
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De NS werkplaats Tilburg
ontwerpstrategie voor de transformatie van een industrieel ensemble

Sprangers, J.C.

Award date:
2011

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/26df6cf5-ee2d-4bd7-a77b-31307b0992a4


ARR 
2011 4919 
BWK 

I 
~ ,----- I f--- 'lDBO I 

1---

n-n 
l I r----- '1 [IJ l__ l_l 



Voorwoord 
Essay 

DEEL 1: ONDERZOEK 

1. 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

2. 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

De Locatie en omgeving 

De spoorzone in Tilburg 
Tilburg en Brabantstad 
De NS Werkplaats 
Het spoor en het station 
Verkeer en groen 
Bebouwing in de omgeving 
Ontwikkelingen in de omgeving 

Het Industrieel ensemble 

Ontwikkeling- stad Tilburg 
Ontwikkeling- werkplaats 
Analyse van het ensemble 
Analyse van de gebouwen 
Transformaties door de tijd 

3. Beleidskaders 

3.1 
3.2 

Visie gemeente 
Ambitie gemeente 

Resume hoofdsuk 1 

12 
14 
16 
20 
22 
24 
26 

30 
34 
38 
42 
46 

52 
54 

55 

INHOUDSOPGAVE 

DEEL 2: MASTERPLAN 

4. Ontwerpstrategie 

4.1 Aanpak 62 
4.2 Ontwikkelvisie ensemble 64 
4.3 Basisprincipes ensemble 66 
4.4 Randvoorwaarden gebouwen 68 
4.5 Ontwerp tooibox 70 

5. Masterplan 

5.1 Masterplan-kaarten 74 
5.2 Functies 82 
5.3 Transitieperiode 84 

6. Voorbeelduitwerking 85 

DEEL 3: ARCHITECTONISCHE 
INTERPRETATIE 

7. Basisopzet 

7.1 Locatie 98 
7.2 Ontwerp 104 

8. Visualisatie 108 

Dankwoord 116 
Bronnen 120 



VOORWOORD 

Dit verslag is het eindresultaat van mijn afstudeerproject van de master architectuur. Het is een project binnen het afstudeeratelier Brabantstad. Dit atelier 
heeft als locatie de Spoorzone in Tilburg. In de aanloopfase van het afstuderen is er uitgebreid onderzoek gedaan met dit atelier. Dit is gedaan op verschillend 
schaal niveaus. De onderwerpen liepen uiteen van gebouwtypologie en historische ontwikkeling tot programmaverdeling en sociale structuur. Dit resultaat 
is gebundeld in een Atlas van til burg. Hier is de basis gelegd voor dit afstudeerproject. 

Het verslag is opgedeeld in drie delen: Onderzoek, Ontwerpstrategie en Architectonische interpretatie. In het eerste deel worden de locatie en de gebouwen 
geanalyseerd. Vanuit dit onderzoek is een ontwerpstrategie voortgekomen. Deze wordt uitgewerkt in een (master)plan voor de NS werkplaats. Binnen dit 
plan is een gebouw nader uitgewerkt. Dit is een architectonische interpretatie van de ontwerpstrategie en zal worden behandeld in deel 3 van het verslag. 
De opbouw is steeds een dubbele pagina over 2 bladzijden, die samen een geheel vormen. Rechts staan altijd de afbeeldingen en links een kolom met een 
korte toelichting op deze afbeeldingen. Deze beelden moeten het verhaal vertellen, dé tekst is slechts ondersteunend en heb ik bewust gelimiteerd tot 1 
kolom. Het oog valt ook eerst op afbeeldingen, omdat deze rechts staan. 

Mijn persoonlijke drijfveer om een soort"toolbox"te maken, komt voort uit de behoefte om een gebouw altijd in zijn omgevin9 te willen plaatsen. Door de ·"" 
historische analyse van het gebied zag ik heel wat handvaten ontstaan, die bruikbaar zijn om een gebied, dat zeker dertig jaar in ontwikkeling is, toch te 
bewaken als stedenbouwkundig model. 

Ik heb nauwgezet de ontwikkelingen in de spoorzone gevolgd, via media en heb diverse presentaties over de spoorzone bijgewoond. Daarnaast heb ik oo'k 
gekeken naar wat een mede afstudeerder (Teun Lavrijssen) direct naast mijn gebouw, aan het ontwikkelen was. Hij heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor 
de noordzijde van het centraal station. Het plein aan de noordzijde die voor beide plannen van belang is hebben we dan ook samen ontwikkeld. Daarnaast 
heb ik zijn ontwerp gebruikt als toekomstige situatie voor het station. Teun is op zijn beurt uitgegaan van mijn masterplan als toekomstige situatie van de NS 
werkplaats. Zo is er een goede samenwerking ontstaan. 

De context van een gebouw vind ik dus erg belangrijk voor een ontwerp. Ik heb mijn plan daarom zo goed mogelijk proberen aan te passen aan de bestaande 
ontwikkelingen. Ik ben van mening datje bepalende ontwikkelingen, die al in gang zijn gezet niet kan negeren. Er liggen al een aantal visies op tafel. Ik heb 
deze meegenomen in mijn visie op het te ontwikkelen gebied. "Het creëren van samenhang tussen de verschillende gebouwen en deze te transformeren 
door middel van een eenvoudige strategie': 

Jeroen Sprangers 
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Industrieel erfgoed als identiteitsdrager van de NS-werkplaats 
De rol van het historisch ensemble in masterplanning 

De NS-werkplaats in Tilburg, gelegen ten noorden 
van het centraal station, wordt in de komende jaren 
geheel herontwikkeld. Voor deze herontwikkeling 
zijn ondertussen vele studies en plannen gemaakt. 
Dit jaar zal er na lange tijd eindelijk duidelijkheid 
komen over wat er nu daadwerkelijk met dit gebied 
zal gaan gebeuren. Ik ben mij vanuit mijn studie 
architectuur op de Technische Universiteit van 
Eindhoven bij mijn afstudeerproject gaan verdiepen 
in de herontwikkeling van de NS-werkplaats. Dit 
afstudeerproject belicht een belangrijk aspect dat 
in de huidige herontwikkelingsplannen nog weinig 
aan bod komt * . Namelijk, de historische waarde die 
voortkomt uit het ensemble van gebouwen dat de 
huidige NS-werkplaats definieert. Een waarde die in de 
huidige herontwikkelingsplannen wordt onderschat. 
In deze plannen wordt vooral uitgegaan van enkele 
monumentale fragmenten. Echter, de aanwezigheid 
van het industriële erfgoed op het terrein van de NS
werkplaats biedt Tilburg juist de kans om zich op een 
unieke manier te kunnen onderscheiden van andere 
'spoorzones' in de provincie. De historische waarde 
zou dus niet enkel gebaseerd moeten worden op 
enkele losse fragmenten, maar eerder op het volledige 
ensemble van gebouwen. Dit geheel zal dus beter op 
haar waarde geschat dienen te worden [afbeelding1]. 

[1 1 Het ensemble van de NS werkplaats anno 20 7 7 

Er zijn verschillende punten kenmerkend voor de 
historische waarde van het ensemble. Ten eerste is er de 
parallelle ligging aan de spoorlijn, waarbij de rails, die 
over het gehele terrein verspreidt liggen, de verbindende 
factor vormen tussen de verschillende onderdelen van 
het bedrijf. Hiernaast is er de transversale opzet, waarbij 
de gebouwen, oftewel de verschillende werkplaats hallen, 
door middel van dwarsverbindingen zijn aangesloten op 
de rails. In het verleden werden via deze verbindingen 
locomotieven en wagons binnengebracht die vervolgens 
door middel van een rolwagen werden verplaatst. Als 
derde punt wordt de historische waarde van de NS
werkplaats gekenmerkt door de aan een schakeling van 
deze werkplaats hallen [afbeelding. 2.1 ). Tot slot bestaat 
elke werkplaats hal uit een repetitie van meerdere 
langgerekte volumes, die tezamen één ruimte vormen. 
De volumes zijn eenduidig vormgegeven met een 
gevelindeling die eveneens wordt gekenmerkt door een 
repeterend karakter [afbeelding 2.2]. De gebouwen op de 
werkplaats vertonen hierdoor een sterke ruimtelijke en 
visuele samenhang. 

Deze samenhangende structuur is te verklaren 
vanuit het productieproces van de werkplaats. De 
productieprocessen zijn bepalend geweest voor de 
ruimtelijke inrichting, de typologie en de situering 
van de bebouwing. De gebouwen op het terrein 
van de NS-werkplaats kunnen gezien worden als de 
belangrijkste 'dragers' van deze structuur. Daarom dient 
er bij gebouwen die in eerste instantie niet het behouden 
waard zijn, een afweging te worden gemaakt wat het 
uitgangspunt is voor behoud of afbraak. Daarbij kan de 
samenhang met een grotere context, zowel historisch als 
binnen de toekomstige ontwikkelingen, van belang zijn. 
Met deze kenmerkende structuur wordt in de ruimtelijke 
uitwerking van de toekomstige herontwikkelingsplannen 
echter nog weinig gedaan. Het zou goed zou zijn als de 
nieuwe gebouwen zich binnen de bestaande context, 
die voortkomt uit de historie, passen waardoor de 
samenhang in het gebied gewaarborgd blijft. 

