen dak als trig

ger voor levendigheid en publiek. Ook willen zij 

graag de mogelijkheid tot het bieden van huisves

ting voor (internationale) dansers die ten tijde van 

een dansproductie waaraan zij meewerken, vaak 

in samenwerking met Het Zuider Toneel en Mun

dial, soms één tot meerdere maanden in Tilburg 

verblijven. 
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boven: huidige situatie van de verbindingen 

rondom het kerngebied van de Spoorzone 

met de NS-Werkplaats 

8.1 Situatie 

Werkplaats 

De Spoorzone heeft in de afgelopen 140 jaar een 

historische ontwikkeling meegemaakt met duide

lijk afleesbare bouwhistorische kwaliteiten. In deze 

tijd heeft de Centrale Werkplaats, als onderdeel 

van de Spoorzone, een doorlopende transformatie 

doorgemaakt, zowel organisch, bedrijfsmatig als

ook fysiek. 

Samen met het spoor vormt de werkplaats zowel 

een ruimtelijke als functionele scheiding in de stad. 

Door de ligging van de werkplaats, direct ten noor

den van het station en spoor, is de aansluiting van 

het stadsdeel Oud-Noord op de binnenstad gering. 

Een directe verbinding met het station ontbreekt 

en de bestaande onderdoorgangen liggen, ruim 

een kilometer van elkaar verwijderd, ten oosten 

en westen van het station. In de gebieden direct 

aan de werkplaats grenzend zijn de belangrijk

ste verveersmodaliteiten sterk vertegenwoordigd; 

spoorlijnen, belangrijke verkeersaders voor auto 

en openbaar verover, fietsers en voetgangers. 
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Een van de eerste, belangrijke ruimtelijke kenmer

ken van de Centrale Werkplaats is het contrast 

tussen open en gesloten ruimten. De werkplaats 

heeft een ogenschijnlijke beslotenheid. Door mid

del van afzettingen zoals afrasteringen, hekwerken 

en schuttingen en de, ten opzichte van de omge

ving, afwijkende architectuur heeft de werkplaats 

een gesloten en ontoegankelijk karakter. Toch 

heeft het gebied zelf nog relatief grote open ruim

ten, voornamelijk in het westelijk deel van de 

werkplaats. 

Een ander belangrijk kenmerk van de werkplaats 

is de architectonische vormgeving, zowel bouw

als constructiewijze. Het oostelijk deel bestaat uit 

overwegend lage baksteenbouw van eind 19e en 

begin 20e eeuw, het westelijk deel van de werk

plaats stamt uit de jaren '30 van de 20e eeuw en 

bestaat uit stalen skeletbouw met glas. Dit deel 

kent ook een ruimere inrichting met meer open 

ruimte dan in het oostelijke deel. 
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boven: klooster aan de Lange Nieuwstraat 

links: i 

1g~~:~] 

Omgeving 

Het spoor en NS-station grenzen ten zuiden van 

de werkplaats direct aan het gebied. Het spoor 

vormt een barrière tussen de werkplaats en de 

binnenstad. Het NS-station van Tilburg vormt een 

landmark door het samenspel van de overwegend 

in baksteen en staal uitgevoerde onderbouw en de 

kap als een bijna losstaande metalen constructie. 

Het lijkt misschien alsof het gebouw uit afzonder

lijke delen bestaat, toch moet het gezien worden 

als één geheel. 

Ten noorden van de werkplaats is de woonwijk 

Theresia gelegen. De wijk wordt gekenmerkt door 

verschillende buurtdelen, zoals de Nijverstraat, het 

Stedeke, 'oude gasfabriek', Besterd en de Haver

velden. De wijken zijn in verschillende tijden en 

met verschillende functies gebouwd, zoals voor de 

nijverheid , voor wonen en voor de gasfabriek. In 

de wijk bevindt zich een combinatie van wonin

gen, diverse bedrijven en winkels, een moskee en 

gebedshuis. Dit heeft invloed gehad op de variatie 

aan woningtypen en bedrijfsruimten. De wijk bevat 

zowel vooroorlogse woningbouw als woningen 
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van recenter datum. De huidige structuur van de 

wegen en straten van Theresia is grotendeels 

bepaald door de aanleg van het spoor en de gas

fabriek. Oude straten als de Oude Langestraat, 

Buitenstraat en Stedekestraat bleven bestaan en 

de nieuwe bebouwing is hier tussenin gebouwd. 

Aan de oostzijde grenst de werkplaats aan de 

Besterdring die ter hoogte van de Koepelhal over

gaat in het NS- plein . Op deze plaats gaat de ring 

onder het spoortalud door richting de binnenstad. 

Het NS-plein wordt gekenmerkt door een parkeer

plein met daaraan grenzend verscheidene winkels, 

restaurants en bedrijven waarboven apparte

menten gevestigd zijn. Vanaf deze plaats is het 

hoofdkantoor van lnterpolis, ten zuiden van het 

spoor, ook duidelijk zichtbaar . 

De westzijde van de werkplaats wordt afgebakend 

door de Fraterstraat In de directe omgeving van 

de Fraterstraat wordt het karakter van dit gebied 

bepaald door een aantal grote bouwvolumes als 

het Zorgcentrum Joannes Zwijsen, kantoorpanden 

en een oud klooster aan de Lange Nieuwstraat 
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links: het Deprezgebouw aan de Lange 

Nieuwstraat, reeds gerealiseerd herbeslem

mingsproject als eerste renovatie van de 

monumentale gebouwen in het kerngebied 

van de Spoorzone 

Conte:.xt 

8.2 Herbestemming 

Een oude boerderij, een markante kerk óf een De NS-Werkplaats in Tilburg is een uniek complex 

verlaten fabriek... in Nederland. De grote oppervlakte van het gebied 

en het 40-tal gebouwen, die deels met elkaar zijn 

Een herbestemmingproject geeft je als ontwer

per een andere opgave dan wanneer het om 

nieuwbouw gaat. Het pand staat er al, het heeft 

een geschiedenis en er zijn beperkingen, maar 

daarnaast ligt er ook een kans om deze beeld

bepalende en monumentale gebouwen te laten 

herleven. Door 'hergebruik' kan de rol van cultuur

historisch, waardevol erfgoed worden versterkt in 

verweven, vormen een voor Nederland zeldzaam 

conglomeraat. Niet alleen in soaaalhistorische 

zin, vanwege de honderden families en duizen

den werknemers die hun brood verdienden met het 

bouwen en repareren van treinen en wagons, is 

het complex van belang, maar ook voor Tilburg als 

industriestad is de werkplaats een van de laatste 

nog in bedrijf zijnde getuigenissen van bijna 150 

relatie tot toekomstige functies. Nieuwe functies jaar bouwen voor de spoorwegen. 

