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Inleiding 
De herontwikkeling van de spoorzone in Tilburg vormt de aanleiding voor de herbestemming van 
de polygonale locomotiefloods uit 1937 op de NS-werkplaats. Voor het gehele gebied is een nieuw 
plan ontwikkeld door Jo Coenen Architecten. In dat plan worden een aantal gebouwen met een 
belangrijke cultuurhistorische waarde behouden, waaronder deze loods met zijn kenmerkende 
vorm. De gemeente heeft voor ogen om dit gebouw te herbestemmen tot een horecagelegenheid 
met een bijzonder concept. Deze opdracht is overgenomen en volgens eigen inzicht uitgewerkt. 
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Deel 1. Onderzoek Geschiedenis 
Door de aanleg van het spoor door Tilburg in 1860 werd het platteland rond het stadje in tweëen 
gedeeld. Hierdoor ontstonden aan de zuidelijke kant de "Heuvelse Akkers" en aan de andere kant 
van het spoor kwam "den Atelier". Den Atelier was een Centrale Werkplaats van de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (S.S.), opgericht in 1868, vijf jaar na de aankomst van de 
eerste trein in Tilburg. Rond 1920 waren er ongeveer 1400 werknemers. De eerste medewerkers 
kwamen van buiten Tilburg en brachten onder meer nieuwe ideëen mee op het gebied van de 
arbeidersrechten. Onder leiding van verschil lende werknemers ontstonden gaandeweg meerdere 
bonden, zoals de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. De NS-werkplaats is een voor Nederland 
uniek complex. In sociaal-historische zin is het complex van belang vanwege de honderden families 
en duizenden werknemers die hun brood verdienden met het bouwen en repareren van treinen 
en wagons. Voor Tilburg als industriestad is de werkplaats één van de laatste nog in bedrijf zijnde 
getuigenissen van bijna 150 jaar bouwen voor de spoorwegen. Het was een unieke bedrijfstak, 
aangezien vaak ongeschoolde arbeiders moesten worden opgeleid tot specialist. De NS-werkplaats 
heeft dus veel invloed gehad op de geschiedenis van Tilburg en heeft als geheel daardoor een grote 
cultuurhistorische waarde. 

Rond 1917 werd begonnen met een einde te maken aan de concurrentiestrijd tussen de verschillende 
spoorwegmaatschappijen door te komen tot samenwerking onder de naam Nederlandsche 
Spoorwegen. De fusie had tot gevolg dat er een teveel aan werkplaatscapaciteit was en er kwam een 
herschikking van taken. Tilburg werd speciaal voor het onderhoud aan locomotieven bestemd. In 
1925 werd de wagenwerkplaats van Tilburg geheel opgeheven en in 1932 werd de rijtuigenafdeling 
opgeheven. Naast het opheffen van deze twee afdelingen, kreeg Tilburg het werk van Utrecht en 



Haarlem, nadat daar in respectievelijk 1926 en 1934 de locomotiefwerkplaatsen waren gesloten. 
Naast de veranderingen vanwege de fusie leidde de wereldwijde economische crisis in de jaren '20 
tot verdere wijzigingen op de werkplaats. Om de ongunstige financiële situatie tegen te gaan moest 
de capaciteit verhoogd worden. Dit werd gerealiseerd door het terugbrengen van de herstelduur 
van de locomotieven. Er kwam een nieuwe 100-tons kraan en er vonden tevens wijzigingen in de 
aanpak bij het herstellen van locomotieven plaats. Tot in de jaren '20 werden locomotieven na 
binnenkomst op een bepaalde plaats opgesteld en werden alle werkzaamheden daar verricht. Nu 
ging men er echter toe over de hoofdwerkzaamheden elk op een eigen plaats binnen het complex 
te laten uitvoeren. Verder zorgden de nieuwe locomotieven van de series 3900 en 6300 ervoor dat 
er een nieuwe kraan van 125-ton moest komen. Tevens moest om deze reden de oude draaischijf 
vervangen worden door één met een diameter van twintig meter en een draagvermogen van 150 
ton. Deze draaischijf werd in 1929 aangelegd. 

De polygonale loods dateert uit 1937 en werd gebouwd als loods voor kleine herstellingen. Deze 
loods werd gebouwd rondom de draaischijf uit 1929. De kraanbaan in de loods dateert uit 1938, 
zoals op de kraan zelf te lezen valt. Het gebouw heeft tegenwoordig de naamsaanduiding gebouw 
46 en bestaat uit één bouwlaag onder een samengesteld dak, dat gedeeltelijk plat is en gedeeltelijk 
bestaat uit een rondlopend zadeldak. De draagconstructie bestaat uit stalen kolommen en liggers 
met uitkragende consoles voor de dakranden. De zadeldaken worden ondersteund door eenvoudige 
gelaste spanten in trapeziumvorm en de platte daken worden door Bimsbetonnen cassetteplaten 
ondersteund. De staalprofielen komen uit de hoogovens van Krupp. De gevels worden gevormd door 
stalen liggers en staanders, waarbij de vakken zijn opgevuld met metselwerk van gele bakstenen. 
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Deel I. Onderzoek 

De loods heeft 6 sporen en heeft daarmee plaats voor 6 locomotieven. In de periode 1920-1958 
heeft de NS slechts 3 polygonale loodsen gebouwd, maar de polygonale loods te Tilburg is de enige 
polygonale loods in Nederland die nog in gebruik is. De polygonale loods uit 1937 en de draaischijf 
uit 1929 in Tilburg vormen daarom een uniek geheel. 

Het gebouw verschilt qua architectonische vormgeving van de gebouwen op de Werkplaats uit 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Tot aan de jaren '30 werden de gebouwen 
traditioneel vormgegeven met bakstenen gevels, die geleed werden door lisenen en sierlijsten. 
De meeste gebouwen hadden of getoogde of rondboogvensters met gietijzeren ramen en de 
constructie bestond uit gietijzeren en stalen onderdelen. Het Poloneeau-spant werd veelvuldig 
gebruikt. Zadeldaken waren de meest voorkomende dakvorm en een enkele keer is gebruik gemaakt 
van een sheddak-constructie. De gebouwen uit de jaren '30 worden gekenmerkt door een stalen 
wandconstructie, die deels opgevuld is met baksteen en deels met glas. Bij de bouw van deze nieuwe 
gebouwen lijkt men de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van architectuur gevolgd te hebben, 
welke aansluiten bij de theorieën van het Nieuwe Bouwen over licht, lucht en ruimte. Uiteraard 
speelden ook hier economische beweegredenen een rol. Het gebruik van zwaardere, snellere 
kraanbanen leverde tijdswinst op. Daarnaast was een compacte, ruime werkplaats efficiënter dan 
een aantal gescheiden werkplaatsen naast elkaar. De specifieke industriële functie van de polygonale 
loods zorgt ervoor dat er zich een aantal karakteristieke elementen in en om het gebouw bevinden. 
De draaischijf is daarvan het meest bepalend voor de rest van het gebouw, want de ronde vorm 
komt overal in het gebouw terug. Dit is een gevolg van het feit dat het alle onderdelen puur vanuit 
functionaliteit zijn ontworpen en het uiterlijk van het gebouw in principe geen rol heeft gespeeld. Het 
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gebouw is rond de draaischijf geplaatst en is opgebouwd uit portalen die verdraaid zijn neergezet. 
Daartussen liggen de sporen waar treinen, via de draaischijf, naartoe kunnen worden gereden. 
De buitenste sporen zijn langer dan de binnenste sporen waardoor de gevel van het gebouw zijn 
circelvorm kwijtraakt en ook niet meer herkenbaar is als zodanig. Het zadeldak houdt de ronde vorm 
echter wel aan waardoor je de ronde vorm van binnenuit wel heel nadrukkelijk zou ervaren, als de 
ruiten ondertussen niet waren afgedekt. De stalen constructie is overal nog wel heel goed zichtbaar 
en is erg belangrijk voor het karakter van het gebouw. De ronde vorm komt ook terug in een ander 
belangrijk element in het gebouw, namelijk de kraanbaan. Deze werd gebruikt om zware onderdelen 
van de locomotieven te kunnen vervangen en kan een maximum gewicht van drie ton tillen. Het 
is vrij bijzonder dat een kraanbaan niet recht is en de enige andere vorm waarin hij zou kunnen 
functioneren is (een deel van) een perfecte circel. Dit is hier dus ook het geval en de kraan is hier 
precies op gemaakt en afgesteld. 