+------------------------------------~ 
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[2) Kenmerkende opbouw van de werkplaats 

De huidige masterplannen zouden zich dus niet alleen 
moeten focussen op het aantal vierkante meters 
programma of de toekomstige functies, maar ook op de 
historische waarde van het gebied. Ook al drukt de historie 
zich niet direct uit in een economische waarde en zegt 
het weinig over het toekomstige gebruik, het is wel van 
groot belang voor de identiteit van het gebied. Het kan 
bovendien als een belangrijke inspiratiebron dienen voor 
nieuwe ontwikkelingen. 
Hiernaast schetsen de huidige masterplannen enkel een 
beeld van een NS-werkplaats gebied over tien á vijftien 
jaar. Deze schetsen zijn over het algemeen een eindbeeld 
van hoe de NS-werkplaats er dan uit zou kunnen zien. 
Maar in deze plannen wordt er weinig aandacht besteed 
aan de tussenliggende fases, waarin de oude bebouwing 
geleidelijk plaats moet maken voor nieuwe bebouwing. 
Bovendien is het geschetste eindbeeld in deze economisch 
lastige tijden hoogst onzeker: de plannen zullen naar 
verwachting de komende jaren voordurend moeten 
worden bijgesteld. Het is daarom maar de vraag of het 
masterplan überhaupt in zijn volledigheid kan worden 
uitgevoerd. Het zou daarom beter zijn dat een masterplan 
de historische context als uitgangspunt neemt voor 



de toek~mstige ontwikkelingen in plaats deze te laten ] 
afhangern van een beoogd programmatisch ideaalbeeld. \ 
Deze historische benadering heeft een aantal voordelen. Zo 
kan deze als leidraad gebruikt worden voor een gefaseerde 
ontwikkeling van het NS-werkplaats. Een aantal gebouwen 
kan nu al worden gesloopt, maar er zijn ook gebouwen die 
de komende jaren nog prima dienst kunnen doen met een 
tijdelijke functie. Het ensemble geeft zowel houvast voor 
de gefaseerde sloop van bepaalde volumes, als voor het 
terugplaatsen van nieuwe volumes [afbeelding 3]. 
Een ander positief aspect van de historische benadering 
is de herkenbaarheid. De centrale werkplaats bestaat al 
honderdveertig jaar en de basisstructuur ervan is nog 
steeds te zien. Zo is bijvoorbeeld de repeterende structuur 
van geschakelde hallen nog waar te nemen als je met 
de trein Tilburg binnenrijdt. Deze twee kenmerkende 
onderdelen van de historische context zouden bij de opzet 
van een masterplan goed gebruikt kunnen worden. 

Welke rol speelt de nieuwe functie van de oude en nieuwe 
gebouwen in dit verhaal? Immers, een andere functie zal 
de ruimtelijke indeling beïnvloeden. Het is vaak zo dat 
de functie die de nieuwe dan wel oude bebouwing moet 
krijgen ten tijde van een masterplan nog niet bekend is 
en allerminst definitief. Door de historie te waarderen en 
daarmee de oorspronkelijke structuur als uitgangspunt 

D Historische bebouwing die 
gehandhaaft wordt 

~ Kader voor heromwikkeling 

[] 
Herontwikkeling op langere termijn 
bestaand gebouw krijgt tijdelijke runetie 

Sloop op korte termijn 

[3] Ruimtelijk kader vanuit de historie bepaalt 

/ 
te nemen ligt er al een sterke basis waarbinnen een 
nieuwe functie zijn uitwerking kan krijgen. Dit vormt een 
meer solide fundament dan een masterplan waarbij de 
ruimtelijke uitwerking is gekoppeld aan de nieuwe functie. 
Het is echter wel zaak om te bepalen wat je wel en niet 
vastlegt in het masterplan. De basisstructuur kan daarom 
het best worden bepaald aan de hand van een aantal 
ruimtelijke voorwaarden, waarbij er voldoende ruimte 
blijft bestaan voor de nieuwe functie om zich te kunnen 
ontplooien [afbeelding 4]. 

In mijn afstudeerproject wordt deze historische 
benadering verder uitgewerkt in een alternatieve versie 
van het huidige masterplan. Het is een commentaar op de 
pragmatische gedachtegang van huidige masterpiannen. 
In deze plannen wordt er namelijk veelal gekozen om 
de oorspronkelijke structuur van de NS-werkplaats 
uit te wissen, met als voornaamste argument dat de 
bijbehorende functie ook uit het gebied verdwijnt. Voor 
deze beredenering valt natuurlijk wel' wat te zeggen, in het 
verleden hebben er op deze manier ook talrijke nieuwe 
gebieden kunnen ontstaan. Echter, in de huidige tijd is deze 
benadering in veel gevallen niet m r de _beste oplossing. 
De historische aanpak zoals zojuist beschreven zal in een 
aantal gevallen een beter alternatief zijn. Deze aanpak 
zorgt namelijk voor een betere fasering en flexibiliteit in 
de ontwikkelingsperiade van het gebied. Daarnaast zorgt 
het eveneens voor het behouden van een herkenbare 
identiteit. Dit resulteert in een masterplan dat kan reageren 
op veranderde omstandigheden, die in deze economische 
onstabiele tijden niet ondenkbaar zijn en in een plan 
waarmee de Tilburgers zich kunnen identificeren. Dat is 
natuurlijk het voornaamste doel van een goed masterplan: 
beslissingen die nu worden gemaakt zijn bepalend voor de 
komende decennia. 

' Dit essay is geschreven in mei 2011, voordat het definitieve masterplan van de gemeente was 
gepubliceerd. Het is dus vooral een reactie op de eerdere plannen. Het huidige masterplan onderkent 
de waarde van het historische ensemble. Deze'kritiek kan inmiddels dus enigszins worden weerlegd. 

0000 

Kenmerk~ hoofdvorm Ontsluiting vanuit de twee hortlontale ;men 

Constructie Is zichtbaar in gebouw Routes door het ensemble 

[[J]~[]] 

n ·8 
LK:htinval door dak Situering van de •ngangen 

[4] Ruimtelijke voorwaarden voor het masterplan 

Bronnen 

Van Dijk, H. 2006. BILAN: Cultuurhistorische Effectrapportage 
CHER) Het Nieuwe Atelier, Spoorzone, Tilburg. 

2 80Ei.2008. Bouwhistorisch onderzoek in opdracht van 
de gemeente Tilburg, BOEi, nationale maatschappij tot 
behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel 
erfgoed.Hoevelaken 

3 Alphen, D. 2006. De verboden stad in Tilburg. Tilburgtijdschrift 
voor geschiedenis, monumenten en cultuur. jaargang 24. nr. 3 
, p. 71 ·77. Gianotten BV, Tilburg. 
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1.1 DE SPOORZONE IN TILBURG 

Tilburg is de zesde stad van Nederland en ligt in het 
midden van de provincie Noord-Brabant. In 1863 werd 
in Tilburg een spoorlijn aangelegd naar Breda, met latere 
verbindingen naar 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Deze 
spoorlijn had grote ruimtelijke gevolgen voor de stad. 
De oost-west georiënteerde spoorlijn vormt een grote 
barrière in de stad. Met name in noord-zuidrichting tussen 
de noordelijke woonwijken en de binnenstad. Het gebied 
direct ten noorden en zuiden van het spoor tussen de 
Ringbanen in noemt men de Spoorzone. 

In Tilburg zijn ze al vanaf de jaren negentig bezig met de 
ontwikkeling van de Spoorzone. De ontwikkeling van de 
spoorzone is mede door de centrale ligging van groot 
belang voor Tilburg. De stad heeft de mogelijkheid om 
een nieuw stuk binnenstad te creëren. De Spoorzone 
is te verdelen in verschillende deelgebieden. Dit 
afstudeerproject richt zich op het Kerngebied van de 
Spoorzone. Het Kerngebied van de Spoorzone bestaat 
uit de deelgebieden NS Werkplaats en het voormalige 
MTS terrein. De NS Werkplaats ligt direct ten noorden van 
Station Tilburg. Dit gebied is al bijna 150 jaar in gebruik 
als Hoofdwerkplaats van deNSen heeft daardoor een rijk 
industrieel verleden. Dit ensemble van gebouwen vormt 
de basis van mijn ontwerpopgave en zal in dit verslag 
nader worden toegelicht. 

AFBEELDINGEN 

- Vorige pagina: ligging van de spoorzone in de stad Tilburg 
- Rechterpagina: Kerngebied Spoorzone de NS Werkplaats 
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1.2 TILBURG EN BRABANTSTAD 

Tien jaar geleden is er in de provincie Noord-Brabant een 
samenwerking ontstaan tussen de steden Breda, Den 
Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg onder de naam 
Brabantstad. De ambitie van dit samenwerkingsorgaan is 
om een samenhangend stedelijk gebied te vormen dat als 
toonaangevend op de Europese kaart moet komen te staan. 
Brabantstad wil een kennis- en innovatieregio zijn. 

Tilburg is een van de grotere steden in Nederland en heeft 
goede verbindingen met de andere steden [1 ]. Binnen het 
stedelijke netwerk Brabantstad ligt Tilburg zelfs zeer centraal 
[2). Tilburg heeft met deze centrale ligging de potentie een 
belangrijk knooppunt in de regio te vormen, maar door het 
goede infrastructurele netwerk zijn de grote aantrekkelijke 
binnensteden dichtbij. Met de ontwikkeling van de Spoorzone 
kan de concurrentiepositie van de Tilburgse binnenstad 
verbeterd worden. De spoorzone biedt de kans om het 
aanbod van de binnenstad te verrijken. Daarnaast zal het 
aanwezige industriële erfgoed bijdragen aan een bijzondere 
sfeer waarmee Tilburg zich kan onderscheiden van andere 
steden binnen Brabantstad. 