kunnen de gebouwen weer aantrekkelijk maken 

voor de huidige generatie en de mogelijkheid bie- De werkplaats is qua typologie eveneens bijzon

den ze duurzaam te kunnen behouden voor de der. In de loop der jaren is het basisconcept van 

toekomstige generaties. de transversale werkplaats, duidelijk te zien aan 

de sporen die aan de gebouwen en aantakken en 

Het is noodzakelijk een oud gebouw, dat veelal die dwars gelegen zijn op deze lijnen, nauwelijks 

in de loop van vele jaren is gebouwd, meerdere veranderd. Het wezenlijke, en enige, verschil is 

keren is verbouwd en zowel sterke als zwakke dat de sporen niet via draaischijven dwars door 

punten kent, te doorgronden. Daarnaast is het de gebouwen lopen, maar dat kraanbanen en hef

ook belangrijk te weten wat er in de lokale markt trucks deze functie hebben overgenomen. 

speelt. Juist door intensieve samenwerking lukt 

het om nieuwe gebruikers te vinden en bijeen te Niet alle gebouwen zijn de laatste (tientallen) 

brengen. jaren gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk gebouwd 
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links: overblijfselen van de grootschalige 

industrie. bijvoorbeeld deze wielen en 

kranen 

' 
................................................................................................. : 

waren, doordat er een behoorlijke evolutie heeft 

plaats gevonden in het materieel in de afgelo

pen 150 jaar. Dit is een normaal proces voor 

grootschalige industriële complexen. De herin

neringen aan bepaalde facetten van het bedrijf, 

die op sommige plaatsen ook buiten de gebou

wen zijn bewaard gebleven, zijn belangrijk. Deze 

overblijfselen, als kranen, wielen, gedenktekens 

en verhardingen, hebben een grote waarde en 

zouden daarom ook zorgvuldig moeten worden 

ingepast en als inspiratiebron moeten dienen voor 

de nieuwe ontwerpen voor dit gebied. Ze verster

ken niet alleen het karakter van het gebied, maar 

dragen ook bij aan de identiteit van het gebied en 

de binding met het verleden. 

De Spoorzone biedt mogelijkheden en kansen om 

de oude loodsen van de NS-Werkplaats nieuwe 

functies te geven. De monumentale panden van 

deze werkplaats hebben een robuust karakter en 

zijn daardoor erg geschikt voor publieke functies 

en in die zin minder geschikt voor woonfunc

ties. Wanneer de werkplaats in grote mate als 

geheel, als entiteit, behouden zal blijven en opge

nomen zal worden in het stedenbouwkundig en 
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architectonisch ontwerp voor de werkplaats, zal 

het zijn monumentale karakter kunnen behouden 

en bij kunnen dragen aan het behoud en de ver

sterking van de identiteit van het gebied. Juist door 

de robuuste vormgeving en het materiaalgebruik 

van de werkplaats samen met het gegeven dat 

de werkplaats als entiteit gezien moet worden kan 

de spoorzone in de stad een eigen identiteit en 

uniek karakter behouden en als zodanig herken

baar blijven. 
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linksboven: de huidige situatie van de 

NS-Werkplaats toont een gesloten 'stad' 

omsloten door verkeerswegen.ln deze 

situatie is de werkplaats niet toegankelijk 

voor ptA)Iiek 

schaal ll.v.t. 
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linksonder: in de het stedenbouwkundig 

plan is een open structuur ontstaan door 

de werkplaats 'open' te stellen voor de 

stad, d.m.v. meerdere doorsteken is de 

werkplaats vrij toegankelijk voor publiek 

schaal n.v.t. 

Conti?Xt 

8.3 Stedenbouwkundig plan 

Door de Spoorzone als integraal onderdeel van door middel van een voetgangersverbinding onder 

de stad te laten fungeren, kan een betere relatie het spoor, de Willem 11 straat zal ook een directe 

gecreëerd worden tussen de, nu door het spoor verbinding krijgen met het gebied van de werk

gescheiden, noordelijke (Oud-Noord) en zuidelijke plaats voor zowel voetgangers als gemotoriseerd 

(Centrum) stadsdelen. Hierdoor zal de bereikbaar- verkeer. 

heid van het noordelijk deel van de stad verbeterd 

worden. Het gebied ten zuiden van de Lange Nieuwstraat 

zal een duidelijke aansluiting op de aangrenzende 

Het gesloten karakter van de Centrale Werkplaats woonwijk Theresia krijgen, zowel op het gebied van 

wordt opgeheven door het verwijderen van de bebouwingstypologie als infrastructuur. De struc

diverse omheiningen, afrasteringen en schuttin- tuur van het wegenpatroon zal in dit deel worden 

gen. De begrenzing van het terrein ten opzichte doorgezet zoals te zien is bij de aansluiting op de 

van de omgeving wordt daardoor niet meer geken- diagonale lijn van de Buitenstraat Dit gebied zal 

merkt door diverse omheiningen, maar door het als overgangsgebied gelden tussen de huidige wijk 

contrast in volume, bouwwijze, functie en bestra- Theresia en het gebied van de werkplaats. 

ting. Het bijzondere karakter van de werkplaats zal 

zo duidelijk zichtbaar blijven ten opzichte van de Een deel van de werkplaats is cultuurhistorisch 

directe omgeving. 