Het gebouw heeft in de loop van de tijd eigenlijk maar één belangrijke verandering ondergaan. Dit 
betreft de opsplitsing van de grote ruimte in twee compartimenten in 1961. Op de tekeningen wordt 
het aangeduid als een 'tijdelijke wand', maar deze bevindt zich er nog steeds. Twee van de 6 sporen 
werden door deze wand van de rest geïsoleerd om hier prestatiestesten uit te kunnen voeren. 
Voor deze tests kwamen er enorme weerstandskasten in dit deel van het gebouw te staan, om de 

locomotieven te kunnen laten draaien zonder ze te verpl<;~atsen. De belangrijkste functie van de wand 
is om ervoor te zorgen dat de rook in deze afgesloten ruimte blijft en snel afgezogen kan worden, door 
een aantal grote afzuiginstallaties in het dak. Ook dient de wand waarschijnlijk als geluidsscheiding. 
Dit deel van het gebouw wordt tot nu nog af en toe gebruikt om locomotieven tijdelijk te stallen, 
maar het grote deel dient enkel nog als opslag voor allerlei machines en onderdelen. 
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Deel 1. Onderzoek Situatie 
De Rijksgebouwendienst Directie Zuid heeft aan de Gemeente Tilburg te kennen gegeven dat 
het mogelijk is om kantoren in de Spoorzone van Tilburg te gaan realiseren. Dit is aanleiding 
geweest voor het Projectbureau Binnenstad van de Gemeente om contact te zoeken met Atelier 
Rijksbouwmeester. ARBM is gevraagd om, binnen de kaders van de ontwikkelingsvisie voor dit gebied, 
een stedenbouwkundige visie voor het gebied NS-Werkplaats e.o. te ontwikkelen, die als basis kan 
dienen voor een door de Gemeente Tilburg te (laten) vervaardigen Stedenbouwkundig Masterplan 
Spoorzone. In oost- west richting zal dwars door het plangebied een nieuwe ontsluitingsweg lopen, 
waarlangs zich alle toekomstige nieuwe gebouwen zullen groeperen. Deze wijkontsluitingsweg, de 
zgn. "Noordlaan", heeft een profielbreedte van 37,5 men dient het verkeer te verwerken, dat door 
de herinrichting van de Spoorlaan Boulevard volgens het door de Gemeente Tilburg gewenste zgn. 
"Sunset Boulevard" -model van de Spoorlaan wordt afgehaald. De functie en de beeldvorming van 
de Noordlaan is voor de Spoorzone vergelijkbaar met de rol die de Avenue speelt in deze nieuwe 
binnenstadsuitbreiding Céramique in Maastricht. Door het realiseren van de Noordlaan wordt 
de Spoorlaan Boulevard voor de voetgangers, die komende vanuit het station hun weg willen 
vervolgen naar het Pieter Vreedeplein en de Heuvel als een aantrekkelijke wandelroute ingericht. 
Het witte stationspostkantoor aan de spoorzijde van de Spoorlaan Boulevard blijft gehandhaafd. 
Aan de westzijde van de stationspassage blijft het haaks op de spoorbundel staande woongebouw 
noodzakelijkerwijs gehandhaafd; tussen de passage en dit gebouw krijgt de voormalige locatie van 
het busstation een groen karakter door het planten van grote bomen en het aanleggen van een grote 
fietsenstalling, half onder de constructie van het eerste perron. 

Het karakter van de nieuwe binnenstadsuitbreiding ten noorden van het station zal ook straks in 
belangrijke mate worden bepaald door de monumentale gebouwen en artefacten, dieworden ingepast 
in de nieuwe bebouwingsstructuur. Sterker nog: de stationskap, de locomotiefloods met draaischijf 
en de stoomketelfabriek met het naastgelegen silogebouw aan de Lange Nieuwstraat vormen straks, 
samen met omringende ruimtebepalende hoge bebouwingsaccenten een grote openbare ruimte 
ten noorden van het station. Deze openbare ruimte bestaat uit de Noordlaan en de Diagonaal, die 
onder het station doorloopt, in een groene, parkachtige omgeving. De Promenade is opgespannen 
tussen de locomotiefloods aan de westzijde en het in een congrescentrum te transformeren 
gebouwencomplex aan de oostzijde, bestaande uit de locomotiefstelplaats en wagenmakerij en 
de schrijnwerkerij en wagenmakerij, aangevuld met een hoteltoren. De Promenade rijgt een reeks 
hofomsluitende bouwblokken en de genoemde voormalige spoorweggebouwen aan elkaar. De 
voor Tilburg zo typerende stoomketelfabriek aan de Lange Nieuwstraat staat aan het einde van de 
zichtlijn vanuit de Stationsstraat door de nieuwe stationspassage en over De Diagonaal heen en geeft 
de reikwijdte aan van de nieuw te scheppen openbare ruimte ten noorden van de sporenbundel 
van het station. Deze gebouwen zullen stuk voor stuk gerevitaliseerd worden door het inbrengen 



van passende, stedelijke, culturele programma's. De stoomketelfabriek en het silogebouw en een 
nieuwe 'kubus' voor het silogebouw kunnen samen een tweede 'cultureel centrum' vormen (naast de 

bestaande Kunstkluster aan de Schouwburgring), aan de Lange Nieuwstraat én de Diagonaal gelegen. 
Daarbij is zowel ruimte voor expositiefaciliteiten (twee in samenhang ontwikkelde 'kunsthallen') in 

de twee bestaande gebouwen als voor atelier- en kunst gerelateerde bedrijfsruimten (kubus). De 

locomotiefloods kan het busstation ondersteunende functies huisvesten en - deels - een spoorweg
museale functie krijgen in combinatie met de draaischijf. 

:>-Werkplaats, nieuwe situatie, 1:2000 
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Deel 1. onderzoek High-Tech Architectuur 

Het karakter en de bouwwijze van de polygonale loods is een duidelijk voorbeeld van het Nieuwe 
Bouwen. Het zou mogelijk zijn om het Modernisme te onderzoeken en te kijken of daarin aanleidingen 
te vinden zijn voor de herbestemming van het gebouw. Maar in die tijd was er weinig sprake van 
herbestemmingenen de toonaangevende bouwprojecten waren meestal nieuwbouw. Daarom is het 
interessanter om te kijken naar de periode waarin de architectuur onder invloed van de industrie 
een nieuwe impuls van vernieuwing krijgt, namelijk die van de High-Tech architectuur. 

'High-Tech' architectuur stond in de pers bekend als de Britse tegenhanger van het Postmodernisme. 
Het was echter geen vooropgezet argument tegen het Postmodernisme, maar een concretisering 
van ideeën die al in de jaren 60 aanwezig waren. Verschillende architecten rekenden zich daarom 
tot de groep van High-Tech-architecten en hadden veel gezamelijke uitgangspunten die er vooral 
op waren gericht om de industriële ontwikkelingen terug te laten komen in hun architectuur. Het 
eerste Briste High-Tech-project is de badkamertoren van Farrell en Grimshaw uit 1968, met het 
Leicester Engineering Building van Stirling en Gowan uit 1959 als invloedrijk precedent. Omdat het 
uitgangspunt van industrieële vernieuwing bij de bouw van de polygonale loods in Tilburg ook van 
toepassing was, zowel in de architectuur als in de machines, kan High-Tech een belangrijke bron 
van inspiratie vormen. In het onderstaande schema zijn de opvattingen van invloedrijke Britse 
architecten/theoretici kort samengevat. 