De stations zijn de belangrijkste knooppunten binnen 
dit netwerk. Met de ligging van de Spoorzone naast het 
station en grenzend aan de belangrijkste uitvalswegen, 
kan de Spoorzone een belangrijke rol vervullen in de 
knooppuntontwikkeling (3J. Door de ontwikkeling van de 
Spoorzone kan de stationsomgeving transformeren tot een 
aantrekkelijk centrumstedelijk gebied, dat functioneert 
als kwalitatief hoogwaardig knooppunt in de regio. De 
barrièrewerking die de NS werkplaats momenteel heeft 
binnen de spoorzone moet worden opgeheven[4]. Het 
toegankelijk maken van dit gebied door doorgangen te 
maken onder het spoor en een nieuwe verkeersantsluiting zijn 
daarin de eerste stappen [5]. De ontwikkeling van een nieuw 
kwalitatief hoogwaardig stationsplein aan de noordzijde van 
het centraa1 station kan een katalyserende werking hebben 
op de gehele ontwikkeling van dit gebied. De gebouwen aan 
dit plein en het centraal station zelf vervullen eveneens een 
belangrijke rol in het versterken van het knooppunt [6). 

AFBEELDINGEN 

7-3. Tl/burg met Lijn staUonsomgeving binnen het netwerk 
4 -5. De liggmg van de spoorzone r.o.v. hetcenrrum vanTflburg 
6. De knooppuntlocarle hiJ her centraalk Station. 
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1.3 DE NS WERKPLAATS 

Al bijna 150 jaar is de NS Werkplaats in gebruik 
als herstelplaats voor locomotieven en rijtuigen. 
De NS Werkplaats kan beschouwd worden als één 
samenhangende 'machine' waarin een reeks van 
gebouwen haaksopeen sporenstelsel staat:detransversale 
werkplaats. De sporen vormen samen met de gebouwen, 
de ruggengraat van de NS Werkplaats. In Nederland zijn 
er slecht twee werkplaatsen met het transversale systeem. 
Het volledige ensemble van gebouwen kan daarom als 
bijzonder industrieel erfgoed worden beschouwd. De 
sfeer en identiteit van het ensemble zou kunnen worden 
ingezet bij de ontwikkeling van het gebied. Het is een van 
de meest karakteristieke kenmerken van deze locatie en 
kan zich daarmee onderscheiden van andere (Brabantse) 
spoorzones, die ook in ontwikkeling zijn. 

Op het terrein zijn verschillende typen bebouwing te 
vinden. Stevige bakstenen gebouwen en gebouwen met 
een staalskelet en glazen kap zijn de meest voorkomende 
typen. Het oudste gebouw van de NS Werkplaats is de in 
het westen gelegen Houtloods. Aan deze zijde heeft de 
NS Werkplaats een meer open structuur. Hier staan onder 
meer de wielendraaierij en de Polygonale loods met de 
draaischijf vrij in de ruimte. Er is een duidelijke relatie te 
zien tussen de bebouwing en de sporen. De sporen lopen 
vanaf de draaischijf in oostelijke richting en lopen daar 
door in een reeks van grote, overwegend haaks op de 
sporen georiënteerde hallen. Een opvallend gebouw is 
de glazen Locomotiefhal, met achttien meter het hoogste 
gebouw van de NS Werkplaats. In het middengebied van 
de halenreeks verandert de oriëntatie. De meeste hallen 
hebben nu een parallelle ligging aan de sporen. Daarnaast 
zijn er wat kleinere los geplaatste gebouwen, zoals de 
Verensmederij en het Ketelhuis, gesitueerd. Een van de 
meest typerende en de best intact gebleven restanten 
van de oorspronkelijke opbouw van de werkplaats is 
het complex gelegen in het meest oostelijk deel van het 
gebied. Het complex bestaat uit verschillende gebouwen 
in baksteen architectuur met stalen constructies. De 
Wagenmakerij (met sheddak) en de Koepelhal maken deel 
uit van dit complex. 

AFBEELDINGEN 

- Rechterpagina: Kerngebled Spoorzone - de NS Werkplaats 
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1.4 HET SPOOR EN HET STATION 

BARRIÊREWERKING 
Op dit moment vormt de NS Werkplaats een zeer gesloten, 
voor het publiek ontoegankelijk gebied. Het is omkaderd 
door hekwerk en daarnaast vormt de verhoogd liggende 
spoorlijn ook een barrière. De onderdoorgangen onder 
het spoor liggen bijna één kilometer uit elkaar. Er liggen 
doorgangen bij het NS-Piein [11 en de Gasthuisring[l]. 
De NS Werkplaats ligt in loopafstand daardoor een stuk 
verder van binnenstad dan de werkelijke afstand doet 
vermoeden. Ook de meer noordelijk gelegen wijk Theresia 
[3) heeft daarmee beperkte verbindingen naar het station 
en de binnenstad. Als het gebied wordt opengesteld en 
er nieuwe functies gevestigd zullen worden, dan zullen er 
meer doorgangen gemaakt moeten worden. Het gebied is 
anders niet goed bereikbaar. 

STATION TILBURG 
Het station van Tilburg [41 is door z'n opvallende dak van 
hyperschalen een bijzonder element in de stad. Het station 
kent op dit moment één entree, aan de zuidzijde van het 
spoor en is daardoor hoofdzakelijk op de binnenstad en de 
zuidelijke woonwij ken georiënteerd. In de directe omgeving 
van het station is op dit moment geen aangename ruimte 
om te verblijven, maar wordt voornamelijk gedomineerd 
door verkeer. Als je het station uitkomt, stuit je direct op 
het verkeer van de Spoorlaan [5]. De stationsomgeving 
bestaat onder meer uit het busstation, fietsenstallingen 
[6], taxistandplaatsen en een kiss&ride zone. Er ontbreekt 
op dit moment een goede verblijfspiek bij het station door 
het vele verkeer. Bij de ontwikkeling van de spoorloze zal 
het station een noordentree krijgen. Er liggen al plannen 
voor een nieuwe tunnel klaar. Deze doorgang kan een 
belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van de NS 
werkplaats. 

AFBEELDINGEN 

7. Doorgang NS-p/ein-Besterdring 
2. Doorgang Gasthuisring 
3. Wijk T11eresia 
4. Station Tilburg 
5.5tarionsplein 
6. Fietsenstallingen 
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1.5 VERKEER EN GROEN 

VERKEERSSTRUCTUUR 
Het verkeer in Tilburg wordt via de ringbaan verdeeld 
over de stad. Vanaf de ringbaan zijn er een aantal wegen 
die het stadcentrum bedienen. Een van de toevoerwegen 
is de Spoorlaan. De Spoorlaan maar ook de andere 
wegen in en om de binnenstad kunnen de toegenomen 
verkeersdrukte moellijk verwerken. Om de binnenstad 
bereikbaar te houden en de verkeersdoorstroming te 
bevorderen is in Tilburg een Cityring om het stadcentrum 
aangeld. Het profiel bestaat uit éénrichtingsverkeer met 
twee rijbanen, vrijliggende fietspaden en trottoirs. De 
Cityring wordt bediend door twee inprikkers: de Hart 
van Brabantlaan en de Spoorlaan. De inprikkers sluiten 
op de Ringbanen van Tilburg aan, die op hun beurt 
weer aansluiten op de auto(snel)wegen. Parallel aan de 
Spoorlaan wordt een ontsluitingsweg door de Spoorzone 
gepland, de Burgermeester Brokxlaan. Bij realisatie van 
deze ontsluitingsweg zal er ook éénrichtingsverkeer 
worden ingevoerd op de Spoorlaan en dan zal de cityring 
volledig uit eenrichtingsverkeer bestaan. De aanleg van 
deze weg is dus noodzakelijk, het profiel van deze weg kan 
nog wel nader worden bepaald. 

GROENSTRUCTUUR 
In en rondom het kerngebied Spoorzone zijn diverse 
waardevolle groenstructuren aanwezig. Allereerst is er een 
bomenrij parallel aan de Hout loods. Deze bomenrij is zeer 
oud en werd in het verleden gebuikt door de fraters uit de 
kloosters om te brevieren (een dagelijks gebed ). Rond de 
gebouwen op de werkplaats zijn diverse ingerichte kleine 
perken, plekken en hofjes gelegen waar bijvoorbeeld 
werknemers hun pauzes konden doorbrengen. Daarnaast 
zijn er rond de Wagenmakerij enkele grote waardevolle 
bomen te vinden. Deze structuren geven net als de 
gebouwen het gebied een gezicht. Bij de transformatie 
moeten deze groenstructuren een plek krijgen. Het groen 
kan een ondersteunde functie krijgen, bijvoorbeeld als 
begeleiding van een bepaalde as, maar kan ook op zichzelf 
staan (zoals de bomenrij bij de Houtloods). 

AFBEElDINGEN 

1. Aan- en afvoerwegen naar de cityring 
2. De Cityring en parkeervoorzieningen centrum 
3. Bomenrnventarisarie NS Werkplaats 
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1.6 BEBOUWING IN DE OMGEVING 

De bebouwing van de aangrenzende woonwijk Theresia 
bestaat overwegend uit laagbouw. De Aelierstraat [l ]ligt 
direct aan het werkplaatsterrein en bestaat uit kleine 
arbeiders woningen. In de Lange Nieuwstraat is een heel wat 
variatie in de bebouwing. Naast rijtjeshuizen staan er ook 
enkele imposante heEnhuizen (2]. Het werkplaats terrein 
grenst aan de Lange euwstraat via het Deprez gebouw 
[3] . Dit is een onlangs erenoveerd monumentaal pand dat 
vroeger dienst deed als stoomketelfabriek. !Naast Deprez 
staat het PNEM gebouw [41, een schakelstation (1940) 
ontworpen voor het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. 
Naast de huidige ingang van de NS Werkplaats ligt het 
UWV complex [5]. Aan de Lange Nieuwstraat is ook het 
Clarissenklooster gelegen. Tegenover het Clarissenklooster 
ligt het nu braakliggende voormalige MTS terrein [6], waar 
vroeger het St. Josephgesticht stond. 