Het gebied van de Centrale Werkplaats zal gaan 

fungeren als verbindingszone tussen Oud-Noord 

en het Centrum en toegang geven tot het win

kelcentrum in het hart van de stad, de omgeving 

erfgoed en het enige restant van industrieel erf

goed in de (binnen)stad. De historische en 

ruimtelijke kernkwaliteiten van de werkplaats zijn 

deels ingezet voor behoud, maar dienen ook als 

referentiekader en inspiratiebron voor het ste

denbouwkundig plan, want de aandacht voor 

van de Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein. Het slechts enkele objecten mag niet ten koste gaan 

station zal een connectie krijgen met de werkplaats van de context en het geheel. De objecten en 
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I 
links: stedenbouwkundig plan voor het ! 
kerngebied met de NS-Werkplaats i 

---- ________ j 

ensembles krijgen daarom een belangrijke plaats 

in het nieuwe plan, zowel ruimtelijk als functioneel , 

waarbij hergebruik en renovatie van de oude hal

len centraal staat. In het gebied van de Centrale 

Werkplaats worden geen nieuwe gebouwen toege

voegd. De huidige bebouwing heeft als ensemble 

een dergelijk grote waarde en uniekheid dat deze 

in het plan is behouden. De huidige kenmerkende 

ruimtelijkheid zal worden gecontinueerd door bij de 

renovatie de twee architectonische identiteiten te 

behouden, dit zal tot uitdrukking moeten komen in 

de toegepaste bouwmaterialen en constructiewij

zen, namelijk baksteen en stalenskeletbouw met 

glas. 

ContE:I!Xt 

Naast de historische ingrediënten is in het plan 

ook gebruik gemaakt van de verbindende elemen

ten als bestrating en beplanting om de samenhang 

binnen de werkplaats te visualiseren . In het ste

denbouwkundig ontwerp is de samenhang tussen 

de objecten versterkt door het behoud van de 

spoorrails in het gebied. Deze is zichtbaar in het 

terrein gegrift maar heeft ruimtelijk geen directe 

betekenis. Het vormt een voetprint en verwijzing 

naar de vroegere functie van het gebied. 

De openbare ruimte rondom de hallen wordt 

opnieuw ingericht waarbij veel aandacht wordt 

besteed aan de binnenpleinen en de spoorzijde 

van het gebied. De binnenpleinen worden ingericht 

De samenhang van de onderliggende structuren als binnenplein of binnentuin, net als 'vroeger', 

en objecten en de ontwikkelingen bepalen voor afhankelijk van de functie in de omliggende hallen. 

een groot deel de identiteit van de werkplaats. 

Deze wordt mede bepaald door {onderlinge) zicht

relaties, het specifieke materiaalgebruik en de 

constructiewijze, maar ook de volumes, contrasten 

en nieuwe functies die een daaraan gerelateerde 

inrichting of bouwwijze met zich meebrachten . 
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Aan de spoorzijde worden zogenoemde 'spoortui

nen' aangelegd. 
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linksboven: uitzicht op de zuidgevel van 

de (locornotieven)stelplaats vanaf het 

station 

linksonder: uitzicht op de noordgevel van 

de (locornotleven)stelplaats vanuit de 

werkplaats 

9.1 Bestemming bereikt 

Vanwege het industriële en inspirerende karak

ter, maar ook vanwege de strategische ligging, 

de centrale ligging in de stad en de werkplaats, 

de goede bereikbaarheid vanuit zowel de stad als 

vanaf het station en de esthetische uitstraling van 

een landmark, is de (locomotieven)stelplaats, ook 

wel locloods genoemd, als locatie voor het nieuwe 

danshuis gekozen. De stelplaats biedt veel ruimte 

en mogelijkheden voor een nieuwe functie, daar

naast biedt de open plattegrond van de hal en de 

grote hoogte veel vrijheid voor een nieuw ontwerp. 

De centrale positie binnen de werkplaats en bin

nen de Spoorzone symboliseert tevens de centrale 

positie die Station Zuid in Tilburg wil innemen. 

In het stedenbouwkundig plan krijgt het station aan 

de noordzijde door middel van een ruim opgezette 

voetgangerstunnel ook een goede ontsluiting voor 

voetgangers waardoor er een goede connectie 

ontstaat voor het (inter)nationale publiek dat op 

het danshuis af komt. 
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linksboven: start van de bouw van de 

(locomotieven)stelplaats in 1932 

linksonder: opbouw van de constructie 

van de (loc:omotieven}stelplaats in 1932 



rechtsbovfN'I: de (locomotieven)stelplaats 

in gebruik 

rechtsonder: duitzicht op de werkplaats 

met de te repareren locomotieven, vanuit 

het rolwagenspoor (Hai60A) 
' 

........................................................... : 

LOCdtle:a 

9.2 Karakteristieken 

Als onderdeel van de vernieuwingen in de jaren bedraagt 5300m2
• De zijhoogte bedraagt 18 meter, 

'30 van de twintigste eeuw werd een nieuwe loco- in het midden van het dak is de hoogte 18,3 meter. 

motiefstel- en ketelherstelplaats gebouwd in het 

westelijk deel van de werkplaats. Deze grote hal Het gebouw is van groot belang geweest voor het 

werd opgetrokken in staalskeletbouw en domi- productieproces op de werkplaats en heeft daarom 

neert sindsdien het bedrijfsterrein van de Centrale een grote cultuurhistorische waarde. Het herstel 

Werkplaats. De locomotiefstelplaats uit 1933 is van locomotieven is een essentieel onderdeel 

het hoogste gebouw van de werkplaats en vormt geweest van de functie van de werkplaats. Bin

daarmee een landmark voor het gebied en heeft nen het complex is de hal duidelijk herkenbaar 

een hoge monumentale waarde. 

De bestaande stelplaats diende als werkplaats 

voor locomotieven, de locomotievenstelplaats, en 

werd in 1932 gebouwd op de plaats van de oude 

locomotievenwerkplaatsen 11 en 111 waarvan geen 

resten meer aanwezig zijn. Het huidige gebouw 

bestaat uit twee delen, namelijk Hal 60B en Hal 

60C. Hal 60B diende oorspronkelijk als locomotie

venstelplaats en later als stelplaats. Hal 60C was 

van oorsprong de ketelreparatiewerkplaats, maar 

diende later als magazijn en was- en kleedruimte. 

Beide hallen tellen 18 traveeën van 5,4 meter en 

zijn daarmee bijna 98 meter lang, de breedte van 

beide hallen bedraagt ieder 27 meter. Het gebouw 

heeft een totale oppervlakte van 2x 2.650m2 en 
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als lodoods en heeft tot de omliggende gebouwen 

een prominente waarde in het ensemble van de 

werkplaats. De hal kent ook een architectuurhisto

rische waarde vanwege het hoge bouwvolume, de 

hoofdvorm, de constructie en het materiaalgebruik. 