Ja mes Stirling Ontwikkelde zich van het Functionalisme naar het Post-Modernisme. Hij onttrok zich van de discussie 
hierover en neemt de kwaliteiten van een stroming moeiteloos op zich. 

Teddy Fa reil Beantwoordt de vraag naar beelden van het vernieuwende industriële productieproces en oplevende 
economie, maar bouwt relativerend en verwijzend commentaar in als tegemoetkoming aan de kritiek 
op het moderne bouwen. 

Foster en Rogers Tonen fascinatie voor het gestyleerde industriële product en laten dit in het uiterlijk van hun 
gebouwen duidelijk terugkomen. 

Reyner Banham Vond dat het moderne bouwen een 'industrial product' wil zijn, maar dat niet is. De 'machine 
à habiter' was niet door Le Corbusier maar door Buckminster Fuller in het Dymaxion House 



High-Tech heeft zijn bekendheid te danken aan de spectaculaire hang- en tuiconstructies aan de 
buitenkant van het gebouw. Dit is in tegenspraak met de aanvankelijke interesse voor perfecte, 
technisch hoogwaardige gevelpanelen die de constructie aan het weer en het oog onttrekken. Foster 
laat zien tot welke geraffineerde resultaten een dergelijke architectuur kan leiden, in tegenstelling 
tot de brutalistische vormenwereld van Denys Lasdun. Maar de mogelijkheden zijn snel uitgeput: 

het blijven ongelede, schaalloze abstracte vormen en ze komen nauwelijks tegemoet aan het 
verlangen naar representativiteit. De articulatie moet een gevolg zijn van de constructief-technische 
structuur, vormoverwegingen spelen geen rol en elke vorm moet technisch gemotiveerd worden. 
Het binnenstebuiten keren is daarom een logische stap om de visuele interesse te verhogen. Het 
Centre Pompidou kan worden gezien als eindpunt van de ontwikkeling die bij Mies van der Rohe was 
begonnen (ruimtes die aan een wisselend gebruik tegemoet komen). Het idealistisch uitgangspunt 
van het Moderne Bouwen is hierna verdwenen en de beeldwaarde van het constructietype staat 
voorop wanwege het esthetisch-representatief belang. 
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Deel 1. Onderzoek Cedric Price 
"De conventies van de architectuur frustreren de vrijheid van de gebruiker", is een invloedrijke 
uitspraak van de Brtise architect Cedric Price (1934 - 2003). Hiermee onderscheidt hij zich van de 
andere High-Tech architecten en legt de nadruk op het gebruik van het gebouw in plaats van de 
bouwwijze of uitstraling. Als resultaat hiervan ontwierp hij marginale structuren met uitwisselbare 
en semi-permanente elementen: architectuur als koel, neutraal en dienstverlenend medium. 

Fun Palace is het meest gewaardeerde werk Ce drie Price. Of je het nu ziet als een groot stuk speelgoed 
of als transformeerbare machine ter grootte van een gebouw, het belang van het project ligt in 
haar radicale relatie tussen de structuur en de technologie, de illustratie van op tijd-gebaseerde en 
anticiperende architectuur. Met Fun Palace richt Price zich op sociale en politieke kwesties die veel 
verder gaan dan de typische grenzen van de architectuur. De opdracht voor Fun Palace is bedacht 
in 1961 door de beroemde theaterregisseur en producent Joan Littlewood. Price heeft zowel de 
plannen voor dit project als voor een kleiner, mobiel 'pilot'-project in 1964 ontwikkeld. Beide 
projecten werden niet gerealiseerd omdat er nergens een bouwvergunning werd afgegeven door de 
oppositie van de kerk, maatschappelijke groeperingen en verwarde gemeenteraden. 

Aan de ene kant werd Fun Palace geïnspireerd door de filosofie van de achttiende eeuwse Engelse 
lusthoven, zoals Vauxhall en Ranelagh, met hun uitgestrekte gebieden om te wandelen en vol 
amusement. Aan de andere kant was Price up-ta-date door het interpreteren van de recentste 
cybernetische theorieën, avant-garde theater principes, cutting edge technologie en een vrijzinnig, 
Monty Python-achtig gevoel van plezier. Het uiteindelijke doel was een gebouw dat in staat was om 
te veranderen in reactie op de wensen van de gebruikers. 

Als "technologie is het antwoord, maar wat was de vraag?" waar is, dan moet de architect uitgebreid 
onderzoek doen om de eisen van een project werkelijk te begrijpen en hier adequaat op te reageren. 
In het geval van Fun Palace, waar de gebruikers deze eisen bepalen, ondervraagde Price vrienden 
en collega's over welke activiteiten zij zouden willen zien en probeerde ook op mogelijk gebruik 
van het gebouw te anticiperen. Tussen de documenten voor Fun Palace bevinden zich tientallen 
analytische tabellen waarin Price van alles onderzoekt: van de relatie tussen vergelijkbare activiteiten 
en de ruimtes die ze nodig hebben, tot een complexe analyse van zijn eigen besluitvormings- en 
ontwerpproces bij externe invloeden. In een enkele kaart bestudeert Price alle mogelijke varianten 
van theaterconfiguraties op basis van variabelen als capaciteit (publiek van 10 tot 1.000), de helling 
van het theater (6 • tot 35 "), afstand tot het podium van de voorste en achterste rijen, maximaal 
aantal stoelen per rij, breedte en diepte van de zetels, en de hoogte van de zetels ten opzichte van 
het toneel. 



Het enige vaste element binnen het Fun Palace was het structurele raster van stalen vakwerk 
kolommen en balken. Alle andere programma-elementen- opgehangen theaters, activiteiten ruimtes, 

bioscoopschermen en luidsprekers - moesten verplaatsbaar worden of samengesteld zijn uit 
geprefabriceerde modulaire eenheden die snel kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd 
wanneer dat nodig was. De kolommen moesten in aanvulling op het structureel dragen van het 
project, ook service- en noodtrappen, liften, sanitair en elektrische aansluitingen bevatten. 

schets, Cedric Price 
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Deel IL Ontwerp Concept 
Bij het herbestemmen van de polygonale locomotiefloods wordt de funtionele aard van het 
gebouw doorgezet, zowel in uitstraling als in gebruik. Ook letterlijk wordt 'de machine' voortgezet. 
De kraanbaan die een cirkelvorm heeft, wordt afgemaakt tot een complete cirkel. Het idee van de 
treinen die op rails worden gereden, wordt gecombineerd met het idee van de onderdelen die in 
en uit de treinen kunnen worden getakeld met behu lp van de kraan. Deze combinatie levert de 
plaatsing van modules op, waarin de toekomstige functies kunnen plaatsvinden. 

De polygonale loods is bewaard gebleven door zijn cultuurhistorische waarde en daarom is het 
ook belangrijk dat cultuur een belangrijke rol blijft spelen binnen het gebouw. Maar cultuur staat 
tegenwoordig onder druk, dus om hier bijvoorbeeld een permanent museum te vestigen is vrijwel 
onhaalbaar. Doordat het ontwerp zich voortdurend blijft aanpassen, kan het meegaan in de vrije 
markt. Het gebruik kan met de nieuwste trends meeveranderen en ruimtes kunnen meegroeien 
met de ontwikkeling van trends, zodat daar optimaal van geprofiteerd kan worden zonder een heel 
groot risico te nemen. Zodra een bepaalde organisatie groot en sterk genoeg is om huisvesting op 
lange termijn te kunnen plannen, kan die plaatsmaken voor nieuwe initiatieven. Het is dus niet 
alleen de bedoeling dat het gebouw zelf constant groeit en zich aanpast, maar dit geldt ook voor de 
gebruikers ervan. Op deze manier ontstaat een levendig cultuurcentrum dat constant in ontwikkeling 
is en zich blijft vernieuwen. Waar vroeger treinen werden verzorgd, gerepareerd en met de nieuwste 
technologie werden aangepast, worden nu culturele activiteiten gestimuleerd en daarvanuit wordt 
de maatschappij geïnjecteerd met allerlei vernieuwende initiatieven die in deze machine worden 
geproduceerd. 
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Workshop Palace Her-Architectuur 
Het bestaande gebouw paste perfect bij die functie die het had en voor de nieuwe functie moet 
dit ook gaan gelden. Maar in dit geval is de funtie niet wonen, kantoor, horeca of iets dergelijks, 