Ook de binnenstad bestaat overwegend uit laagbouw aan 
smalle straten. De bebouwing aan de Spoorlaan vormt 
de rand van de binnenstad. Aan de Spoorlaan worden 
fraaie monumentale panden afgewisseld door grauwe 
kantoorpanden uit de jaren zestig. Aan de as langs het 
spoor, die gevormd wordt door de Hart van Brabantlaan 
en Spoorlaan, zijn vanaf de jaren negentig drie hoge torens 
geplaatst. Deze torens markeren de oost-west verbinding 
dwars door de stad. Interpolis en Westpoint (met 140 meter 
de hoogste toren) staan aan de uiteinden. De Stadsheer 
markeert het midden van de as en is een onderdeel van 
het Haestrechtkwartier [7] dat ten westen van het station 
ligt. Het woonzorgcentrum Joannes Zwijsen [8J ligt aan de 
overzijde van het spoor. Het gebouw bestaat uit een lange 
wand van 20 meter met in het midden een accent van 
ongeveer 45 meter hoog. 

AFBEELDINGEN 

1. Arbeiderswoningen in Atlierstraat 
2. Imposante herenhuzien In de Lange Nieuwstraat 
3. Monumentale en gemoveerde Deprezgebouw 
4. Pnem-gebouw 
5. UWV gebouw 
6. Clarissenklooster 
7. Hoestrechtkwartier langs het spoor (Stadsheer) 
8 Woonzorgcentrum Johannes Zwl}sen. 
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1.7 ONTWIKKELINGEN IN OMGEVING 

Op dit moment zijn er een aantal ontwikkelingen gaande, 
die van belang zijn voor de ontwikkeling van dit gebied. 
Reedsgerealiseerd zijn drie hoogbouwaccenten. Westpoint 
(met 140 m de hoogste) in het westen, de Stadsheer 
in het midden en Interpolis in het oosten. De trend in 
de plannen voor de Spoorzone is dat er een plint met 
hoogbouwaccenten gebouwd wordt als begeleiding van 
de spoorlijn en de parallel gelegen as Hart van Brabantlaan
Spoorlaan (1]. In 2008 is een stedenbouwkundig plan 
opgesteld voor de Lachtstraat en de locatie Zwijsen 
door stedenbouwkundig bureau Khandekar. Inmiddels 
is de bebouwing aan de Hart van Brabantlaan [2} al 
gerealiseerd. Met de bouw aan de Lachtstraat [3) is men 
begonnen. Voor de locatie Zwijsen worden er plannen 
ontwikkeld [41. Ook heeft de gemeente het plan voor de 
OV-knoop van architectenburo Cepezed in 2010 omarmd, 
die zich richten op een nieuw onderdoorgang van het 
spoor en ter hoogte van de Willem 11 straat en een vierde 
perron aan de noordzijde van het station. 

Het is goed om met deze reeds ingezette trend van 
hoogbouwaccenten rekening te houden. Voor de 
ontwikkeling van de NS Werkplaats zou een meer 
gestructureerde plaatsing van die hoogbouwaccenten wel 
moeten voortvloeien uit een gebiedsanalyse. 

AFBEELDINGEN 

1. Plan voor spoorzone west, door PHP Khandakar 
2. Nieuwbouw Hart van Brabatlaan 
3. Uitwerking spoorzone west, Lochstraat door Atelier Trier 
4. Uitwerking spoorzone west, Zwijsen door AWG architecten 
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2.1 ONTWIKKELI NG- STADTILBURG 

Een belangrijke constatering in de historischeontwikkeling 
van Tilburg is dat deze stad een duidelijk andere structuur 
en bebouwing heeft dan de meer traditionele (vesting) 
steden, zoals Breda en Den Bosch. Deze steden kenmerkte 
zich door een concentrische plattegrond met een stadwal, 
een duidelijk stadshart en een hoge bebouwingsdichtheid. 
Tilburg bestond daarentegen uit meerdere kernen en 
kende nog lange tijd vele open plekken in de stad. De 
stad had een dorps karakter en bestond uit lage woningen 
met hier en daar nog een boerderij. Deze karakteristieken 
bleven lange tijd in stand en zijn nog steeds te herkennen 
in het huidige stadsbeeld. 

Als je de afbeeldingen bekijkt, dan zie je dat Tilburg 
zich tot ongeveer 1950 ontwikkeld en verstedelijkt heeft 
binnen een gebied waarvan de plattegrond, (de structuur 
van linten en herdgangen) al in de middeleeuwen 
bestond. Al die tijd groeide de stad op een spontane en 
niet bewust geplande manier. Na de tweede wereldoorlog 
komt de stad voor een grote volkshuisvestingsopgave 
te staan. Er ontstaan wijken ten westen van de stad op 
basis van een rasterpatroon, die de oude lintstructuur 
voor een groot deel wegvagen. De groei van de stad 
verloopt vanaf nu planmatig. Tilburg krijgt een modern 
stadsgezicht. Deze modernisering wordt doorgezet in de 
grootschalige vernieuwing van het centrum gebied in de 
jaren zestig, waarvoor een aantal forse doorbraken nodig 
zijn. De lintstructuur als stedelijk drager moet plaatsmaken 
voor een verkeersstructuur in rastervorm. Tilburg wil zich 
meten met andere steden, een goede infrastructuur is 
daarom essentieel. Halverwege de jaren zeventig komt 
er een nieuw structuurplan, waarin meer respect wordt 
getoond voor de bestaande lintstructuur. Een belangrijke 
ontwikkeling in de stad is het verval van de textielindustrie 
waardoor de fabriekscomplexen verdwijnen uit de stad. 
Tilburg is veranderd van een oude industriestad met 
agrarische wegenstructuur naar een moderne stad waarbij 
de bereikbaarheid hoog in het vaandel staat. 

AFBEELDINGEN 

/. Stadsontwikkeling Tilburg 
2. schematische weergave ontwikeling bebouwing 
3. schematische weergave onrwikeling Infrastructuur 
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2.2 ONTWIKKELING- WERKPLAATS 

De NS Werkplaats werd opgericht na de aanleg van 
de spoorlijn Tilburg-Breda in 1863. In opeenvolgende 
fasen werd het complex uitgebreid en gemoderniseerd. 
De ontwikkeling van de NS Werkplaats kan worden 
samengevat in drie perioden. De eerste bouwfase loopt 
van 1867 tot 1914. De gebouwen uit deze periode zijn 
van baksteen met gevels, die verfraaid zijn met lisenen 
en siermetselwerk. Het dak wordt veelal gedragen door 
een stalen constructie. De tweede bouwfase betreft de 
jaren dertig. In deze periode wordt er veelvuldig gebruik 
gemaakt van glas en staal. Deze gebouwen worden 
gekenmerkt door een stalen wandconstructle, die deels 
opgevuld is met baksteen en deels met glas. De 'lochal' 
en de polygonale loods zijn hier voorbeeld van. De 
derde bouwfase omvat de periode vanaf 1940 tot nu. De 
fabriekshallen in de nabijheid van het station zijn toen 
gerealiseerd. Dit zijn fabriekshallen die in de jaren tachtig 
overal in Nederland werden gebouwd. 

De BOEi (nationale maatschappij voor behoud, 
ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed) heeft 
een bouwhistorisch onderzoek verricht naar de gebouwen 
op de NS Werkplaats. De afbeeldingen uit deze paragraaf 
zijn ook afkomstig uit dat onderzoek. De reeks op de 
rechterpagina beschrijft de volorde van realisatie van de 
verschillende bebouwing op het terrein. De afbeeldingen 
op de volgende pagina geven een driedimensionaal beeld 
van deze historische ontwikkeling. Wat opvalt, is dat de 
gebouwen veranderen (met name de daken), maar de 
structuur ongewijzigd blijf. Pas in de laatste fase zie je dat 
de oorspronkelijke structuur wat vertroebeld doordat er 
gebouwen met een andere typologie verrijzen, zoals de 
jaren tachtig fabriekshallen. Daarnaast worden er delen 
gesloopt waardoor de structuur minder goed zichtbaar is. 

AFBEELDINGEN 

Rechter pagina: Ontwikkeling NS werkplaats 
volgende pagina: Ontwikkeling NS werkplaats 30 
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2.3 ANA LYSE VAN HET ENSE MBLE 

Het huidige terrein van de NS werkplaats in Tilburg behoort 
tot Nederlands grootste industriële aaneengesloten 
gebieden, bedoeld voor één bedrijfstak. Het is binnen 
de typologie van de spoorwegwerkplaatsen de grootste 
en meest gave eenheid, die resteert. In dit opzicht is het 
ensemble van gebouwen op de NS Werkplaats uniek te 

I noemen. Er zijn verschillende punten kenmerkend voor 
dit ensemble. Ten eerste is er de parallelle ligging aan 
de spoorlijn, waarbij de rails, die over het gehele terrein 
verspreidt liggen, de verbindende factor vormen tussen 
de verschillende onderdelen van het bedrijf. Hiernaast is 
er de transversale opzet, waarbij de gebouwen, oftewel 
de verschillende werkplaats hallen, door middel van 
dwarsverbindingen zijn aangesloten op de rails. In het 
verleden werden via deze verbindingen locomotieven 
en wagons binnengebracht, die vervolgens door middel 
van een rolwagen werden verplaatst. In de kaart van de 
werkplaats uit 1906 is deze structuur goed waar te nemen 
[Tl • Als derde punt wordt de historische waarde van de 
NS-werkplaats gekenmerkt door de aaneenschakeling 
van werkplaats hallen. Deze structuur is nog steeds 
kenmerkend voor de werkplaats vandaag de dag. Tot 
slot bestaat elke werkplaatshal uit een repetitie van 
meerdere langgerekte volumes, die tezamen één ruimte 
vormen. De volumes zijn eenduidig vormgegeven met 
een gevelindeling, die eveneens wordt gekenmerkt door 
een repeterend karakter. De gebouwen op de werkplaats 
vertonen hierdoor een sterke ruimtelijke en visuele 
samenhang. 

