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[VOORWOORD ] 

'Dis-cover, find out whot 's behind it ... ' 
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[ INLEIDING] 

IV11111 afstudeerproter I rs ontstaan var~rl net c:lsluclccratclrer 0-JtcrDrcss r ~g :; Üncwr icroo~ 1 g 
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Na wat oefeningen ter oriëntatie binnen het 'woningbouw-thema' werd je gevraagd een 

fascinatie te kiezen met een bijbehorend zelf te schrijven artikel. Dit artikel zou daarna 

kunnen dienen om je uiteindelijke afstudeerthema te bepalen. 

Ik schreef een stuk over Aanposbaarheid. Waar ligt binnen een ontwerp de bolons tussen 

het specifiek ontwerpen voor een bepaald gebruik in een bepaalde omgeving, en de 

aanpasbaarheid hiervan. 

Op zoek naar een concrete locatie en gebruiker voor mijn afstudeeronderwerp kwam 

ik terecht bij het NIAF Dit Nationaal Instituut voor Animatiefilm herbergt getalenteerde 

nationale en internationale studenten die binnen 2 jaar een animatieproject op deze 

academie afronden. Dit vraagt verschillende werkateliers hetgeen dus een interessant 

gegeven wos binnen mijn thema 'Aanpasbaarheid' . 

Naarmate het project vorderde en het programma en de locatie concreet werden is het 

zwaartepunt echter wat verschoven naar een ander afstudeerthemo. 

De opgave vroeg namelijk meer om een sterk concept voor het ontwerp van het gebouw 

zelf don voor de aanposbaarheid van de werkateliers daarbinnen. Dit alles zal duidelijk 

worden de beschrijving van het ontwerpproces, dat na deze inleiding beschreven wordt. 

Het verslog bestaat uit 5 delen te weten; THEMA, CONTEXT, CONCEPT, ONTWERP en 

SCENARIO. 

In het eerste deel, THEMA, beschrijf ik de problematiek en de fascinatie van waoruit de 

uiteindelijke thema keuze ontstaan is. In dit deel beschrijf ik ook verschillende theoretische 

denkwijzen omtrent dit thema. 

Vervolgens analyseer ik de locotie en de huidige stand van zaken en ontwikkelingen omtrent 

het Veemarktkwartier in het deel 'CONTEXT'. 
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Doorno bepool ik in het deel 'CONCEPT' de exacte locolie en het exacte programma von het 

project, woordoor de ontwerpopgave vostgesteld kon worden. De analyse von de opgave, 

het programma en de context zullen don uiteindelijk leiden lol het ontwerpconcepl. 

Het ontwerpconcept in combinotie met het programma bepalen het uileindelijke ontwerp 

welke door middel von de tekeningen in het deel 'ONTWERP' sloon . 

In het deel 'SCENARIO' loot ik enkele impressies zien en illustreer ik enkele scenario's. 

TensloHe volgt er nog een bijloge welke een relleetie op het hele ontwerpproces beval, en 

een vermelding vondeverschillende gebruikte bronnen. 

9 



[INHOUD] 

Voorwoord 
Inhoud 
Inleiding 

THEMA 
Aanleiding 
Citybranding 

CONTEXT 
Tilburg 
Veemarktkwartier 
NIAf 

CONCEPT 
Ontwerpopgave 
Programma 
Typologie 
Concept 

ONTWERP 
Vormonderzoek 
0 ntwerpbesch rijving 
Plattegronden 
Details 

SCENARIO 
Impressies 
Scenario's 
Programma boekje 

Reflectie 
Bronvermelding 

blz. 03-07 

blz. 17-24 

blz . 25-37 

blz. 38-44 

blz. 45-49 

11 





Ra bobank 
vodafone 

~ ~JJ._ 
a Maastricht 

d4t g~~n ~ ja4f. .. 

Pm lovln'lf 

ROTTERDAM 
CllVOF2007 
ARCHITECTURE 

Auó1 
I amsterdam. 

. 
wagen I ngen ~· 

(_t!y u( llfe sucnd'', 

Utrecht. Experience the he art of Holland ---- · ~ 

14 

[AANLEIDING] 
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In de huidige maatschappij met al die commercie wordt alles in hokjes geplaatst, en de 

bijbehorende eigenschappen van zo'n hokje verschaHen meteen een imago. Dit geldt ook 

voor elke plaats, aan ieder dorp of iedere stad kleeft tegenwoordig een imogo. En vaak 

is dit imago grotendeels gebaseerd op vooroordelen of onwaarheden, maar het is wel 

de reden dat bedrijven en bewoners heel bewust kiezen om zich juist in die ene p laats te 

vestigen . Voor alle steden en gemeenten is verbetering of handhaving van hun imago dan 

ook van groot belang. En de concurrentie ligt op de loer, want andere plaatsen zijn ook op 

zoek naar een succesformule. 