maar de funtie is om zich zo goed mogelijk te kunnen aanpassen aan wisselend gebruik. Dit is in 
overeenstemming met het uitgangspunt van het Moderne Bouwen en die gedachte wordt zo weer 
nieuw leven ingeblazen. In plaats van een gebouw neer te zetten dat volledig op één gebruik is 
toegespitst, wordt er een 'verblijfmachine' ontworpen. De kern van deze machine is het bestaande 
gebouw van waaruit de rest van de machine zich ontplooit. Net als bij Fun Palace vormt dit het 
structurele raster en basis van de installatie. Deze kern wordt gevoed met modules en gevel panelen, 
en de kraan zorgt ervoor dat deze naar de juiste plek worden verplaatst. Op deze manier kan het 
gebouw letterlijk groeien, zich aanpassen en indien nodig, ook weer verdwijnen in de kern. Zo 
ontstaat er een machine die door het inzicht van de gebruikers en aan de hand van een aantal 
basisregels steeds beter passende plannen zal genereren. 

Het is de bedoeling om een minimale ingreep in het bestaande gebouw te doen, zodat het in grote 
mate origineel kan blijven. De later toegevoegde elementen zoals de scheidingswand en afdekking 
van de daklichten worden verwijderd. De essentie van het ontwerp komt zo meer tot zijn recht. De 
enige ingreep die de originele vorm wél aantast zijn de openingen die in de zijgevels van de loods 
worden gemaakt. Aan de bovenkant wordt de gevel over de lengte van de kraan verwijderd, en aan 
de onderzijde over de lengte die nodig is om een unit te verplaatsen plus die lengte van één kleine 
tussenunit Op die manier kunnen units die binnen en buiten de loods staan worden verbonden 
terwijl er nog een stuk gevel blijft staan dat de scheiding tussen binnen en buiten accentueert. 
Het alternatief is om de gevel over de gehele hoogte grotendeels te verwijderen, maar dan zou de 
structuur van de zijgevel verdwijnen. Nu blijven er twee raamdelen staan waaruitje kunt afleiden dat 
de structuur van het kapdeel van de gevel overeenkomt met de rest van de gevel. Vervolgens kan je 
afleiden dat de structuur van de raamdelen van de voor- naar achterkant 5-(3-5-3)-5-5-5 is (geteld in 
aantal glasdelen per raamdeel). Als er meer raamdelen van het onderste deel worden weggehaald, 
zoals in het alternatief, zou deze ruimtel ke deductie niet meer mogel · 
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Plattegrond, 1:400 
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Deel n. ontwerp Modulair Ontwerp 
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De modules die in hetgebouwworden geplaatst, zijn zo ontworpen dat ze in allerlei ordeningen kunnen 

worden gecombineerd. De afmetingen zijn in principe gebaseerd op de maximale afmetingen die over 

de weg door een vrachtwagen mogen worden vervoerd. Ook speelt de architectonische uitstraling 
van de gecombineerde structuren een belangrijke rol. Bij het ontwerp van de modules is er namelijk 

voor gezorgd dat de kolommen, die de draagstructuur vormen, zoveel mogelijk samenvallen met de 
kolommen van naastliggend modules. De kolommen hebben een driehoekige vorm en wanneer er 
twee tegen elkaar komen te staan, lijken ze samen één vierkante kolom te vormen. Op deze manier 

wordt, visueel gezien, het aantal kolommen drastisch verminderd. Toch zijn deze kolommen niet 
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helemaal op de hoekpunten geplaatst, waar er bij traditionele units dan vier bij elkaar uitkomen: 

hiermee wordt voorkomen dat er erg grote knooppunten ontstaan. Daarnaast heeft deze geometrie 
ook een constructieve funtie; de vervormingen door de winddruk in horizontale richting van een 
portaal met de kolommen op deze posities zijn zo veel kleiner en datzelfde geldt voor de doorbuiging 
in verticale richting. Naast een constructieve functie, hebben de kolommen ook een service-functie. 
Ze worden gebruikt als kanalen waardoorheen de aanvoer van elektriciteit en water, en de afvoer 
van regenwater en afvalwater plaatsvindt. Op deze manier is het mogelijk om de gevel compleet vrij 

van bedrading en buizen te houden. 

_ _ll_ 

--

2~~ 



Deel II, Ontwerp 

De gevels van de modules bestaan uit sandwichpanelen van ongeveer 1 meter breed. Deze worden 

niet op de gebruikelijke manier op een regelwerk van stijlen en latten bevestigd, maar overspannem 

van vloer- tot dakligger en worden daaraan opgehangen. Het bevestigingssysteem zorgt ervoor dat 
de panelen zichzelf door de zwaartekracht tegen de draagproftelen aandrukken en kunnen door 
omhoog getild te worden, ook weer snel en gemakkelijk verwijderd worden. Er zijn verschillende 

soorten panelen zodat er gevarieerd kan worden en er voor elke combinatie van modules een .. 

Plattegrond doorsnede-modules, 1:100 :~r----------------------------------------------------w------------·---·.--· .. _ 
. -:::::----------- ",.\ \•\ tlJj ... -·--.·--.·--.·--.·.--. 



persoonlijk gevelbeeld kan worden gecreëerd. Als voorbeeld hiervan heb ik dichte panelen, panelen 

met een deur en met een raam ontworpen. De panelen met een raam kunnen dat over bijna de 
volledige hoogte hebben of een bepaald deel ervan. Het zwaarste paneel met het meeste glas en 
een hoge veiligheid zal een gewicht hebben van ongeveer 3 m2 x 12 mm x 2,5 kg/dm3 = 90 kg. 
In een dergelijk geval kan een heftruck gebruikt worden om deze panelen te plaatsen. Naast de 
standaardpanelen zullen er ook binnen- en buitenhoekstukken en passtukpanelen beschikbaar zijn 
om de verschillende combinaties van modules mogelijk te maken. 

De keuze welke panelen waar komen, speelt een belangrijke rol binnen de architectuur wanneer de 
modules gecombineerd worden. Bij de plaatsing daarvan is het namelijk belangrijk dat er afzonderlijke 
ruimtes ontstaan met een eigen begrenzing, richting en sfeer. Dit kan worden bereikt door bewust 
te kiezen tussen visueel open en dichte panelen. De dichte panelen geven goed aan waar de grens 
tussen de verschillende ruimtes binnen een combinatie van modules ligt en de panelen met glas over 
de gehele hoogte kunnen worden gebruikt om een sterke relatie met een aanliggende buitenruimte 
zonder module te creëren. De panelen met hoge of lage ramen hebben veel invloed op de lichtinval 
en de sfeer die de ruimte krijgt. Op deze manier kan er voor elke combinatie van modules een appart 
concept worden bedacht, gebaseerd op de functie van de ruimtes die zich erin bevinden. Op deze 
manier krijgen de ruimtes elke hun eigen architurale binnenkwaliteit. Van buiten gezien zullen 
ze modules juist een heel uniform karakter krijgen, waarin alleen in open en dichte delen wordt 
gevariëerd. Toch zal het geheel een expressief uiterlijk krijgen, door de expressieve vorm. Want de 
vele vouwen naar binnen en buiten toe zijn door schaduwwerking goed zichbaar. 

mzicht doorsnede-modules, 1:100 
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Deel II. Ontwerp 

2G 

Maquette van het ontwerp, 1:50 
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Deel m, constructie Detailering 
In de architectuur van de modules spelen de detailering en de constructieve samenstelling een 

belangrijke rol. Daarom is is het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar hoe de constructie precies 

in elkaar zit; uit welke profielen deze bestaat en hoe de verbindingen daartussen zijn. Bij het 
kiezen van de andere bouwdelen moet er een afweging gemaakt worden tussen funtionaliteit en 

uitvoerbaarheid, tussen sterkte en gewicht en tussen standaardelementen en speciale oplossingen. 