De glazen doosconstructie, de stalen draagcon

structie en de glazen kap van de hal, vormt een 

van de meest kenmerkende karakteristieken van 

het gebouw. Een geklonken vakwerk N-liggers uit 

hoeklijnen en schetsplaten vormt de constructie 

van het dak. De kolommen zijn opgebouwd uit 

meerdere staanders van geklonken profielen die 

ook de kraanbaan dragen. Vijf hoofdgordingen zijn 

in het dak aangebracht, uitgevoerd als vakwerklig

ger. In de dwarsrichting van het gebouw zijn over 
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de gordingen dakbalken aangebracht die dakplaten 

dragen tevens is in de randvlakken een windverband 

aangebracht. De glaspuien van de gevel worden 

ondersteund door drie windliggers, uitgevoerd als 

vakwerkligger V-ligger. De oorspronkelijke dak

rupsen zijn gedeeltelijk dichtgemaakt met stalen 

dakplaten of kunststof lichtstraten. Ook de sporen 

en de kraanbaanconstructie, waarmee de locomo

tieven werden opgetild, zijn in de locloods nog 

duidelijk aanwezig. Verder kent het gebouw een 

landelijke zeldzaamheidswaarde met betrekking 

tot de typologie in relatie tot de oorspronkelijke 

functie. 
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linksboven: huidige situatie waarin de stel-

... , 
I 

plaats tussen Hal 60A en Hal 67 gelegen is 

linksonder: nieuwe situatie waarbij Hal 

608 en 60C vrij liggen tussen enkel de 

constructie van Hal 60A en Hal 67 

9.3 Directe omgeving en plein 

De (locomotieven)stelplaats, die in de huidige situ

atie nog onderdeel van het conglomeraat vormt, 

zal aan weerszijden worden vrijgegeven en kan 

hierdoor een vrij gelegen positie in te nemen. De 

bebouwing die aan de noord- en zuidzijde van de 

stelplaats gedurende het bouwproces zijn gebouwd 

zullen worden gesloopt. Het betreft kleinschalige 

bebouwing van één bouwlaag en diende als kan

toor en als kantine (Hal 66 ten noorden en Hal 68 

ten zuiden van de stelplaats). De monumentale 

waarde van deze gebouw is niet hoog gewaar

deerd en niet beeldbepalend en karakteriserend 

voor de Centrale Werkplaats. 

LeedtiP 

stelplaats. De westzijde rust op de nieuwbouw uit 

de jaren '80 van de twintigste eeuw. 

Vanwege de hoge monumentale- en ensemble

waarde zal dit gebouw grotendeels behouden 

blijven in het stedenbouwkundige plan. Zo zal de 

constructie van dit rolwagenspoor behouden blij

ven en een beeldbepalende functie krijgen in de 

openbare ruimte. 

Aan de oostzijde van de stelplaats is Gebouw 67 

gelegen, onderverdeeld in Hal 67A (Reiniging die

sel / Hydra), Hal 678 (Veiligheidsystemen) en Hal 

67C (Was-/kleed- en toiletruimte). Oorspronke-

lijk werd dit gebouw in 1907 gebruikt als lokaal 

Hal 60A, direct ten westen van de stelplaats gele- voor beproeving van luchtpompen en later in 1913 

gen, deed ooit dienst als het rolwagenspoor en als koperdraaierij . Als schakel tussen de vroegere 

is tegelijk met de stelplaats in 1932 gebouwd. Dit lcdccdsen I en 11 beschikt Gebouw 67 niet over 

gebouw is van waarde voor het ensemble van de 

werkplaats vanwege de relatie tot de stelplaats, 

tevens is dit de enige nog aanwezige rolbaan bin

nen het complex. De constructie van het dak wordt 

gevormd door een geklonken vakwerk N-ligger uit 

hoeklijnen en schetsplaten en is karakteristiek voor 

een buitengevel, de binnengevels zijn opgetrok

ken uit kalkzandsteen. Ook van dit gebouw zal de 

constructie behouden blijven. 

Door het behoud van de constructies van de 

gebouwen die tegen de stelplaats aanliggen, blijft 

het rolwagenspoor. De spanten van de constructie het ensemble behouden maar krijgt de stelplaats 

...... ...... ....... ..... ......... . ..... -...... . . .i rusten aan de oostzijde op de staanders van de toch haar vrijheid en omliggende openbare ruimte. 
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links: impressies van Hal 608 en 60C 

vrijgelegen tussen de overige gebouwen 

van het conglomeraat waarbij de constructie 

van Hal 60A en 67 is behouden 
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Sltudtle:a 

Deze openbare ruimte zal dienen als verbindende 

factor binnen de werkplaats en zal gebruikt worden 

als ontmoetingsruimte en als {openbare) manifes

tatieruimte van het danshuis. 

Deze openbare ruimte loopt door de hele werk

piaas en wordt door de publieke gebouwen 

verbonden door middel van toegankelijke semi

openbare ruimtes in de verschillende gebouwen. 
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10.1 Visie 

Kunst en cultuur heeft een sociaal-maatschap

pelijke waarde en is erg belangrijk voor de 

samenleving. Het is meer dan een hobby, cultuur 

is van iedereen en voor iedereen. Het verbindt 

mensen. 

Een samenleving kan niet zonder kunst en cul

tuur. Cultuur laat je kennismaken met het andere 

en met de ander. Het andere of de ander leren 

kennen, waarderen en accepteren. Het draagt bij 

aan de algemene en sociale ontwikkeling en heeft 

een socialiserende waarde tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. Aandacht voor cultuur is een 

belangrijk punt. 

Tilburg kent een grote verscheidenheid aan cul

turele instellingen. Het is een stad van muziek, 

dans, beeldende kunst en theater. Daarnaast heeft 

de stad ook een goede infrastructuur met diverse 

podia en musea. De aanwezigheid van (hoger) 

cultureel onderwijs geeft Tilburg een meerwaarde 

ten opzichte van veel andere steden. 

DntwE?rp 

er een logische verbinding worden gelegd tus

sen het opleiden van beginnende kunstenaars, 

oefenen en ontwikkelen van kunstuitingen en het 

contact met publiek via podia en bezoeklocaties. 