Sinds enkele bouwwerken steden op de wereldkaart hebben gezet, is architectuur in deze 

concurrentiestrijd een steeds belangrijkere rol gaan spelen . Gehry's Guggenheim museum 

in Bilbao is natuurlijk het uitgesproken voorbeeld daarvan. Het bewust plannen va n het 

imago van een stad vormt vandaag de dag daarom een uitdaging voor a rchitecten en 

stedenbouwkundigen. Hoe positioneer je een stad in een cu ltuur van mondia lisering? En 

waar liggen de prioriteiten voor bewoners, bedrijven en investeerders? Je stad presenteren 

als een product, moor wel goed oppassen! Want het neerzetten van een imago li jkt 

makkelijker gezegd dan gedaan. Er moet namelijk wel raak geschoten worden. 
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[ CITYBRANDING] 

In de renaissance waren kathedralen en poleizen al iconen waar steden goede sier mee 

konden maken, tekenen van rijkdom en welvaart . Citybronding komt echter niet uil de 

koker van slimme bisschoppen en vorsten moor van berekenende gemeentebesluren en 

morketingexperts. Zet de stad neer als een product, wijs op hoor uniekheid, en de kans is 

groot dot de geldkroon goot lopen, zo luidt de boodschap . Hoe ongenuanceerd ook, het 

klopt wel. Het meest sprekende voorbeeld is het al eerder aangehaalde Baskische Bilboo. 

Het wilde verlost roken van zijn imago als grauwe industriestod en ging doorvoor in zee met 

het succesvolle koppel Guggenheim&O'Gehry. 

De prognose was dot het museum minstens honderdduizend bezoekers per joor zou trekken. 

Het aantol vervijfvoudigde. Het merk Bilboa besloot uil het Guggenheim als vaandeldrager, 

inderdaad, moor de stad heef1 zich door niet mee tevreden gesteld, inziende dot je op een 

enkel symbool niet kunt leren. Er is een Ironsporante metrolijn gebouwd door Norman Fosler, 

een nieuw vliegveld en nieuwe bruggen door Santiago Coloiravo Ierwijl de Japanse ster 

Aroko lsozoki een wolkenkrobber voorbereidt. 
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Het gevaar van Citybranding is zo wel dat architectuur wordt gebruikt als gadget, hetgeen 

resulteert in decors zonder inhoud. Maar is dat bezwaarli jk, vragen de marketing deskundigen 

zich af? Immers, de stad wordt nu eenma al tastbaar gevormd door gebouwen. De inhoudeli jke 

culturele disciplines als literatuur en muziek zijn veel abstracter en onzichtbaarde r. W il deze 

marketing strategie geloofwaardig zijn, dan moet je architectuu r waarschijnlijk koppelen aan 

manifestaties, lezingen en rond leid ingen d ie de inhoudelijke lading toelichten. 

Hoewel er tegen Citybranding nog wel eens sceptisch wordt aangekeken, werkt het wel 

degelijk om de reputatie van een stad bij te stellen . In N ederland hebben onder andere 

Groningen en Helmond dat ondervonden . In 1984 bedacht de voortvarende wethouder Ypke 

Gieterna dat het linkse imago van Groningen moest worden omg"ebogen naar een frivolere 

en minder dogmatische kant. Arch itectuur werd ingezet als speerpunt, nog niet eens in de 

vorm van gebouwen, maar als manifestatie die over de gehele wereld opzien baarde. 'What 

a wonderful world ', 'Stadsmarkeringen' en later ook 'A Star is Barn' en 'Biue Maan' brachten 

grootheden naar G roningen als Bernard Tschumi, Coop Himmelb(l)au, Zaha Hadid, Toyo 

lto, Rem Koolhaas en Joseph Kleihues. 

Overigens wilde het gemeentebestuur niet direct architectuurvoetbal eerste klas gaan spelen, 

maar juist een aantrekkelijke stad voor de bewoners te scheppen : dat zou vanzelf uitstralen 

op het bezoek. Het werkte. Manifestaties en (bijzondere) gebouwen hebben Groningen tot 

een product gemaakt, dat- en dat was de bedoeling - aanslaat bij in cultuur geïnteresseerde 

tongeren . 