Om de kolommen de gewenste driehoekvorm te geven, kan deze op meerdere manieren worden 

samengesteld. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het functioneren als servicepunt 
van de kolommen. Er moet minstens een buis van SOmm doorsnede voor de hemelwaterafvoer en 

een leiding voor de aanvoer van water in geplaatst kunnen worden, en er moet de mogelijkheid zijn 
om bij de electriciteitskabels wandcontactdozen in de kolom te plaatsen. Het zou vanuit dit oogpunt 
logisch zijn om de kolom samen te stellen uit op maat gemaakte staalprofielen die per functie worden 
vormgegeven en vervolgens aan elkaar worden gelast. Dit is echter niet erg sterk te maken, omdat de 
lasverbindingen dan op vrij veel plekken over de gehele lengte zouden moeten lopen en de sterkte 
vooral daarvan afhankelijk is. Een betere optie is de kolom uit kleinere standaardprofielen samen te 

stellen. Deze moeten dan zo geplaatst worden dat ze aan elkaar vastgebout kunnen worden en er nog 
voldoende ruimte voor de verschillende funties is. Het is dan mogelijk om het weerstandsmoment in 
de x- en v-richting van de doorsnede te bepalen en zo is de sterkte van de kolom goed te vergelijken 
met standaard profielen. 

~---:-l:-ux-'=ralon aluminium systeemplafond 
Ventilatiekanaal 110x55mm 

~----

A 

---+--------__ A_Iu_minium afdekplaatje 

PVC hemelwaterafvoer eSOmm -r-1----------
Wandcontactdoos 60x60mm 

Detail dak en aanzicht kolom, 1:5 



Twee aan elkaar bevestigde 100x100x8 hoekprofielen met een afdekplaatje over de schuine zijden 

bleek na het uitwerken van verschillende mogelijkheden de beste oplossing te zijn. De leidingen zijn 

op deze manier aan de binnenzijde van de module bereikbaar, de kolommen zijn met een kopplaat 
momentvast aan de onder- en bovenbalkte bevestigen en de sterkte is in beide richtingen vergelijkbaar 

met een HEA-profiel dat maar iets lichter is. De ene helft wordt voor de hemelwaterafvoer gebruikt en 

door de andere helft lopen de electriciteits-en waterleidingen. Aan beide kanten zit een kliksysteem 

zodat het afdekplaatje netjes en onzichtbaar bevestigd kan worden, en bij reparaties gemakkelijk te 

verwijderen is. Ter plaatse van een stopcontact wordt het afdekplaatje over de gehele doorsnede 
vervangen door plexiglas waardoor de opbouw van de kolom zichtbaar wordt. 

Het glas loopt hoger door dan het dakpaneel en de hoizontale ligger waar het dakpaneel verlaagd 
aan hangt. De verschi llende lagen van de constructie liggen elke iets verdiept en lager ten opzicht van 

de omhullende laag en zo worden de constructielagen zichtbaar. Hetzelfde principe doet zich bij de 
vloer voor. Ook zijn de panelen meestal zo geplaatst dat de kolom niet achter een paneelaansluiting 
verdwijnt maar zich juist door het glas heen toont. 

Aluminium kliksysteem 
~~~~~-------------

~~~~-----__:AJ~uminium afdekplaatje 

Wandcontactdoos 60x60 

Detail kolom B, 1:2 
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Kingspan x-dek platdakpaneel 

Anhydrietvloer met elekbische 
vloerverwaming op 19mm ~"7"/";~"T/"'77~-----r-'"77"7/-:-T""~-;r-r,....,-,""7""7'.,.-,-,r-r-7"..,..---7"77........--,l 

geprofileerde staalplaat 
----~ 

Verticaal Detail 1, 1:5 

Aluminium dakrand 

Gelaagd glas 

UNP120 

Bout M8 x 30mm 

Koudgewalst z-profiel 

UNP80 

/ / / 



Bitumineuze dakbed~~e~kki~·n.':gl__j~~~~ 

Kingspan x-dek. platdakpaneel 

PVC hemelwaterafvoer 0SOmm 

------- ·- ·-·-·-·-·-·--------------c::==---===--

Anhydrietvloer met elektrische 
vloerverwaming op 19mm 
geprofileerde staalplaat 

-----------'-c'-7'. 

C-profiellSO mm met 
lOOmm isolatie gekoppeld 
aan hoeklijn 3mm 

------+-------

Verticaal Detail 2, 1:5 
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Bout M16 x SOnvn 
1-~~--~~--~---

-1-----l-----llf--~ Snvn 

-l-------ji!---'-Kolom-"-"- 100x8 hoekprofiel 

ll-+>-----~t~~---+--+---ll---:...:AI:=:..:uminium afdekplaatje 



Deel m constructie Sterkteberekeningen 
Voor de berekening van de windkracht op de modules worden de normwaarden die gelden voor 
de winddruk gebruikt. Als uitgangspunt wordt genomen dat de wind gelijkmatig over het gevelvlak 
verdeeld is en dus ook op die manier de constructie belast. Dit zorgt ervoor dat er op elk van de vier 
horizontale liggers~ van de totale kracht op het ondersteunde gevelvlak werkt. Voor de berekening 
van de dakbelasting wordt uitgegaan van het eigen gewicht van het dak. Omdat het dak op twee 
liggers ligt, wordt voor beide Yl van de totale breedte van het dak in de berekening ingevuld. 

Bij het berekenen van de sterkte is de vervorming van de constructie als maatstaf genomen. Hierbij 
is met zowel de geometrie, de aard van de knooppunten en de liggerprofielen gevarieerd. Deze zijn 
met elkaar vergeleken, en er is bepaald wat de effectiefste verbetering t.o.v. het alternatief geeft. 

Langsrichting 
1: Dezelfde windkracht bij verschillende geometrie. 
2: Dezelfde dakbelasting bij een verschillende geometrie. 
3: Dezelfde windkracht met inklemming of scharnier bij vloer/kolom-aansluiting. 
4: Dezelfde dakbelasting met inklemming of scharnier bij vloer/kolom-aansluiting. 

Dwarsrichting 
5: Dezelfde windkracht met inklemming of scharnier bij vloer/kolom-aansluiting. 
6: Dezelfde windkracht met verschillend liggerprofieL 

Uit de berekeningen die in de bijlagen te vinden zijn blijkt dat de TI-vorm veel sterker is dan een 
traditioneel portaal, vooral ten aanzien van de dakbelasting. Dit ondersteunt de ontwerpbeslissing om 
van deze bijzondere portalen gebruik te maken. De aard van de knooppunten aan de onderzijde blijkt 
voor beide richtingen ook belangrijk. Ondanks dat het moeilijker is om momentvaste verbindingen te 
maken, levert dit toch een groot voordeel op ten opzicht van het gebruiken van zwaardere profielen. 
Het verschil tussen bijvoorbeeld een HEAlOO of HEA120 is vrijwel nihil. En het verschil tussen 
bijvoorbeeld een HEA en een vergelijkbare IPE is ook vrij klein, hierbij is het dus belangrijker om te 
kijken welk profiel qua detaillering beter past, om zo een momentvast verbinding makkelijker en 
beter te kunnen maken. De conclusies van deze vergelijkingen zijn vervolgens teruggekoppeld naar 
het ontwerp om de modules zo efficiënt mogelijk te construëren. 