Meer broedplaatsen, werkplaatsen, repetitieruim

tes en versterking van de podia is hier een logisch 

gevolg van. De Spooaone biedt veel mogelijkhe

den om een nieuw cultuurhart te maken dat de 

reeds bestaande cultuurkwartieren , het Veemarkt

wartier, het Goirlekwartier en het Kunstcluster, op 

een logische manier aanvult. 

Het imago van de hedendaagse muziek wordt in 

Tilburg bepaald door popcentrum 013, Paradox 

en de Rockacademie. Op het terrein van muziek 

wordt veel aandacht besteed aan de vernieuwing 

van 013 en het verbeteren van het gebruik van de 

Concertzaal. De Nwe VolSt en de schouwburg zijn 

als podium verantwoordelijk voor de grote aantrek

kingskracht van een breed aanbod voor een breed 

publiek. Op het gebied van beeldende kunst wordt 

de aandacht gericht op het uitbreiden van ateliers 

en expositieruimtes, daarnaast wordt er gewerkt 

Er ligt hier een kans om veel aandacht te schen- aan een nieuw Centrum voor Beeldende Kunst. 

ken aan de productiekant van de kunsten. Zo kan 
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links: dansers in de openbare ruimte met 

een dansguerilla tijdens Dansweek Tilburg 



boven: dansers in de straten van Tilburg 

met een dansoverval tijdens Dansweek 

Tlllug 
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Voor de dans is er volop beweging. Met onder 

andere de Dansacademie en de musicalopleiding 

en vele dansgezelschappen wordt Tilburg gezien 

als Dansstad van het Zuiden, maar het tekort aan 

oefen- en performance ruimte is een punt van 

aandacht. In 'Bestemming bereikt: dans la station' 

wordt hierop ingespeeld door een nieuw danshuis 

te realiseren in het kerngebied van de Spoorzone 

met de NS- Werkplaats. 

Het danshuis moet een thuis worden voor de 

danser, waar ruimte wordt geboden om kennis te 

maken met de ander en mensen te verbinden. Een 

plek waar de danser kan leren en kan uitvoeren en 

waar het publiek, en zelfs de passant, de dialoog 

met de danser kan aangaan. Het danshuis zal dus 

veel plekken moeten bieden waar verschillende 

groepen mensen elkaar kunnen zien en waar ont

moetingen plaatsvinden. Hierin zal de foyer een 

belangrijke plaats vervullen. 
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boven: concept van oefen- en uitvoer

ruimten waarbij de passant het publiek 

wordt 



10.2 Concept 

Vier groepen leren elkaar kennen, dansers, cho

reografen, publiek en passant. De interactie en 

ontmoeting tussen deze vier groepen vormt een 

belangrijk onderdeel in het concept. Dit gebeurt 

zowel door middel van visuele relaties als door het 

realiseren van plekken waar deze groepen elkaar 

kunnen leren kennen en ontmoeten, en waar zij 

contact kunnen leggen met elkaar. Het draait 

daarbij om 'zien en gezien worden' . 

In het ontwerp zijn de twee hoofdonderdelen van 

het danshuis, repetitieruimten en uitvoerruimten, 

opgenomen. Over het algemeen zijn er vaak aparte 

locaties voor de repetitieruimten en de uitvoer

ruimten, deze laatste worden vaak ondergebracht 

in theaters en soortgelijke gebouwen. Organisa

torisch gezien is dat erg handig. Ook hebben de 

repetitieruimten veelal andere eisen dan de the

aterruimten. Nadeel hiervan is dat het publiek 

weinig meekrijgt van wat er achter een dans- of 

theaterproductie schuil gaat. Juist de ruimte voor 

dialoog tussen het oefenen en het uitvoeren van 

dansvoorstellingen kan een meerwaarde bieden 

voor het publiek en de passant. 
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Ontwe:arp 

Het programma is naast de twee hoofdonderde

len in vier clusters op te delen. De repetitiezijde 

kan opgedeeld worden in de dansstudio's met het 

kantoor en residence. De uitvoerzijde bestaat uit 

het theater en de opslagruimten. De clusters zijn 

vormgegeven in verschillende boxen. De ruimte 

voor dialoog vormt tussen de clusters een 'holle 

box' waarin de verschillende publieke functies 

worden ondergebracht. De holle box houdt de 

overige boxen, de verschillende clusters, bijeen. 
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Entree/Foyer 375 rn2 

Huiskamer danshuls 250 rn2 

Restaurant 200 rn2 

Grand Café 200 rn2 

Garderobe 20 rn2 

Tollet 35 rn2 

Kantoor 150 rn2 

Vergaderruimte 35 rn2 

Stilteruimte 35 rn2 

Dansstudio 1 200 rn2 

Dansstudio 2 200 rn2 

DansstudiO 3 130 rn2 

Dansstudio 4 130 rn2 

Theaterzaal 425 rn2 

Backstage 100 rn2 

Kleedruimte 175 rn2 

Sauna 40 rn2 

Toilet en doucheruimte 50 rn2 

Residenties 450 rn2 

Opslagruimte 200m2 

Reparatieruimte 150 rn2 

Montageruimte 100 rn2 114 
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10.3 Programma 

Het danshuis van Station Zuid heeft op haar hui- dansers gemaakt. Zowel studenten (die in het 

dige locatie de beschikking over drie dansstudio's, laatste jaar zitten van hun opleiding of net zijn 

waarbij er daarvan een gebruikt kan worden voor afgestudeerd) en choreografen van de Dansaca

kleine voorstellingen. Samen met de kantoor- demie in Tilburg als studenten en choreografen van 

ruimte, opslag-, reparatie- en montageruimte andere dansacademies in het land werken mee 

vormt dit het programma van het danshuis op deze aan de producties van Station Zuid. Daarnaast 

locatie. komen er ook internationale dansers en choreo-

Op de nieuwe locatie in de Spoorzone zal het 

danshuis worden uitgebreid met een theaterruimte, 

restaurant, grand café en residenties voor (inter

nationale) dansers en choreografen. 