Een aantal gebouwen ontleent zijn waarde aan deze nog 
bestaande samenhang of context. De samenhang is dus 
kenmerkend te noemen en kan een belangrijke rol spelen 
in de ruimtelijke uitwerking van toekomstige plannen. 

AFBEELDINGEN 

I. NS Werkplaats 7 906, met ondersraand analyseschema 
2. NS Werkplaats in 1939== 
3. NS Werkplaats in 2008 
4. A(b. huidige situatie met lijst oorspronkelijke functies 
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NS Werkplaats 2008 
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OORSPRONKELIJK FUNCTIE 

40 Uitbreiding hoofdmagazijn (1937) 
41 Bergplaats voor hout (1867) 
44 Wielendraaierij (1937) 
46 Polygonale loods & draaischrijf (1937 /1929) 
50 Ijzergieterij en stoomketfabriek 'Deprez' (1876) 
51 Magazijn (1997) 
60A Rolwagenspoor (1932) 
608 Locomotieven-stelplaats -'Lochal' (1932) 
60( Ketelreparatiewerkplaats -'Lochal' (1932) 

61 Testloods (1907/1981) 
63 Schoonmaakloods (1978) 
65 Ketelhuis, trafo en Kolenbunker (1948) 
66 Werkplaats elektrisch lassen (1932/1944) 
67 Proeflokaal, Koperdraaierij (1913/1932) 

' 66 • 
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70 
76 
78 
79 

81 

Locomotievenwerkplaats (1867-1943) 
Koperslagerij ( 1869) 
Segment -en schilderwerkplaats (1934) 
Draaierij (1868-1934) 

Medisch centrum (1962) 

' ' ........ 
' ' ' ' P••••• 

' 

82 
83 

Motoren proefstand, was- en kleedruimte -'Ketelhuis' (1954) 
Smederij (1868) 

84 Verensmederij (1874/1902) 
88 Draaierij (b.g.) en zadelmakerij (verdiepingen) (1968/1913) 

92 95 

90 
92 

Wagenmakerij 1 (vóór 1953 sloop westgedeelte) - 'De Wagenmakerij' (1868/1871) 
Wagenmakerij 2 en bankwerkerij -'De Wagenmakerij' (1891/1902) 

93 Portiers- en ontvangstruimte(1960) 
95 Wagenmakerij 3- 'De Koepel hal' (1902) 
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2.4 ANAYLYSE VAN DE GEBOUWEN 

Het overgrote deel van de gebouwen op de NS werkplaats 
bestaat uit hallen met grote open ruimtes. Deze hallen 
staan in verbinding met elkaar. In de verschillende 
hallen vonden de verschillende productieprocessen 
plaats. Het werkplaats ensemble is op te delen in vijf 
verschillende delen [71. De delen verschillen van elkaar in 
bebouwingstypologie, structuur en/of de periode waarin 
het gebouwd is. Naast de verschillen die er zijn tussen 
gebouwen kunnen er ook veel overeenkomsten woorden 
benoemd. Op de overeenkomsten komt de nadruk te 
liggen, want deze zorgen voor samenhang binnen het 
ensemble. De overeenkomsten zijn: 

t1J Een grote open ruimte is kenmerkend voor een hal. 
De meeste werkplaatshallen hebben dan ook deze open 
structuur. 
[2) De (dak) constructie vormt een beeldbepalend element 
in de hallen. De zichtbareheid van de constructie speelt 
een belangrijke rol in de beleving van de ruimte. 
(3] Lichtinval door het dak. Omdat de ruimtes erg lang zijn, 
valt er weinig daglicht via de gevels naar binnen. In vrijwel 
alle gebouwen zijn daarom dakramen geplaatst. Lichtinval 
van bovenaf is een belangrijk kenmerk. 
[4) In de gevels van gebouwen is de repetitie van de 
gevelperforaties kenmerkend. De gevels verschillen van 
elkaar, maar dit ritmische karakter is kenmerkend binnen 
het ensemble van gebouwen. 
[5) De ontsluiting verloopt via twee lange assen die parallel 
lopen met het spoor. Op een aantal plekken is het gebouw 
uitgeschoven om een ingang te creëren. Dit type ingang is 
typerend voor de gebouwen van deze werkplaats. 
[6.] De gebouwen hebben een duidelijke vorm, zo zijn 
er hallen met een koeldak, sheddak, zadeldak en plat 
dak te onderscheiden. De hoofdvorm van een gebouw is 
duidelijk een eenduidig. 

AFBEELDINGEN 

1. Open platregrond 
2. Prominent zichtbare Consrrucae 
3. Lichtinval door her dak 
4. Ritme in de gevel 
5. Uicgechoven gebouwdeel met mgang 
6. Karakteristieke hoofdvorm 
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[7) 
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2.5 TRANSFORMATIES DOOR DE TIJD 

De gebouwen in het gebied zijn door de jaren heen 
veelvuldig aangepast. Doordat er nieuwe technieken 
!beschikbaar kwamen (van stoom naar elektrisch) 
veranderde de treinen en ook de machines. De 
werkruimtes moesten worden aangepast om deze 
nieuwe generatie treinen te kunnen onderhouden. Om 
die reden werden de hallen bijvoorbeeld verhoogd[2J (bv. 
vanwege een zwaardere kraan) of zelfs geheel gesloopt 
en vervaogen door een nieuwe hal (bv. de locomotiefhal). 
Een tweede aspect voor de vele transformaties is een grote 
reorganisatie bij de NS, die ervoor zorgt dat de werkplaats 
in Tilburg zich voortaan enkel gaat toespitsen op het maken 
en repareren van locomotieven. Dit resulteert erin dat een 
aantal gebouwen hun functie verliezen. Veel hallen krijgen 
hierdoor de functie van magazijn of kantoor. Dit vraagt 
om een ander gebruik van de plattegrond, waardoor 
er tussenwanden geplaatst worden om deze ruimtes 
geschikt te maken voor de nieuwe functie [4). Een laatste 
aspect dat gezorgd heeft voor vele veranderingen aan de 
gebouwen is de tweede wereldoorlog. Aan het eind van 
de oorlog zijn veel hallen vernield. Bij de reparatie van de 
hallen zijn bijvoorbeeld de dakconstructies vernieuwd [3]. 
Bij de wagenmakerij is het resterende deel is weer geschikt 
gemaakt door een nieuwe gevel te plaatsen [5). 

Wat opvalt, is dat al deze aanpassingen gedaan zijn 
binnen de structuur van horizontale en verticale stroken. 
Als een gebouw bijvoorbeeld uit drie stroken bestaat en 
er een deel wordt opgehoogd dan wordt deze aanpassing 
gedaan binnen de strook. Hetzelfde principe wordt 
gehanteerd voor sloop en nieuwbouw. In de jaren tachtig 
zijn er wel enkele gebouwen geplaatst die breken met 
deze structuur in visueel opzicht, maar over het geheel 
gezien, blijft dit strokenprincipe overeind. Deze omgang 
met transformaties binnen het ensemble is typerend te 
noemen en deze constatering kan wellicht bruikbaar zijn 
bij de aankomende transformatie van het gehele terrein. 

AFBEELDINGEN 

1. De vele transformatie aan de gebouwen door de tijd 
2-3. Transformatie gevels en consrructie (vb. ha/70) 
4. Transformatie van de plattegrond, plaatsen van wanden 
5. Plaatsen van nieuwe gevel na sloop (Hal90) 
6. Transformatie van de wagenmakerij 



[1] ' 
~ 

[ 2] [ 4] 

- Deel van de hal is uitgeschoven en vormt de entree van het gebouw. 

00000 DODO 

- Hallen worden verhoogd waarbij constructie en gevel wijzigingen. 

f3] [ 5 J 

- Toegvoegen en vervangen binnen het principe van de stroken. 

-Sloop volgt ook de structuur van stroken. 



[ 6] 

NS Werkplaats 1906 



NS Werkplaats 2010 
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3.1 VISIE GEMEENTE 

/

Het belangrijkste argument om de Spoorzone te 
ontwikkelen is dat de Binnenstad te klein is. De Spoorzone 
grenst aan de binnenstad en an us gebruikt worden 
om hieraan functies toe te voegen, waar nu geen ruimte 
voor is. Het Structuurplan, dat de gemeente in 2005 al 
heeft vastgesteld, stelt dat de Spoorzone een nieuw 
stedelijk stadsdeel kan worden, dat als uitbreiding van 
de huidige binnenstad kan worden gezien. De ambitie is 
om de Spoorzone te ontwikkelen tot een hoogwaardig 
centrumgebied met grootstedelijke voorzieningen, die 
passen in het stedelijk netwerk Brabantstad. 

Een belangrijke ontwikkeling is dat de gemeente parallel 
aan de Spoorlijn een nieuwe weg door de spoorzone gaat 
neerleggen, die in de plannen burgemeester Brokxlaan 
worden genoemd. Deze weg dient als ontsluiting voor de 
NS Werkplaats, maar moet tevens de mogelijkheid bieden 
om de stad van oost naar west te kunnen doorkruisen. De 
Spoorlaan krijgt na voltooiing van deze weg namelijk een 
eenrichtingsstructuur. Dit zal tevens de laatste stap zijn in 
de realisatie van de Cityring. De cityring is al bijna voltooid 
en er is al een klein deel van de burgemeester Brokxlaan 
aangelegd in het westen. Deze weg gaat er dus komen, 
daar zal in de plannen rekening mee moeten worden 
gehouden. 