Windkracht in langsrichting Windkracht in dwarsrichting 
F=l/4*b*h*punt F=l/4*b*h*punt 
F=l/4*3,2*3,5*punt F=l/4*4,5*3,S*punt 
F=2,8* (1,2*0,5*1) F=3,9375*(1,2*0,5*1) 
F=1,68 kN F=2,36 kN 

Dak 
gewicht=lS kg/m"2*b 
gewicht=lS*O,S * 3,2 
gewicht=24 kg/m 
belasting=24*10=240 N/m=0,24 kN/m 
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Isometrie, 1:100 
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Conclusie 
De uitdaging voor mij was om een vernieuwende, vooruitstrevend en gedurfde aanpak 
binnen in mijn architectuur toe te passen bij de herbestemming van een bijzonder 
gebouw. Er ontstaat dan altijd het gevaar dat het idee belangrijker wordt dan de 
daadwerkelijke uitvoering, zoals bij Cedric Price duidelijk het geval was aangezien hij 
nauwelijks ec.flt gebouwd heeft. Omdat ik me hiervan bewust ben, heb ik veel aandacht 
aan de detaileringen dus ook daadwerkelijke uitvoerbaarheid gegeven. Het is moeilijk 
gebleken om het idee van het verplaatsen van de modules en de mogelijkheden die 
dit biedt op het gebied van gebruik en flexibiliteit goed tot uitdrukking te laten komen 
in een beperkt aantal stilstaande plattegronden en doorsnedes. Aan de hand van een 
maquette op grote schaal en renderings van het interieur van de modules heb ik dit 
toch naar voren proberen te laten komen. Dit idee op zichzelf leidt ook niet direct tot 
bijzondere architectuur, dat zit vooral in het terug laten komen van de funtionele aard 
van het ontwerp. Door de details zo uit te werken dat je daarin ook daadwerkelijk ziet 
dat er veel aandacht is besteed aan de detaileringen er niks wordt verborgen, vormen 
de techniek en verschillende lagen van de constructie zelf de architectuur. 
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1: Dezelfde windkracht bij verschillende geometrie (Langs). 
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2: Dezelfde dakbelasting bij een verschillende geometrie (Langs). 
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6: Dezelfde windkracht met verschillend liggerprofiel (Dwars). 
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3+4: De windkracht en dakbelasting met inklemming bij vloer/kolom-aansluiting (Langs) . 

. 
3+4: De windkracht en dakbelasting met scharnier bij vloer kolom-aansluiting (La,ngs). 

5: Dezelfde windkracht met inklemming of scharnier bij vloer/kolom-aansluiting (Dwars). 



Workshop Palace 3+4: De windkracht en dakbelasting met inklemming bij vloer/kolom-aansluiting (Langs). 
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X·B 

0,750 
3,750 
3,750 
0,750 
3,750 

m 

0,750(L) 

m 

Z·B X-E 

-3,300 0,000 
-3,300 0,750 
-3,300 4,500 
0,000 0,750 
0,000 3,750 

m m 

Yr 

fixed 

lixed 

kNmrad 

Z·E 

-3,300 
-3,300 
-3,300 
-3,300 
-3,300 

m 

Length 

0,750 
3,000 
0,750 
3,300 
3,300 

m 

AngleYr 

0 

0 

Angle 

0 

0 

Un. Exp. 

12.00008-06 

C"m 

Direction MemberiNode 

X N3 

Z M1-M3 



Workshop Palace 

L.C. Support Reactlons 
L C. Support Node x z My 

LC1 St N1 .0.84 0.76 1.64 
S2 N2 -o.84 -0.76 1.63 
Sum Reaelions -1.68 0,00 

Sum Loads 1.68 0.00 
LC2 S1 N1 0.04 -0.54 -0.04 

S2 N2 -0.04 ·0.54 0.04 

lil 

11' 41 
1 1 

I 

LC. Support Node z My 

Sum Reactlons 

Sum Loads 
kNm 

L.C. Deflections 
Membar LC. Node Begin Membar NodeEnd 

x z: Z: glb dist z: glb x z 
M1 LC1 0,004 0,0000 0.750 0.0006 0,004 -o.001 

LC2 0,000 0,0000 0.750 0.0000 0,000 0,000 

M2 LC1 0,004 2,400 -0,0002 2.400 -0.0002 0,004 0,000 

LC2 0,000 1,500 .0,0001 1.500 -0.0001 0,000 0,000 

M3 LC1 0,004 0,000 0,0000 0.750 0.0006 0,004 0,001 

LC2 0,000 0,375 0,0000 0.750 ~ 0,000 0,000 

M4 LC1 0,900 -0,0005 3.300 l .qaa.~~ 0,004 0,000 

LC2 0,000 2,100 0,0000 

~:~ 
0,000 0,000 

M5 LC1 0,000 0,900 .0,0004 0,004 0,000 

LC2 0,000 2,100 0,0000 

~ 
0,000 0,000 

m m m m m m 

( c .--..... -.......;' 

xMmax Me 
~'<'--.../2) 

Vb C Nmax Vmax Ve 

M1 0.00 0. ~ -1.68 0.00 0.00 0.00 

0.00 o.::· -- ') 0.00 -o.18 -0.18 0.00 
M2 -1.14 1 . 'O:oolV -0.84 -0.76 -o.76 -0.76 

.0.12 1.500 0.15 ~ -0.04 -0.36 -o.36 0.36 

M3 0.00 O.t-'-~ - 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.07 0. ll 0.000 0.00 0.18 0.18 0.00 

M4 -1.64 1 t'lJ<:'~~') 0.000 T 0.76 0.84 0.84 0.84 

LC2 0.04 -O:tl& -~ 0.000 -0.54 -0.04 -0.04 -0.04 

M5 LC1 -1.63 ...-t.~ . ( !M6 0.000 -0.76 0.84 0.84 0.84 
LC2 -0.04 ~~~1· W99 0.000 -0.54 0.04 0.04 0.04 

kNm kNm ~NfR..' ) m m - kN kN kN kN 



Workshop Palace 3+4: De windkracht en dakbelasting met scharnier bij vloer/kolom-aansluiting (Langs). 

Members 
Member Node 

B B 
M1 N4 NVM 
M2 N5 NVM 
M3 N5 NVM 
M4 N1 NVM 
M5 N2 NVM 

Supports 
Support Node 

S1 N1 

S2 N2 

Sections 
Sectlon Sectlon Name 

P1 UNP120 

P2 

Materia Is 
Materlal Name 

S235 

Sum ofloads 
LC2:Deadload 
q 

Sum ofloads 

Begin 

1,68 

X: 

0,24 

X: 

Release 
E 
NVM 
NVM 
NVM 
NVM 
NVM 

Denslty 

78.50 

kN/m3 

Value End 

1,68 kN Z: 

0,24 

0,00 kN Z: 

X·B 

0,750 
3,750 
3,750 
0,750 
3,750 

m 

z 
fixed 

fixed 

kN/m 

Area 

1.7000e-03 

3.09808-03 
m2 

Z-B X-E 

-3,300 0,000 
-3,300 0,750 
-3,300 4,500 
0,000 0,750 
0,000 3,750 

m m 

Yr 

free 

free 

kNmrad 

Z-E 

-3,300 
-3,300 
-3,300 
-3,300 
-3,300 

m 

Length 

0,750 
3,000 
0,750 
3,300 
3,300 

m 

AngleYr 

0 

0 

Angle 

0 

0 

Lln. Exp. 

12.0000e-06 

C'm 

Direction MemberiNode 

X N3 

Z M1-M3 



L.C. Support Reactlons 
LC. 

LC1 

LC2 

LC. 

Support 

S1 
S2 
Sum Reaelions 

Sum Loads 
S1 
S2 

Support 

Sum Aeae11ons 

Sum Loads 

L.C. Deflections 
Membar L.C. 

M1 LC1 

M2 

LC2 

LC1 

LC2 

M3 LC1 

LC2 

M4 LC1 

LC2 

M5 LC1 

LC2 

L.C. Member For 
Membar L.C. 