De theaterruimte krijgt een telescopische tri

bune waarmee de theaterzaal multifunctioneel in 

gebruik is. Naast voorstellingen kan de zaal zo ook 

gebruikt worden als repetitiestudio , conferentie

ruimte of voor (dans}evenementen en congressen. 

Het restaurant en grand café dienen ter onder

steuning van het theater, maar kunnen daarnaast 

ook zelfstandig draaien. 

De verschillende producties die Station Zuid ont

wikkelt worden door een gevarieerd ensemble van 
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grafen op deze producties af vanuit het Europese 

netwerk waarin Station Zuid verwikkeld is. Op de 

huidige locatie en in de stad zelf is er voor deze 

dansers geen gepaste huisvesting aanwezig waar 

zij zich tijdelijk, een tot enkele maanden, kunnen 

vestigen . Het nieuwe danshuis krijgt dan ook de 

mogelijkheid tot het bieden van huisvesting voor 

dansers en choreografen . 
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links, de hoofdentrees bevinden zich 

aan weerszijde van het gebouw, aan de 

noord- en zuidzijde bevinden zich de 

andere twee in- en uitgangen 

schaal n.v.t. 

Ontwf?rp 

10.4 Entree en foyer 

De hoofdentrees bevinden zich aan werszijde van van de personen op de begane grond ook duide

het danshuis. Vanaf de pleinen kan het danshuis lijk zichtbaar zijn. De dansstudio's, het kantoor en 

worden betreden. Deze pleinen hebben een mul

tifunctioneel karakter. Enerzijds vormen de pleinen 

de hoofdentree van het danshuis, maar anderzijds 

kan het ook dienen als pauzeplek of manifesta

tieplein voor de dansers en choreografen. Het 

restaurant dat aan de oostzijde in het danshuis is 

gelegen kan haar 'deuren' ook openen op zomerse 

dagen en het plein gebruiken als terras. 

Vanaf de pleinen wordt de hoofdingang van het 

danshuis betreden. Bij binnenkomst bevindt men 

zich direct in de centrale ruimte, de foyer, van het 

danshuis. Deze ruimte heeft een open karakter en 

reikt tot aan het dak van het danshuis. Op deze 

foyer sluiten alle functies aan en zo vloeien de 

huiskamer van het danshuis en het restaurant op 

de begane grond in de foyer over. Aan de lin

kerzijde en rechterzijde bevinden zich trappen die 

leiden naar de eerste verdieping waar zich res

pectievelijk de huiskamer voor de dansers en het 

grand café bevinden. Deze verdieping is vormge

geven met vides en biedt tevens goed uitzicht op 

de begane grond zodat de beweging en activiteiten 
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de residenties bevinden zich zowel op de begane 

grond als ook op de verdieping. De entree, het 

restaurant, de huiskamer en het grand café vor

men samen de gemeenschappelijke ruimte van het 

gebouw, de foyer. Deze wordt gevormd door de 

tussenruimte tussen de verschillende dusters van 

het danshuis. 

De foyer biedt ruimte voor interactie tussen 

de dansers en het publiek. De danser is een 

interessante tegenspeler ten opzichte van de voor

bijganger. De foyer kan dienen als een middel om 

interactie te bereiken. In de foyer is het mogelijk 

om te ontspannen, te lezen, te eten, te dansen of 

gewoon te kijken naar de verschillende activiteiten 

die plaatsvinden. 
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boven: v.l .n.r. publieke ruimte, semi

publieke ruimte en privé ruimte op de 

begane grond 

onder: v.l.n.r. publieke ruimte, semi

publieke ruimte en privé ruimte op de 

verdieping 

schaal n.v.t. 

10.5 Routing 

De routing in en rond het gebouw is van groot 

belang. De danser en choreograaf komen bewust 

naar het danshuis om elkaar te ontmoeten en 

elkaar te leren kennen. Vervolgens ontstaat er 

interactie en een samenwerking tussen deze twee 

groepen. 

OntwE?rp 

de gebeurtenissen en het schouwspel dat zich in 

het danshuis afspeelt. 

De objecten die in de foyer gebruikt kunnen wor

den om bijvoorbeeld op te zitten en te dansen, of 

als presentatiepodium, bevinden zich ook in de 

openbare ruimte van het danshuis. Dit, om de 

Het publiek vormt de derde groep en komt doel- passant 'ongemerkt' naar binnen te leiden en de 

bewust op een bepaalde activiteit af. Dit kan het drempel te verlagen. 

restaurant of het grand café zijn, maar ook een 

dansvoorstelling of zelfs een workshop in een van 

de dansstudio's. In het concept en ontwerp is de 

routing zo bepaald dat het publiek dat op het res

taurant of het grand café afkomt (on}bewust ook 

publiek wordt van de dansers in de foyer of in de 

(transparante) studio's. 

De vierde groep wordt gevormd door de passant, 

deze komt toevallig voorbij. De passant kan om 

het danshuis heen lopen of via de centrale ruimte, 

de foyer, het danshuis doorkruisen om zijn weg te 

vervolgen door het gebied. In het concept is de 

foyer zo vormgegeven dat de passant die de foyer 

gebruikt in zijn route onbewust publiek wordt van 
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11.1 Materiaal 

Door gebruik te maken van eenzelfde materiaal 

of constructiewijze kunnen de clusters aansluiten 

bij de (historische) ontwikkelingen die bepalend 

waren voor de samenhang tussen de verschillende 

objecten van de werkplaats. De glazen dooscon

structie van de werkplaats blijft behouden en dient 

als schil om het nieuwe danshuis. 

De foyer wordt uitgevoerd als kleine glazen doo-

UltwE?rklng 

gevelelementen niet transparant. Hier wordt in het

zelfde raster gekleurd geëmailleerd glas toegepast. 

Voor de uitvoerzijde van het danshuis, waartoe 

de theaterzaal en de opslagruimtes behoren, 

wordt beton toegepast. Voor de theaterzaal is een 

zekere massa vereist in verband met geluiddem

ping waarvoor beton een goede uitkomst biedt. 

sconstructie, waarbij de dragende elementen als De kleinere ruimtes, zoals de kleedruimtes, de toi

stalen kolommen en vakwerkliggers zijn uitgevoerd letten, de kiosk en de keuken van het restaurant 

en de gevelbekleding is van glas. Zowel het dak staan 'los' in het danshuis en worden uitgevoerd 

als de gevel van de foyer wordt uitgevoerd met in hout. 

spiderglass. 