AFBEELDINGEN 

1. Srrucwurplan voor de spoorzone 



Ontsluitingsweg spoorzone 

Cityring (eenrichtingsverkeer) 

Inprikkers ••••• 

U ltwissell ngszone 

noord/zuid verbindingszone 

Interne verbinding spoorzone 

~ Studie knooppunt 
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3.2 AMBITIES GEMEENTE 
'l 

De gemeente Tilburg zet in op een KennisPlus profiel 
binnen het geb!,_ed Spoorzone. Door met de Spoorzone in te 
zetten op~en~i~ kan de stedelijke as tussen de Universiteit 
en de binnenstand uitgroeien tot een kermisboulevard. Er 
is immers een groeiend belang van kennis in de economie. 
Sinds de 19e eeuw heeft Tilburg al een onderwijstraditie 
door de vorming van allerlei onderwijsordes. In de vorige 
eeuw zijn daar bijgekomen de Katholieke Leergangen en 
Uitgeverijen, zoals Zwijsen. Inmiddels beschikt de stad 
over een Universiteit, hogescholen (Fontys en Avans) 
en een groot aanbod in beroepsopleidingen. Door de 
toenemende digitalisering verandert ook de traditionele 
functies van een bibliotheek en musea. Deze moeten 
vernieuwen. De ontwikkeling van een KennisPlus profiel 
sluit hierop aan. 

De spoorzone moet ook een uitbreiding worden van 
de binnenstad en richt zich op de functies Wonen, 
Werkf!{' <jultuur, Onderwijs en Leisure. Er is een 
samenwerkingsverband opgericht onder de naam "de 
Locomotief" waarin de Fontys, culturele instellingen en 
de bibliotheek zitting hebben. Het architectenbureau 
"Barcode" heeft hier een plan voor ontwikkeld. Dit plan 
kan worden gezien als een voorstel aan de gemeente. 
Het moet de ambitie tonen van de verschillende partijen 
die graag naar de spoorzone willen verhuizen. In dit 
plan is met name gelet op de synergiewerking, die de 
verschillende instellingen met elkaar kunnen bereiken (1 ). 
Zo zouden er gebouwen gemaakt moeten worden, die 
voor verschillende doelen gebruikt kunnen worden. Zo 
kan een collegezaal die eigendom is van de hogeschool 
in de avond gebruikt kunnen worden als repetitieruimte. 
Veel gebouwen staan nu over de stad verspreid. De vraag 
is dan ook gerechtigd: waarom geen centraregistratiepunt 
voor alle opleidingen in Tilburg in bijvoorbeeld een 
stadcampus. 

AFBEELDINGEN 

1. Programma voor de stadscampus (Barcode architect s) 



[ 1] 

z 
::i 

MASTERPLAN 
DE WERKPLAATS 

Totaal 245 000m2 

STADSCAMPUS 

Totaal 144 000m2 

~ -----------------------------------------------------------------
0:::: 
UJ 
I
C/) 
<( 
~ 
UJ 
z 
0 
N 
0:::: 
0 
0 
~ 
Cf) 

69o/o 
171 161m2 

Cf) 

::J 
~ 
~ 
<( 
ü 
Cf) 

0 

~ 
Cf) 

66 661m2 

KENNIS EN CULTUUR 
IN DE STADSCAMPUS 

Totaal 73 260m2 

13o/o Synergie 10.037 m2 

Commercieel 5.807 m2 

Fontys 42.966 m2 

Bibliotheek 9833 m2 

;;;;; ] Locomotief 6359 m2 







ONTWERPSTRATEGIE 



T 





m z 
l/'1 
m 
~ 
OJ 
r 
m 
"'C s;: 
z 
...... 
0 
z 
-i 
:iE 
m 
;,:) 
"'0 
l/'1 
-i 
;,:) 

~ 
m 
C) 

m 

62 

4.1 AANPAK 

In het voorgaande deel is de NS werkplaats onderzocht. 
De belangrijkste karakteristieken zijn toen belicht. De 
volgende stap is, om met deze karakteristieken in het 
achterhoofd, een strategie op te stellen waarmee het 
gebied kan worden getransformeerd. De samenhang van 
het industriële ensemble staat hierin centraal. 

Binnen het kerngebied van de NS werkplaats zijn 
verschillende deelgebieden te onderscheiden, die elk een 
eigen stedenbouwkundige context hebben. Er is gekozen 
voor een opdeling in vijf delen. Het eerste deel wordt "d'n 
atelier" genoemd en vormt het hart van de NS Werkplaats. 
Dit deel bevat de meeste industriële gebouwen en bevat 
de kenmerkende structuur, die gevormd is door de 
logistieke processen, die er afspeelden. Dit deel verdient 
een zorgvuldige aanpak. Voor dit deel zal de strategie 
worden ontwikkeld, zoals omschreven zal worden in de 
komende paragrafen. 

De andere deelgebieden krijgen ookeen uitwerking (te zien 
in hoofdstuk 5 en 6). Dit is gedaan om een volledig beeld 
te geven van de transformatie van het kerngebied. Deze 
deelgebieden zijn echter niet uitgebreid geanalyseerd, 
zoals dit wel voor het deelgebied "d'n atelier" is gedaan. 
De basisgedachten van deze delen worden hiernaast kort 
omschreven. 

AFBEELDING 

rechterpagina: overzicht van verscfJj//ende deelgebieden 
binnen het kerngebied van de spoorzone. 



--------·---------------· ----··--··--. . . . . . . . 
• • • ·-----------------------···-----·----------------. : . 

: . I: 
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Vijf deelgebieden 

D'n Atelier, het hart van de NS werkplaats, voor dit deelgebied is de strategie ontwikkeld. 

Stationsplein NS werkplaats, vormt een belangrijke poort tot het gebied en zorgt daarnaast voor een overgang tussen de verschillende deelgebieden. 

Magazijnzone, dit gebied kenmerkt zich door grote vrij in de ruimte geplaatste hallen, die veelal als magazijn in gebruik zijn/waren. 

Clarissenhof, wordt een nieuwe woonwijk, die zal aansluiten op de wijkTheresia met verwijzingen naar het religeuze verleden van de plek. 

Theresiazone, maakt een overgang naar de kleinschalige wijk Theresia. De bebouwing begeleid de nieuw onstuitingsweg door de NS werkplaats 
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4.2 ONTWIKKELVISIE ENSEMBLE 

De hallen in deelgebied "d'n atelier" kenmerken zich 
door de transversale opzet (plaatsing loodrecht op 
de spoorlijnen). Deze opzet vormt de basis van deze 
ontwikkelvisie. De oorspronkelijke structuur is door de 
jaren heen echter vertroebeld geraakt. Zo zijn er delen 
aangebouwd en zijn er diverse gebouwen gesloopt. De 
onderliggende structuur moet weer zichtbaar worden en 
zal aan de basis staan van het transformatieproces. Om 
terug te gaan naar de basis van de transversale opzet van 
de hallen moet er z'n honderd jaar terug in de tijd worden 
gegaan. Deze schematische weergave van de plattegrond 
uit 1906 laat de oorspronkelijke opzet goed zien [ 1 I. 

Wat behouden moet blijven is samengevat in een eigen 
interpretatie van cultuurhistorische rapportage (door 
BOEi) [ 2 ]. Daarnaast is het zichtbaar maken van de 
oorspronkelijk opzet ook een reden voor behoud of sloop. 
Een aantal gebouwen wordt op basis van die argumenten 
gesloopt. Op een aantal plekken zal juist weer worden 
gebouwd om de onderliggende basisstructuur weer 
zichtbaar te maken [3 ]. Door het vaststellen van sloop en 
behoud ontstaan een aantal gebieden waarbinnen nieuwe 
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze gebieden 
krijgen een richtingsexponent bij waarbinnen gebouwd 
dient te worden [ 4 ]. Deze richtingsexponent is bepaald 
aan de hand van de huidige structuur. 

AFBEELDINGEN 

I. Schematische weergave platregrond NS Werkplaats 1906 
2. Waardestelling gebouwen NS Werkplaats 
3. Sloop en orJtWikkelingskaders 
4. Ontwikkelkaders met nchtmgsexponent 



[ 1) 

[ 3] 

D 

Transversale opzet 

Historische bebouwing die 
gehand ha aft wordt 

I@ Kader voor herontwikkeling 

Herontwikkeling op langere termijn 
bestaand gebouw krijgt tijdelijke functie 

Sloop op korte termijn 

[ 2 J 

[ 4 J 

Hoge monumentwaarde D Indifferente monumentwaarde 

Positieve monumentwaarde 

[ - -I !I!ITJ I~. Io 1d 111.11 DJ] 
U Ontwikkelingskader met 

vert1ca Ie exponent 

Ontwikkelingskader met 
horizontale exponent 
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4.3 BASISPRINCIPES ENSEMBLE 

De kaders waarbinnen nieuwe ontwikkelingen mogen 
plaatsvinden zijn vastgesteld. De ontwerpstrategie voor 
verder indeling wordt samengevat met de onderstaande 
basisprincipes. Deze principes worden geïllustreerd met 
een abstracte tekening van de ontwikkelingskaders. Deze 
iconische tekeningen geven de hoofdlijn aan van de te 
volgen strategie. 

A. Aaneenschakeling - De gebouwen zijn aan elkaar 
geschakeld binnen het ensemble, dit kan direct of indirect 
(bv. door middel van een constructie). 

B. Strokenstructuur - De gebouwen bestaan uit een of 
meerdere stroken met een bepaalde richting, deze stroken 
structuur is goed zichtbaar in het ensemble. 

C. Waardevolle gebouwen/structuren - Het ensemble 
bevat een aantal waardevolle gebouwen en structuren, de 
nieuwe bebouwing vormt zich naar deze elementen. 

D. Richting - De gebouwen hebben een horizontale of 
verticale richting, deze volgt uit de oorspronkelijkstructuur 
van het ensemble. 