M1 

M2 

M3 

M4 

LC2 

M5 LC1 

LC2 

Node 

N1 
N2 

N1 
N2 

Node 

NodeBegin 

x 
O,Q15 

0,000 

0.015 

0,000 

0,015 

0.00 

0.00 

0.00 

kNm 

Mmax 

-0.13 

kNm 

0,000 

0,000 

0,000 

m 

x 
-0.84 
-0.84 
·1.68 

1.68 
0.02 

-0.02 

x 

2,400 

1,500 

0,000 

0,375 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

m 

z My 

1.85 0.00 
-1.85 0.00 
0,00 

0.00 
-0.54 0.00 
-0.54 0.00 

z My 

kNm 

Member 

Z' Z' glb dlst 

0,0000 0.750 

0,0000 0.750 

-0,0005 

-0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0018 

0,0000 

0,0018 

0,0000 

m 

2.400 

1.500 

xMmax Me x-MO 

1.500 

~:: ~:opo_ ~i:toJ>) 
-2.n 1~ ·.~0/ 
0.14 6:-csä:"""' 2.~2 
0.~~-- 0.000 ~00 
o.Oit ~oo o.ooo 
2P"~ J 0.000 T 

-pY7C , p:sog 0.000 

-2.]!. Q.O&O 0.000 

t ('fl-jJ7..., . 'aOOo 0.000 

-'.,t{N,0 ) m m • 

Z' glb 

0.0014 

0.0000 

-0.0005 

-0.0001 

·1.68 

0.00 

·0.84 

-0.02 

0.00 

0.00 

1.85 

-0.54 

-1.85 

-0.54 

kN 

Node End 

x z 
0,015 

0,000 

0,015 

0,000 

0,015 

0,000 

0,015 

0,000 

0,015 

0,000 

Vb 
0.00 

-0.18 

-1.85 

-0.36 

0.00 

0.18 

0.84 

-0.02 

0.84 

0.02 

kN 

m 

-0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

m 

Vmax Ve 

0.00 0.00 

-0.18 0.00 

-1.85 -1 .85 

-0.36 0.36 

0.00 0.00 

0.18 0.00 

0.84 0.84 

-0.02 -0.02 

0.84 0.84 

0.02 0.02 

kN kN 

Workshop Palace 



Workshop Palace 5: De windkracht met inklemming bij vloer/kolom-aansluiting (Dwars). 

Members 
Member Node Release 

B B E 
M1 N1 NVM NVM 
M2 N2 NVM NVM 
M3 N3 NVM NVM 

44 
Supports 
Support Node 

51 N1 

52 N4 

Sectiens 
Sectlon Section Name 

P1 HE100A 

P2 Kolom 

Materia Is 
Materlal Name Denslty 

5235 78.50 

kN/m3 

Type n Value End 

LC1: 

~umotloa~ 
2,36 

X: 2,36 kN Z: 

X·B 

0,000 
0,000 
3,200 

m 

z 
fixed 

fixed 

kN/m 

Area 

2.12368-03 

3.0980e-03 
m2 

Dist. Begin 

0,00 
m 

Z·B X·E 

0,000 0,000 
-3,300 3,200 
-3,300 3,200 

m m 

Yr 

fixed 

fixed 

kNmrad 

Z·E 

-3,300 
-3,300 
0,000 

m 

Length 

3,300 
3,200 
3,300 

m 

AngleYr 

0 

0 

Angle 

0 

0 

Lln. Exp. 

12.0000e-06 

C"m 

Direction MemberiNode 

X N2 



L.C. Support Reactions 
L C. Support Node 

LC1 S1 N1 
S2 
Sum Reactlons 

Sum Loads 

L.C. Deflections 

N4 

Member L.C. NodeBegin 

x 
M1 LC1 0,000 e:_,, . 
M2 LC1 0,008 

~ M3 LC1 0,008 0 

m 

L.C. Member Forces 
Member L.C. xMmax 

M1 LC1 

M2 LC1 

M3 LC1 

kNm m 

Z: dlst 

0,900 

0,640 

2,400 

m 

Me 

1.72 
-1 .71 

2.18 

kNm 

Member 

My 

2.18 
2.18 

kNm 

z: Z: glb dlst 

-0,0009 3.300 

0,0004 0.640 

0,0009 

m 

x-MO 

1.845 

Z:glb 

0.0079 

Worleshop Palace 

NodeEnd 

x z 
0.008 0,000 

0,008 0,000 

0,000 0,000 

m m 

Yb Vmax Ve 

1.18 1.18 1.18 
-1.07 -1 .07 

1.18 1.18 1.18 

kN kN kN 



Workshop Palace 5: De windkracht met scharnier bij vloer/kolom-aansluiting (Dwars). 

Members 
Member Node 

8 B 
M1 N1 NVM 
M2 N2 NVM 
M3 N3 NVM 

Supports 
Support Node 

S1 N1 

S2 N4 

Sectlons 
Sectlon Sectien Name 

P1 HE100A 

P2 Kolom 

Materials 
Material Name 

S235 

Type 
LC1: 
N ~) 2,36 
Sum of loads t...::._/ X: 

f'lll:.l.MllnLC1 

Release 
E 
NVM 
NVM 
NVM 

Density 

78.50 

kN/m3 

Value End 

Node 

Area 

2.1236e..()3 

3.0980e-03 
m2 

2,36 kN Z: 0,00 

z 
fixed 

fixed 

kN/m 

X-8 

0,000 
0,000 
3,200 

m 

m 

Z-B X-E 

0,000 0,000 
-3,300 3,200 
-3,300 3,200 

m m 

Yr 

I ree 
tree 

kNmrad 

Z-E 

-3,300 
-3,300 
0,000 

m 

Length 

3,300 
3,200 
3,300 

m 

AngleYr 

0 
0 

Angle 

0 

0 

Lin. Exp. 

12.0000e-06 

C'm 

Direction MemberiNode 

XN2 



L.C. Support Reactlons 
LC. Support Node 

LC1 51 N1 
52 N4 
Sum Reactlons 

Sum Loads 

L.C. Deflectlons 
Member LC. NodeBegin 

x Z: dlst 

M1 LC1 0,000 1,800 

M2 LC1 0,033 0,640 

M3 LC1 1,500 

m m 

L.C. Member Forces 
Member L.C. xMmax Me 

M1 LC1 3.89 

M2 LC1 -3.89 

M3 LC1 0.00 

kNm m kNm 

Member 

My 

0.00 
0.00 

kNm 

Z: Z: glb dlst 

0,0044 3.300 

0,0009 0.640 

-o,0044 0.000 

m m 

x-MO 

0.000 

1.600 

0.000 

z: glb 

0.0325 

Workshop Palace 

NodeEnd 

x z 
0,033 0,000 

0,032 0,000 

0,000 0,000 

m m 

Yb Vmu Va 

1.18 1.18 1.18 

-2.43 -2.43 -2.43 

1.18 1.18 1.18 

kN kN kN 



Workshop Palace Kingspan AWP paneel 

TOEPAIIING 
Het KS1000191J0.1600 AWP paneellaM zowel hOltZOOiaal al& liertiCaal toegepa&t worclen en I& ge&dll~ 
voor ale gebOUwtypefl. Het gevetpaneel won11 oBZichtbaar c.q. l*td ~gd. Delallertlgen 
bKchabailr V'CIOr laepa51ilngen ., dl\len;e klmaiitkla&i@fl. 

.. 