Sommige steden krijgen spontaan een imago-impuls. Helmond bijvoorbeeld houdt zich 

niet eens bezig met Citybranding. Sterker, de Brabantse stad moel zich nog bezinnen op 

haar (nieuwe) imago. De nieuwbouwwijken Dierdonk, Brandevaort en Boscalando moesten 

voornamelijk een koopkrachtige bevolking aan Helmond binden die de wat armelijke 

industriestad aanvankelijk meed. Maar er is een belangrijk neveneffect: de laatste tien 

jaar volgen daardoor ook meer ondernemingen die hun personeel nu een gevarieerder 

woningaanbod in het vooruitzicht kunnen stellen . 
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Het merkwaardige van Citybronding blijft, ondanks de gunstige aspecten ervan, dot het een 

lokooi antwoord is op de globalisatie. Hoe kon men zich nog onderscheiden in een wereld 

die vergeven is van MoeDenold's en Nike? Onder druk van deze globalisatie goot men 

mee in de internationale modetrends en verliest een stad al snel hoor ware identiteit. Want 

een ambitieuze gemeenterood kon wel met een speetoculair architectonisch hoogstandje 

komen, of met een stedelijk merk gebaseerd op een gelikte slogan. Als het losstoof van de 

werkelijkheid sloot het volledig de plank mis. De bevolking kon immers controleren of het 

bepaalde imago ook doodwerkelijk strookt met de ware identiteit van de stad. Be leidsbepalers 

moeten dus niet het wiel opnieuw willen uitvinden. Niet blind meegaan in de modethermen. 

Ze moeten goed kijken naar de unieke kwaliteiten die ze al in huis hebben. 
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Koortsachtig werd gezocht naar een nieuwe identiteit: Tilburg Podiumstad, Tilburg 

Kantorenstad, Tilburg Onderwijsstad enzovoort. Uiteindelijk werd begin jaren '90, onder 

sterke leiding van de toenmalige burgemeester Gerril Brokx, de slogan 'Tilburg Moderne 

Industriestad' (TMI) ingezet. 

Algemene doelstelling van het beleid was imagoverbetering von de stod. En doorbij had 

het als meest voorname speerpunt het economische klimaat van Tilburg weer gezond Ie 

krijgen. Bedrijven moesten binnengehoold worden, de werkloosheid moest dolen. Het TMI

beleid heelt deels de economie in Tilburg weer op de rails gezet. Grote ondernemingen ols 

Interpolis en Fuji hebben zich bijvoorbeeld in die tijd in Tilburg gevestigd. 

Dit model heelt citybranding ols beleidsinstrument in de schijnwerpers gezel. Op dat moment 

wos Tilburg de eerste gemeente in Nederland die met dit concept oon deslog ging. Moor 

no ruim 10 joor met de succesvolle slogan 'Tilburg Moderne Industriestad' Tilburg op de 

kaort Ie hebben gezet, is men de laatste jaren bezig een ander beleid en stadsbeeld te 

implementeren. Het gebruik von een beeldmerk, de botlom-up benodering von de Tilburg 

'T' en het vaststellen von de kernwoorden van Tilburg zijn vernieuwend voor de stad. Met 

betrekking lol het vaststellen van de kernwaarden van de stad en het hebben van een eigen 

beeldmerk is Tilburg wederom vernieuwend in Nederland. 
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Er is een handboek ontwikkeld voor het hanteren van het beeldmerk. Er is gekozen voor 

een visualisering van de karaktereigenschoppen innovatie en daadkracht, in de vorm van 

de krachtige, bondige letler T (een beeldmerk zonder fran je) . Dit symbool is uilgewerkt lol 

een stadsstijl d ie op allerlei communieoliemiddelen toegepost kon worden. Deze sti jl is voor 

iedereen in de stad vrij te gebruiken zolang men zich moor oon het hondboek houdt. 

Doornoost vraagt het voststellen van de kernwaarden voor Tilburg niets meer en niets 

minder don het uitlichten van dot, wat er ol in de stad gebeurt. En het zijn de Tilburgers 

met hun evenementen, hun woon- en werkmogelijkheden, hun onderwijs, kunst, en 

recreatiefaciliteiten die onderen verleiden en uitnodigen om Ie ervaren wol de stad Ie bieden 

heeft. Want, zo stelt men, 'over Tilburg moel je niet alleen lezen of horen. Tilburg moel je 

beleven!'. En dot is de rol van stodspromotie : het karakter als een rode draad aan de 

buitenwereld kenboor maken. In een herkenbare, uniforme stijl. 

Het zijn dus de inwoners en de ondernemers in de stad die het karakter van Tilburg uitdrogen. 

De rol van de Tilburgse overheid is 'slechts' die van enthousiosmeerder. Zi j foeilileert de 

stad in het naar buiten brengen van het stodskorokter. Doornoost is er een belangrijke 

rol weggelegd voor de gemeentelijke o rganisatie. Zo zijn al le communieoliemedewerkers 

van de gemeente bijgepraal over het nieuwe stadspromotie concept en de T-stijl . Aan hen 

eveneens de look om deze kennis via een-op-een-gesprekken verder de stad in Ie drogen. 

Dot gebeurt zoveel mogelijk via besloonde netwerken. Immers, de overluiging is dot het 

concept zich als een olievlek over de stad moel verspreiden om breed gedragen Ie worden. 