E. Ontsluiting - De nieuwe ontsluiting is gebaseerd op de 
oude logistieke processen van de werkplaats en het spoor. 

F.lngangen - De plaatsing van de ingangen komt voort uit 
het ontsluitingsprincipe. 

G. Doorgangen - De 2 ontsluitingsassen worden door 3 
verticale doorgangen met elkaar verbonden. 

H. Peelidentiteiten -Er zijn 4 delen aan te wijzen waarbij 
o.a. de structuur, bouwwijze, richting verschilt. Elke 
deelidentiteit mag daarom een eigen uitstraling/invulling 
krijgen binnen de gestelde voorwaarden. 

I. Hoogteaccenten -Om de beoogde dichtheid te kunnen 
realiseren is erop bepaalde plekken hoogbouw nodig. Deze 
hoogteaccenten komen op de plekken waar de ingangen 
zijn geplaatst en staan aan de spoorzijde. Uitzonderingen 
zijn de hoogteaccenten aan het stationsplein en aan de 
noordzijde van het ketelhuis. 



A Aaneenschakeling 8 Strokenstructuur ( Waardevolle volumes/structuren 
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4.4 RANDVOORWAARDEN GEBOUW 

Het ensemble zal worden ingekleurd door een aantal 
nieuwe gebouwen. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe 
gebouwen zich binnen de bestaande context plaatsen, 
zijn er een aantal randvoorwaarden ontwikkeld, waaraan 
het gebouw moet voldoende. Deze randvoorwaarden 
komen voort uit het onderzoek. 

1. Schakeling - Het ensemble is opgebouwd uit langerekte 
volumes, dieaan elkaarzijn geschakeld. Randvoorwaarde: 
een nieuw bouwvolume zit geschakeleld aan andere 
bouwvolumes. 

2. Oriëntatie - De bouwvolumes hebben een horizontale 
of verticale oriëntatie. Randvoorwaarde: een nieuw 
bouwvolume heeft één van deze oriëntaties. 

3.Repetit ie-De gebouwen hebben een structuurdie uiteen 
reeks van repeterende stroken bestaat. Randvoorwaarde: 
een nieuw gebouw bestaat uit één of meerdere stroken. 

4, Relatie gevel-plattegrond - De gevel heeft een 
relatie met de plattegrond in vorm van de constructie 
maatvoering. Het gevelbeeld wekt de sugestie van lange 
hallen, in werkelijkheid is het een open plattegrond. 
Randvoorwaarde: in een nieuw gebouw moet er een 
relatie zijn tussen gevel en plattegrond in de vrom van de 
constructie maatvoering. 

5. Hoofdvorm -De gebouwen hebben een van de volgende 
hoofdvormen: zadel, koepel, zaag, plat. Randvoorwaarde: 
een nieuw gebouw heeft een eenduidige hoofvorm. 

6. Constructie -De constructie is duidelijk zichtbaar binnen 
in het gebouw. Randvoorwaarde: bij een nieuw gebouw 
is de constructie zichtbaar aanwezig in het gebouw. 

7. Lichtinval - De gebouwen hebben licht van boven door 
dakramen. Randvoorwaarde: een nieuw gebouw heeft 
licht inval van bovenaf. 

8. Gevel -Kenmerkend is het sterke ritme in het gevelbeeld 
van de huidige bebouwing. Randvoorwaarde: een nieuw 
gebouw heeft een bepaald ritme In de gevel. 

9. Materiaal -Het materiaalgebruik is divers in de werkplaat 
baksteen of staalconstructies en frames zijn veel gebruikt. 
Randvoorwaarde: Matriaalkeuze is vrij, maar moet wel 
een industriele uitstraling hebben. 
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4.5 ONTWERP TOOLBOX 

De voornaamste kenmerken zijn vastgelegd in een aantal 
ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor het masterplan. 
Vanuit die basis is deze ontwerp-tooibox ontwikkeld. De 
tooibox omschrijft het voornaamste ruimtelijke kenmerk van 
het gebied: de aaneenschakeling van langgerekte volumes 
(stroken) die tesamen verschillende gebouwen vormen. 
Dit gegeven is als ontwerprichtlijn gebruikt om nieuwe 
gebouwen te creëren, waardoor een van de belangrijkste 
karakteristieken van het gebied behouden blijft. De 
tooibox omschrijft zeven stappen waarbij er versschillende 
keuzemogelijkheden voor de ontwerper zijn. De stappen zijn: 

1. Bepaal de élfmetingen van de basisstrook - lengte moet 
binnen het gekozen kader blijven, de maximale hoogte 
bedraagt 10 meter. 

2. Bepaal het aantal stroken van het gebouw - Een gebouw 
bestaat uit minimaall en maximaal 5 stroken. De afmetingen 
van de verschillende stroken zijn gelijk aan elkaar. 

3. Wijs eén strook aan als hoofdontsluiting" - bij 3 stroken is 
dit de middelste strook. Bij 4 stroken is dit de 2e of 3e strook, 
bij vijf stroken de 2e,3e of 4e strook. 
*Bestaat het gebouw uit lof 2 stroken dan isstap 3 niet van toepassing 

4. Een strook kan worden vormgegeven rnet. de volgende 
variabelen - verlengen, inkorten en verwijderen tot maximaal 
de helft van de eigen lengte. Verhogen tot maximaal één 
maal de eigen hoogte. 

5. Pas de variabelen toe op meerdere stroken 

6. Omgang gevel en constructie - De gevel zit als een huls 
om de constructie heen gevouwen. De constructie staat op 
zichzelf en volgt de transformaties in de gevel die kunnen 
ontstaan onder invloed van de verschillende variabelen. 

7. Voorwaarde biJ toepassen hoogbouw* - op de plek waar 
de hoofdontsluiting is uitgeschoven kan een hoogte accent 
worden geplaatsttot maximaal45 meter. De toren onderscheid 
zich van de onderbouw in gevel en materiaalgebruik en heeft 
een op zich zelf staande constructie. 

• Alleen van toepassing als stap 3 is gevolgd. 

8. Kies een daktype -dit kan een van onderstaande types zijn, 
maar mag ook een ander type zijn. Voorwaarde is dat het type 
op alle stroken die het gebouw telt wordt toegepast. Bij het 
verhogen van een van de stroken vervalt deze voorwaarde. 



1 Bepaal de afmetingen van de basisstrook 2 Bepaal het aanstal stroken van het gebouw* 3 Wijs één strook aan als hoofdonsluiting 

4 Een strook kan worden vormgegeven met de volgende variabelen 5 Pas de variabelen toe op meerdere stroken 

6 Omgang gevel en constructie 7 Voorwaarde bij toepassen hoogbouw 8 Kies type dakvorm 
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5.1 MASTERPLAN - KAARTEN 

In dit hoofdstuk vind je een uitwerking waarbij de strategie 
uit het vorige hoofdstuk is toegepast. Zoals bij veel 
masterplannen het geval is gaat het hier om een mogelijke 
uitwerking van de strategie. Het is nog onduidelijke 
welke partijen er nu daadwerkelijk in dit gebied worden 
gehuisvest. De basisstructuur van dit plan is dan ook 
ontwikkeld op basis van een (historische) analyse in plaats 
van het beoogde programma. 

Een belangrijke eerste ontwikkeling voor dit gebied is het 
toegankelijk maken van het gebied door het maken van 
3 nieuwe doorgangen onder het hoogspoor [1-4] . Het 
gebied zal geleidelijk (zie paragraaf 5.3) transformeren tot 
er een dergelijk eindbeeld is ontstaan zoals te zien is op 
de volgende pagina. De Burgermeester Brokxlaan zorgt 
voor de ontsluiting van de NS Werkplaats. Een verschil 
met de uitwerking van de gemeente is dat de laan een 
geleidelijke kromming heeft in de nabijheid van het 
station, deze 'kromming' zie je ook terug in de Spoorlaan. 
De Kiss & Ride zone zit op een andere locatie dan bij de 
gemeenteplannen. De zone zit nu veel dichter bij het 
station, in deel 3 is deze parkeerzone verder uitgewerkt. 

Voetgangers kunnen verschillende routes volgen door 
het gebied waarbij de lange assen parallel aan het spoor 
zorgen voor de hoofdontsluiting. Er zijn drie verticale 
doorgangen gemaakt. Deze worden begeleid door een 
staalconstructie die in de middenzone refereert aan 
het spoorwegverleden. De openbare ruimte van het NS 
Werkplaats terrein is verbonden met andere pleinenen 
parken in de stad. Het groen in het plan heeft een 
ondersteunde functie als begeleiding van de lange assen. 
De bomenrij bij de houtloods krijgt een recreatieve functie 
en richt zich meer op de aangrenzende woonwijk. Tot 
slot zijn er nog een aantal binnenplaatsen die voorzien 
worden van groen, hierbij zal verder worden geborduurd 
op huidige inrichting van de ruimtes. 



[ 1] 

[ 3] [ 41 
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Nieuwe situatie 
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Infrastructuur- hoofdontsluiting 
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5.2 FUNCTIES 

Het plan is ontwikkeld zonder een exacte functieverdeling. 
Wel kunnen de verschillende delen van de NS werkplaats 
worden ingedeeld op een primaire functie. Daarbij is 
er gekeken wat voor functie op welke plek zou passen. 
Het westelijke deel (paars en rood) zal voornamelijk een 
onderwijsfunctie beslaan. De nabijheid van het station 
maakt dit een geschikt locatie voor deze functies. Veel 
scholieren zullen via het station het gebied benaderen. De 
scholieren zullen er voor zorgen dat de stationsomgeving 
een levendig gebied wordt. Om ook in de avonduren 
voldoende leven in het gebied te krijgen zal deze zone 
worden gecombineerd met een horecafunctie (waaronder 
in de polygonale loods). Op de kop van het gebied komt 
een gebouw te staan dat in deel 3 verder is uitgewerkt. 
Deze plek zou geschikt zijn als centrale ontmoetingsplek 
voor de scholieren. Een geschikte locatie voor een 
(onderwijs) auditorium. 