; 
I 
~ 
• 

• Alleenleverbaar In 1000 mm M!fkenl1e breedte 

r 

THERMISCH E EIGENICHAPPENIGEWtCHT 
Kerncmte m m 45 
K-wt~anle Wim"-« 046 
Re-waarde m"'-KNI 1 9 
GeWfctlt kglm"' 0.63 1 0.4 r.tlal H,S 

PROOUCTTOLERANTEI 
Lenate -5 mm +5 mm 
~ -2mm +2mm 
Dikte -2 mm +2 mm 
H~~ -3mm +3mm 

WINDDRUK/WINDZUIGING TABEL 

ENKELVELDS 
Kerndikte Belasting 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 

kN/m• 

45 Druk 2.84 2.20 1.70 1.31 1.00 0.76 
Zuiging 2.02 1.57 1.12 0.78 0.51 0.30 

60 Druk 4.00 3.64 3.31 2.70 2.20 1.80 
Zuiging 3.37 2.n 2.30 1.91 1.59 1.27 

70 Druk 3.11 2.60 
Zuiging 2.14 1.83 

80 Druk 3.81 3.45 
Zuiging 2.20 1.92 

100 Druk 4.76 4.44 
Zuiging 2.45 2.13 

60 70 80 100 120 140 
038 035 030 023 0 17 D 15 
27 3.2 37 47 57 67 
12,1 12,5 12.9 13,7 14,5 15,3 

Afstand h o h onderconstructie ... 
3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 

0.57 0.42 
0.15 0.02 
1.47 1.20 0.98 0.79 0.64 
0.97 0.73 0.54 0.38 0.26 
2.17 1.82 1.52 1.27 1.06 0.89 0.74 0.61 0 .51 0.42 
1.56 1.31 1.04 0.82 0.64 0.49 0.37 0.26 0.17 0.10 
2.93 2.49 2.12 1.81 1.54 1.32 1.12 0.96 0.82 0.69 
1.69 1.49 1.33 1.20 1.08 0.88 0.72 0.57 0.45 0.35 
4.17 3.92 3.46 3.01 2.63 2.29 2.01 1.76 1.54 1.35 
1.88 1.66 1.48 1.33 1.20 1.09 0.99 0.91 0.83 o.n 



Aansluitdetails AWP Panelen, 1:20 

Weerstandsmomenten kolom 

hUOO 
IJ•5U 
t.a 291 
I. 3098 

Binnen 

HEA120 
lyo606 
bo231 
1.2534 

1yo2203 
bo743 
1.52U 

Workshop Palace 

4~ 



Workshop Palace FeNB2 staalframevloer 

O.FeN82 ...._..,..INnfr"..,_..."door..,.wiiN'IIICt. ...,." ~ C.,.a..,.,,., 
'IIIOtfh ............ .....-rfloomlldüfiiM,... ,.,. ........... ",.,.,... ...... ,....._ 
,.., ............... baNnJrent beldeed ........ ".".. .. ...."....,. ... "',.., wwfr 

30 



Kingspan X-dek platdakpaneel 

Isolatiekern 
De ttenrootwdende hardsciUn kern Is lilgewerd In 9EI'l 

OOogovalldlge Ktlgspfrl ~- PIR, vd9dg g891otm 
celln, ongwoelg WOl' vochtopnllll8. 

• FRESl1!if Polylsocysunat HCFC \WIJ, ODP-0 

j V-v (;.1 
+---- 334.<mn -----+---- m<mn I :m.<mn I 

11J00mm·--

Type 

A-KemdNe 

B-To~ hoogte 

G9Httrt~ 

Yollr~IDnd(RJ 

·~ Y511oegepa9le lllrl8itkte 

Basismateriaal - Staal 
Substraat 

Xl).70 

66 

173 

12·21 

0!3,5 

• eerozmr verziAd staal. tw.'attet Fa E220G met mntnasl 
275~zi'f(. 

• Btandllll'd OOYenplaaldl<le 0.50 ""1-
Btandalrd ~dl<le 0.50 ~. 

AtNijkeode dl<las ._ 0,6- 1,0 mm. Z!~ !Qverbaar op Cider. 

At.welklng • Bov811J11aal 
• Serozi'Tt' v9IZIAd slaBI, stu:m ~. \<OaZI9o 

._een transparllt& <XJM!ISiettn ~kt VW' ~rg 

va'lleder gewenst type da~ 

Productie tolerantioM 

l.qal -5mm i&nn 

BIBedl9 -2mm +21111'1 

Dlá -3mm +3lml 

Haalalheld ·3mm +3lml 

At.werklng • Binnenplaat 
• standllll'd. 8endzm~ verzinkt staal, sterk geprale«d ., 

'o'CXRI9n Vlrl Y91'819vlgl'lgsrllbln. 

• lnt9119ur ooatng (15 micron ooalilg). Spedaal ooi'Mkkald 
\all' de bl11"8"21d9 van sa~ n de kielE 
hlüllwlt t.1aldalll)( relngbllll', ed1er I18IIW9IJ<S 
cootJ!IGW9reode ~· 

• Op E1M1JB9 ~ meerdere coatng systemen IIMlrball' 
t9gGn ITlii9I'Jll18 ., larg9!911wwqd . 

Workshop Palace 
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De herontwilliling van de spoon.one in Tilburg vormt de llllllleiding voor de 
btrbe.tcrnming van de polyspnaJe locomotiefloods uit 1937 op de NS
wertplaat~ die om de draJWchijf uit 19Z9 i> gdlouwd. Voor het gehele 

gebied is een nieuw plAn ontwillild doorJoOlenen Architecten en daarin 
worden een aanlAl g.ebouwcn met een belangrijke cultuurhistorische waarde 
behouden. waaronder deze loods met zijn kenrnerl<mde vonn. De gomecnte 
h<cft voor ogen om dit gebouw te herbestommen tot een ~k:genheid 

met een bijzonder con<:ept. Deze opdracht ia voor dit afstudeerontwerp 
oversenomen en volgens eigen inzicht uitgewerkt. 

Aanleiding Workshop Palace 

Draaischijf 



Mogelijke pooitieo wtil3 

Concept 
De kraanbaan die zich in de loods bevindt wordt behouden en uitgebreid naar . 
builen kle. om zo zijn ronde vonn te completcrc:n. Deu baan wud gdmill:t bij 

het optillen van zware motorblokken. en kan een gewicht van 3 ton tillen. In het 
nieuwe ontwerp is deze kraan ingezctn om moduleoneer te uttcn en te 

vervangen Op dc:ze manier kan het y:bouw regelmaliJl wi.uekn van functie, van 
café lot c:oncertuaL of van beun tot confermticgdx>uw. Hel io de bedoeling dat 

de JV'IIIOCIIfe hd gebouw gaat behoen. en voor bepcrtk tijd tq.alde delen 
:rvan verhuurt. waar ieder zijn eigen moduleo kan plaal3<n. Zo lwnn<n er allalei 

evencmmtcn plaatsvinden of ll:unncn verenigingen er bijeenlcomsten houden en 
zal het een k:vendig centrum voor hora:a en eulluur worden. 

VerplaatJen van een unit in de maquette 



Ontwerp 

Doonncde AA', I, 100 

........... . . . . . . . . . . . -............ ... --.- ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-:-:-:-:-:-:-·-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:: - .~ 

Plattegrond. 1.200 

· D 

. ............... . . ............... . . ................ . ..... - ......... . 

Doorsnede DD', 1.100 



-::::.---
1 . ~-

A 

Plattegrond cafi!, 1.50 

~ i I 
Doormede A. 1.5 I Doorsnede B. 1.5 

Details 
Aanzicht. 1.50 

At - ----- t~ 

B 
café units in de bestaande loods 

Doonncdc:C.1.3 DdiiD,l,3 Dctllilf.IJ 



De cultuurhistoruche waarde van de polygonale loc<b kan worden bewaard 
wnder het gebouw lol een mweum(stuk) te maken. Dit kan worden bereikt 

<bJr functionele elementen van de originele C003tructie weer op een nieuwe 
manier in te zetten. namelijk voor het VOll'laat!en van nwdules. Het gebruik 
van modules in en rond het bestaande gebouw zorgt ervoor dat het gebouw 

zelf nauwe- lijb aangepast hoeft te worden, omdat deze unit. 
zelfvoomenerul tijn. Ook zorgt de mogelijke variatie in opote.llingen"""""' 

dat het levendis is en door de uniformiteit toch i!én ~ vonnt. 

Resumé 

Isometrie lu!senunit, standaardunit en loopkraan. 1.50 

Herbestemming Polygonale Locomotiefloods 

Levendig Cultuurcentrum Cultuurhistorische Waarde 

( ) 
Constante Transformatie Kraanbaan Reïnterpreteren 

Verplaatsbare Modules 

Interieurimpreasie galerij 
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