De oefenzijde van het danshuis, bestaande uit 

de studio's, het kantoor en de residenties wor

den uitgevoerd in hetzelfde materiaal. Het gaat 

hier om stalen kolommen met houten kozijnen 

en glazen gevelelementen. Deze gevelelementen 

worden uitgevoerd met geluidswerend glas om zo 

het akoestisch comfort in de studio's te vergroten 

en de foyer te beschermen tegen geluidsoverlast 

vanuit de studio's. Daar waar er bij de residen

ties juist privacy wordt gevraagd zijn deze glazen 
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linksboven: conceptdetail geluidsisolerend 

mateliaal achter de plafondpanelen 

linksonder: conceptdetail geluidsisolerend 

materiaal achter de houten lamboisering 

11.2 Akoestiek 

Om de akoestiek te waarborgen in de foyer wordt 

gebruik gemaakt van geluidabsorberend isolatie

materiaal , dit zorgt ervoor dat de nagalmtijd in de 

foyer wordt verlaagd. In het plafond van de verdie

pingsvloer is dit materiaal achter de geperforeerde 

plafondpanelen bevestigd. Maar ook de kleine 

boxen worden voorzien van dit materiaal. In dit 

geval bevindt zich het geluidabsorberend materiaal 

zich achter de houten lambrisering. 

In de dansstudio's wordt ook geluidabsorberend 

materiaal in het plafond achter de geperforeerde 

plafondpanelen bevestigd . Daarnaast zorgen 

de aanwezige gordijnen in de studio's voor een 

goede geluidabsorptie. Deze gordijnen dienen niet 

alleen voor absorptie maar maken het spel tussen 

'zien en gezien worden' ook afwisselend. Er kan 

namelijk per dansles, workshop of activiteit beslo

ten worden in hoeverre de dansers in de studio 

van buiten af of vanuit de foyer te zien zijn en 

andersom. 

In de theaterzaal zorgen de gordijnen in de cou

lissen en de gestoffeerde tribune voor een goede 

geluidsabsorptie. Tevens zijn er aan de wanden 
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in de zaal decoratieve panelen bevestigd die een 

geluidsabsorberende werking hebben. 
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..................................................................................................... 1 
boven, schematische weergave ! 
constructiemodel ! 
links, constructieplattegrond met de drie 

verschillende constructie elementen 

schaal n. v.I. 

11.3 Constructie 

De constructie van het danshuis kan onderver

deeld worden in drie elementen. De bestaande 

draagconstructie van de stelplaats, de constructie 

van de foyer en de constructies van de afzonder

lijke boxen. 

De constructie van de foyer bestaat uit kolommen 

en vakwerkliggers die aan de huidige staanders 

van de stelplaats worden gekoppeld. De glazen 

gevel wordt door middel van een spiderglass con

structie aan de kolommen bevestigd. 

De boxen zijn ieder voor zich constructief dragend 

en staan daarmee op zichzelf. Bij de theaterzaal, 

de opslagruimtes en de residenties wordt gebruik 

gemaakt van dragende wanden. In de gevels van 

de dansstudio's en het kantoor bevinden zich 

kolommen tussen de glazen gevelelementen. 
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Het herbestemmen van een industrieel conglo

meraat met behoud van identiteit en karakter is 

gebonden aan voorwaarden. Voorwaarden die 

deze identiteit en karakteristieken waarborgen. Het 

is noodzakelijk geweest om de sterke en zwakke 

punten van de NS- Werkplaats te analyseren en 

te doorgronden. Deze analyse omhelst niet alleen 

het uitpluizen van de geschiedenis, maar ook het 

'beleven' van de sfeer en het karakter ter plaatse. 

Deze twee elementen kunnen samen een goed 

beeld vormen hoe de werkplaats gewerkt heeft. 

Er kan geconcludeerd worden dat de identiteit van 

de werkplaats voornamelijk bepaald wordt door de 

aaneenschakeling van de grote bouwvolumes, het 

conglomeraat, in relatie met hun omgeving. Daar

naast is de erfenis van de transversale werkplaats 

nog duidelijk zichtbaar aanwezig door de aan

wezige sporen en rolbanen. Deze rails vormt de 

verbindende factor tussen de verschillende bouw

volumes op het terrein. 

Wanneer deze sporen en aaneenschakeling 

van bouwvolumes afzonderlijk benaderd zou

den worden vervalt de functionele relatie. Voor 
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Conclu=-tE? 

de NS-Werkp/aats is dan ook gekozen voor het gebied wordt in deze endave dan ook vormgege

behoud en de herbestemming van het conglome- ven door de herbestemming van de (locomotieven) 

raat en de aanwezige sporen. stelplaats voor Danshuis Station Zuid, voor een 

groot deel verantwoordelijk voor de titel die Tilburg 

Om deze identiteit te versterken is gekozen voor draagt als Dansstad van het Zuiden. 

een transversale route door het gebied heen, 

welke de vroegere spoorverbindingen van de 

lijnwerkplaats visualiseert. Daar waar de treinen 

vroeger via de sporen de bouwvolumes betraden, 

is het nu mogelijk voor het publiek en de pas

sant de bouwvolumes te betreden. Deze route zal 

het publiek en de passant door de verschillende 

productiehallen leiden om zowel de cultuurhisto

rie, karakteristieken en ruimtelijke kwaliteiten te 

ervaren. De werkplaats wordt hiermee letterlijk en 

figuurlijk teruggegeven aan de stad en daarmee 

hebben de monumentale gebouwen hun 'bestem

ming bereikt'. 

Tilburg krijgt met de herbestemming van de NS

Werkp/aats een deel van de cultuurhistorische 

identiteit terug. Deze cultuurhistorische enclave 

biedt geschikt onderdak voor verschillende publieke 

instellingen, met name de culturele instellingen die 

Tilburg rijk is. Een van de trekpleisters voor het 
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Dit project laat zien dat industriële complexen als 

deze niet gesloopt hoeven te worden, maar met 

een nieuwe functie en door middel van renovatie 

of herbestemming een nieuw leven kunnen krij

gen. De herbestemming van de (locomotieven) 

stelplaats in dit project is daar een voorbeeld van. 
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Dit project is het afgelopen jaar tot stand geko

men binnen het afstudeeratelier 'BrabantStad'. Het 

is een zoektocht geweest naar historie, identiteit 

en karakteristieken. Een zoektocht naar routing en 

beleving, ontmoeting en interactie, naar zien en 

gezien worden. Het was een boeiend, leerzaam 

en interessant proces dat geresulteerd heeft in het 

ontwerp voor een danshuis. 