De zone met de locomotiefloods (geel) zal een mix aan 
functies krijgen. De plaatsing van de bibliotheek naar 
dit gebied lijkt me een goede optie. De 'locloods' kan 
verschillende functies krijgen. Van congresfaciliteiten en 
kantoorruimtes tot theaterzalen en deel van de hal kan 
ook worden bestemd voor parkeren. 

de groene zone is van de verschillende gebieden het 
meeste geschikt om te wonen. Dit wonen is vooria 
geschikt voor een jongere doolgroep die een industriële 
en creatieve omgeving wil wonen. De woonfunctie zal 
worden gecombineerd met werkruimtes (aan zuidzijde) 

Het gebied met de Koepelhal en de Wagenmakerij 
zal gedurende de transformatieperiode verschillende 
culturele instellingen huisvesten. De industriële 
omgeving werkt inspireerde voor deze doelgroep. In het 
veemarktkwartier zitten ook een aantal culturele functies. 
Door cultuur (voornamelijk) aan deze zijde te plaatsen 
ontstaat een koppeling tussen deze gebieden. Het gebeid 
zal in de laatste fase van de transformatie nog worden 
uitgebreid met enkele nieuwbouw volumes. 
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5.2 TRANSITIEPERIODE 

De periode tussen het in functie zijn als werkplaats tot 
de wording van een nieuw centrumgebied wordt de 
transitieperiode genoemd. Vaak wordt er alleen een 
eindbeeld getoond In een masterplan, wat er gebeurt 
in de tussenliggende fase is dan nog onduidelijk, terwijl 
dergelijke plannen al gauw een periode enkele jaren 
bestrijken. Een goed plan moet er dus op gemaakt zijn om 
een geleidelijk tranformatie te bewerkstelligen, waarbij 
de samenhang in de tussenliggende fases gewaarbord 
blijft. De kracht van de Tilburgse spoorzone is dat er in 
tegenstelling tot andere Spoorzones er al veel bruikbare 
gebouwen staan. De essentie van deze fasegewijze 
opbouw is dat de hoofdstructuur behouden kan blijven 
en er tussen de bestaande bebouwing geleidelijk 
vernieuwingen kunnen plaatsvinden. 

Fase o 2010 
Zodra de hekken rondom het gebied zijn verdwenen 
kunnen de gebouwen al een tijdelijke bestemming krijgen. 
Voor de koepelhal is dit al het geval. 

Fase I 2010-2015 
Het eerste wat aangepakt zal worden is de toegankelijkheid 
en bereikbaarheid van het gebied. Als de doorgangen zijn 
gemaakt, de weg is aangelegd zal de ontwikkeling van het 
gebied echter eerst vanuit het westen plaatsvinden. De 
loodsen moeten al plaatsmaken voor de ontsluitingsweg. 
De meest logisch stap is dan de gebouwen bij de 
doorgangen, zoals de ontwikkeling van het station en 
stationsplein en het gebouwdat in ditverslag is uitgewerkt. 

Fase 11 2015-2020 
Daarna komen de hallen die aan de locomotiefhal grenzen 
in ontwikkeling. de locomotiefhal kan voor deze fase 
bijvoorbeeld dienst doen als overdekt parkeergelegenheid. 

Fase 111 2020-2025 
Het middengebied zal de functie wonen en werken krijgen. 

Fase IV 2025-2030 
Als laatste komen de gebouwen rond de Koepel in 
aanmerking om te transformeren en daarmee wordt 
bedoelt dat er wellich een opbouw of aanbouw kan wordn 
gemaakt bij het bestaande complex. 
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7.1 LOCATIE 

Voor ik toekwam aan het kiezen van een locatie voor mijn 
gebouw heb ik eerst de analyse gemaakt van de plek. Zo 
kom je beter tot een gefundeerde keuze. 

Een belangrijk argument voor deze locatiekeuze is de 
knooppuntfunctie. Er komt een nieuwe stationsentree 
aan de noordzijde. Dit zal er voor zorgen, dat het een 
belangrijke doorgaande route zal worden. Immers alle 
mensen en verkeer komende vanaf die richting zal hier zijn 
of haar bestemming moeten gaan vinden. 

Hier staat nu een fabriekshal met architectuurtype uit 
die tijd. Voor deze locatie is niet direct duidelijk . De 
fabriekshallen worden niet behouden, waardoor er voor 
deze locatie niet uit de bestaande context kan worden 
afgeleid wat er op deze plek gebouwd zou moeten worden. 

Kenmerkend voor het gebouw zijn de langgerekte 
voorkant en de vele garagedeuren. Met name aan de 
achterzijde hebben deze een sterk ritmisch karakter. Ten 
opzicht van de andere werkplaatshallen , heeft deze hal 
ook entrees aan de kopse kant. 

Het gebouw is een klassieke herstelhal, die gekenmerkt 
wordt door de grote open ruimte en de transversale 
ontsluiting. Ook heeft het een karakteristieke voorgevel 
met getochte vensters. 
Wat opvalt is dat op de kopse kant van deze hal een plek 
was waar treinen werden verzameld werden voordat 
ze hun weg vonden naar de verschillende hallen om 
gerepareerd te worden. Er kan worden gesteld dat hier een 
pleinfunctie is geweest voor treinen. 

Zowel uit de situatie uit de jaren 80 situatie als de 
historisch oogpunt zijn er een aantal elementen, die mee 
zijn genomen in het ontwerp. Deze ontwerpingrediënten 
staan hieronder bij de afbeelingen vermeld. 

AFBEELDINGEN 

1. Het transversale ontsluitingprincipe 
2. Begeleidende constructie 
3. een sterk ritmische gevel 
4. Grote repeterende garagedeuren 
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7.2 ONTWERP 

OPBOUW 

(1] Huidige situatie 
Van de huidige situatie blijft alleen de locomotiefhal staan. 
L2] bouwkavel 
Tussen het bouwkavel en de locomotiefhal zit een ruimte 
voor de ontsluiting. 
[3] opdeling in stroken (toepassen toolbox) 

Voor dit gebouw is de tooibox toegepast. Er is gekozen in 
een opdeling en de oriëntatie is parallen aan de spoorlijn . 
Dit is in de huidige situatie ook zo. 
[41 toevoegen hoogbouw accent 
Het hoogbouwaccent op de uitgeschoven strook met 
ingang, Het hoogteaccent ligt op de zichtlijn van de 
burgemeester Broxlaan. 
[SJ ontsluitlngsprinclpe 
De ontsluiting zit in de uitgeschoven strook, daar waar de 
hoofdingang ook is. 
[6] constructieprincipe 
De constructie volgt de lijn van stroken. De gevel is een 
huls waar de constructie los in is geplaatst. 
[7] Gevel 
De delen waar de variabelen van de tooibox op toegepast 
zijn, wijken af van de overige geveldelen. 
[8]1ndellng plattegrond 
In de open plattegrond worden losse volumes geplaatst. 

FUNCTIE 

Het gebouw zal een onderwijsfunctie krijgen. Er zal een 
auditorium in het laagbouwgedeelte worden gevestigd, 
waarbij de collegezalen als losse volumes in de open 
plattegrond worden geplaatst. 
In de hoogbouw komen overkoepelende functies van een 
Hogeschooi(Fontys).Hiervalttedenkenaankantoorruimtes, 
facilitaire zaken en studentenadministratie. Deze functie 
past goed op deze knooppunt locatie. Het auditorium 
kan ook door meerdere gebruikers worden benut. In het 
gebouw zit ook een horecagelegenheid voor studenten. 
De parkeerkelder doet ook dienst voor het station. 
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DANKWOORD 

Bij iedereen in het afstudeeratelier ligt de lat hoog. Dat heeft ook uitwerking op de andere afstudeerders. In ons atelier is iedereen begonnen met een 
masterplan, maar daarna snel over gestapt op een gedetailleerde uitwerking van een gebouw. 
Ik ben verder gegaan met een het masterplan, waarbij de uitwerking van het gebouw vooral in hoofdlijnen is uitgewerkt. Dat is soms moeilijk, vooral wanneer 
de andere ateliergenoten met hun gebouw al in een gedetailleerder stadium komen. Maar je vooral je eigen eindproduct goed bewaken en dat is het maken 
van een stedenbouwkundig model, wat ik zelf de"toolbox"noem. 

Het werken aan een project in een stad, die je goed kent, vond ik al een pré. De actualiteit van het project maakt het ook erg concreet, vooral als je de 
sfeer van het gebied met de historische gebouwen daadwerkelijk kunt ervaren. De opendag in de spoorzone was ook speciaal, omdat je met heel veel 
geïnteresseerden, maar ook met architectenbureaus en andere betrokkenen di,rect contact hebt. Het leeft in alle facetten en met name die contacten waren 
erg inspirerend. Wellicht kan hier nog iets uit voortkomen. 

Dit was een zelfstandig project, maar ik merk dat het prettig is om samen met iemand af te stemmen. De uitwisseling van gedachten en ideeën met Teun 
Lavrijssen hadden op beiden een positieve uitwerking. Dit is vooral belangrijk als er persoonlijke gebeurtenissen even zo'n afstudeertraject doorkruisen. Het 
erkennen, dat dit je minder scherp maakt, dan je zelf zou willen en invloed heeft op die hoge lat, die wij ons allemaal stellen. In sommige kritieke fases, die 
iedereen heeft, is het van belang dat je ook terugvallen op je familie en begeleiders voor morele en soms ook praktische steun. Bedankt daarvoor. 
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