Dit project, dat mijn zinnen tijdens het vooron

derzoek op een herbestemmingproject heeft doen 

zetten, is mede voortgekomen uit mijn interesse 

voor duurzaamheid. Misschien ook wel een beetje 

vanwege het feit dat ik moeilijk 'dingen kan weg

gooien' en daardoor vaak erg 'zuinig' omga met 

spullen. Dit afstudeeratelier kreeg als casus de 

Spoorzone in Tilburg met de het kerngebied van 

de NS-Werkplaats als specifiek onderzoeksterrein. 

Op dit te!rein stonden, en staan nu nog steeds, 

zulke historisch en monumentaal waardevolle 

gebouwen dat ik het zonde vond deze lukraak te 

slopen voor het stedenbouwkundig plan. 

Het is mijn eerste herbestemmingproject 

geweest in mijn studietijd hier op de Technische 
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Universiteit, maar heeft mijn interesse hiervoor 

zeker aangewakkerd. 

De aanwezige kwaliteiten van de {locomotie

ven)stelplaats heb ik zoveel mogelijk proberen 

te behouden en willen gebruiken. Toch kwam ik 

er tijdens mijn ontwerpproces achter dat ik soms 

teveel wilde, waardoor ik enkele ontwerpaspec

ten heb moeten laten liggen ten gunste van het 

geheel. 

In het ontwerp is de schil van het gebouw ook 

nagenoeg onaangetast gebleven waardoor ik 

als ontwerper de focus heb gelegd op de bin

nenwereld van het gebouw. Deze binnenwereld 

werd naarmate het ontwerpproces vorderde steeds 

interessanter. Het minimale ontwerp voor de bui

tenschil van het gebouw is enigszins een gemis 

geweest voor mij als ontwerper, anderzijds heb ik 

hiermee respect gehad en begrip getoond voor de 

geschiedenis en het 'oude. 

Tot slot wil ik benoemen dat ik het erg leuk vond 

dat mijn twee werelden, als danser en architect 

in spé, in dit project samen zijn gekomen. lets 
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wat ik totaal niet verwacht had toen ik mij voor dit 

afstudeeratelier inschreef of toen het vooronder

zoek begon. Voor het ontwerp van het danshuis 

heeft dit zowel voordelen als nadelen gehad. Aan 

de ene kant had ik hierdoor al enige bagage op 

zak, omdat ik zelf al zo'n 15 jaar dans, aan de 

andere kant heeft dat mijn vrijheid in het ontwerp 

misschien onbewust ook belemmerd. Toch heb ik 

dit positief ervaren en zie ik dit tot uiting komen in 

het ontwerp. 
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Dc:Jnkwoord 

Afstuderen is een mooie, intensieve bezigheid. 

Naarmate het einde in zicht komt, hoe meer de 

spanning en tegelijkertijd de opluchting toeneemt. 

Het is een jaar geweest vol inspiratie, toewijding 

en beslissingen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd 

in een ontwerp dat nu 'eindelijk' af is. Of kan een 

ontwerp eigenlijk wel helemaal 'af zijn? 

Ik heb het afgelopen jaar met plezier en veel 

energie aan dit project gewerkt. Afstuderen doe 

je uiteindelijk helemaal zelf, maar toch kun je niet 

zonder de mensen om je heen. Op deze plek wil 

ik dan ook graag een aantal mensen bedanken. 

Mijn afstudeercommissie; Pieter van Wese

mael, Hüsnü Yegenoglu en Maarten Willems 

voor hun feedback, kritische blik en motiverende 

commentaar. 

Mijn ateliergenoten Floor, Frank, lvette, Jeroen, 

Sanneke en Teun. Het is een intensief jaar 

geweest, bedankt voor de prettige samenwerking, 

jullie kritische blik en gesprekken. 
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Tot slot, maar zeker niet op de laatste plaats, mijn 

grote dank aan Ben, bedankt voor je grote geduld, 

je hulp en oneindige vertrouwen. Bedankt dat je 

ook het afgelopen jaar weer mijn grote steun en 

toeverlaat bent geweest, mijn maatje. 

Dank aan mijn ouders, familie, vrienden en 

huisgenoten voor al jullie steun, geduld, hulp, 

interesse, afleiding en vertrouwen. Bedankt voor 

jullie tips en adviezen, voor jullie bemoedigende 

en opbeurende woorden wanneer de spanning mij 

soms allemaal even te veel werd. 

Lieve pap en mam, bedankt voor jullie support, 

steun en vertrouwen, bedankt voor alles! 
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Binnen alle steden van BrabantStadzijn de gebieden rondom 

de stations volop in ontwikkeling. De ontwikkeling van de 

Spootzone in Tilburg is een van de grotere, binnenstede

lijke gebiedsontwikkelingen in Nederland. Als uitgangspunt 

voor het nieuw te ontwikkelen, stedelijke landschap dient 

het unieke industriële erfgoed van de NS-Werkp/aats. In 

het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied van de 

Spootzone is getracht een aansluiting te vinden met de 

aangelegen woonwijk en de binnenstad ten zuiden van het 

spoor. De historische en ruimtelijke kernkwaliteiten van de 

werkplaats zijn deels ingezet voor behoud, maar dienen ook 

als referentiekader en inspiratiebron voor het stedenbouw

kundig plan. De objecten en ensembles krijgen daarom een 

belangrijke plaats in het nieuwe plan, zowel ruimtelijk als 

functioneel, waarbij hergebruik en renovatie van de oude 

hallen centraal staat. Het Danshuis Station Zuid, dat tijde

lijk in het noorden van de stad gevestigd is, wil zich in de 

Spootzone gaan vestigen. In 'Bestemming bereikt: dans la 

station' is een ontwerp gemaakt voor dit dansstation in de 

oude locloods van de NS-Werkp/aats. 

Eindhoven, augustus 2011 
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