Het succes van stadspromotie loot zich echter lostig meten, moor steeds meer Tilburgse 

argonisoties nemen de T mee in hun communicatie, en hanteren de kernwoorden als 

uitgangspunt. Het merk leeft. Dot merk je. Een effectief gereedschop voor Citybronding. 

Hel lijkt er dus op dat Tilburg een goede weg is ingeslagen. Want alle long heeft Tilburg Ie 

boek gesloon a ls een stad die op z' n zachtst gezegd niet uitblonk in esthetische uitstraling. 

De huidige zesde stad van Nederland met hoor ongeveer 200.000 inwoners, heeft voorol 

in de jaren zestig, onder het bewind van een wel erg slooplustige burgemeester, veel van het 

fraais dot de stad te bieden had verloren . 
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Toch is er de laatste decennia veel aan gedaan om de (binnen)stad een fraaier aanzien 

te geven. Er verrezen architectonische hoogstandjes als Jo Coenen' s Concertzaal, 

het Poppodium 013 van Bert Dirkx, en de Cenakelflats van Joe de Brouwer die als 

statige wachters de zuidelijke entree van de stad beheersen . Storende, schreeuwerige 

reclameborden ruimden na een convenant tussen gemeente en detailhandel de binnenstad, 

een nieuwe bestrating moest voor een uniforme allure zorgen in de winkelstraten. Ook het 

stadsmeubilair werd vervangen, en KORT, Kunst in de Openbare Ruimte Tilburg, doet al 

geruime tijd van zich spreken waar het uitingen van beeldende kunst betreft. 

Het imago van de stad is aan het verbeteren, en Tilburg is momenteel druk bezig met een 

aantal grote bouwprojecten de stad nog meer op de kaart moeten zetten . Zo zal er in Tilburg 

een heel nieuw zakencentrum ontstaan: de Spoorzone. Niet aan de rond van de stad, maar 

juist midden in het centrum. Pal naast de binnenstad en vlak bij het station . Dienstverlenende 

bedrijven zitten hier op de eerste rang. Het gaat immers om meer dan kantoorruimte alleen. 

Aan een levendige boulevard ontstaat een mix van wonen, winkels, horeca, kantoor- en 

congresruimten en onderwijs. Optimaal bereikbaar, met alle voorzieningen in de binnenstad 

naast de deur. Een ander groot bouwproject is inmiddels vol in gang, het Pieter Vreedeplein 

midden in de binnenstad. Op het nieuwe plein komen woningen, winkels en mogelijkheden 

voor ontspanning en uitgaan. Ook komt er onder het nieuwe winkelcentrum een grote 

parkeergarage met 800 parkeerplaatsen en een lietsenstalling met 700 plaatsen. Naar 

verwachting zal het nieuwe plein dit jaar klaar zijn. 
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Masterplan Veemarktkwartier, Bob van Reeth 2001 

30 

[ VEEMARKTKWARTIER] 

Tilburg karakteriseert zich ols een stad, samengesteld uit vele kleine nederzettingen 

('verstedelijkte regio's'). Dit resulteert in een onduidelijke structuur. Niet één centrum, moor 

verschillende centra kenmerken de stad. Dit geldt zeker voor het Veemorktkwortier. Verspreid 

over het hele gebied liggen culturele instanties waarbij de samenhang en hiërarchie niet 

helder is. Doorbij dreigt het Veemarktkwarlier te bezwijken onder de druk van grootschalige 

ingrepen. 

Vandaar dot gemeente Tilburg in 2000 het initiatief heeft genomen een plan te ontwikkelen. 

Het verankeren van de verschillende 'stodskwartieren' door enerzijds het intensifiëren van de 

randen en anderzijds het creëren van routings door punctuele ingrepen. Binnen dit plan 

ontwierp Bob van Reeth in 2001 een Masterplan voor het Veemarktkwartier. Hierin werd 

beschreven hoe dit gebied tot een samenhangend geheel te maken en potentiële plaatsen 

waar deze ontwikkelingen zouden moeten plaatsvinden . 

Want dat het Veemarktkwartier vele verborgen culturele talenten bezit is duideli jk . OI het nou 

gaat om popmuziek, design, nieuwe media, architectuur, dans of (animatie)film; op dit vlak 

gebeurt veel in Tilburg. Voor een deel is dat Ie danken aan het gevarieerd kunstonderwijs 

dat de stad rijk is, zoals Het Brabants Conservatorium, Hogeschool voor Journalistiek, 

Dansacademie Brabont en Academie voor Beeldende Vorm ing. Jonge mensen uil deze 

hoek storten allerlei projecten en bedrijven. 
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V39 

ScRfJPTION 

Het wiel opnieuw uitvinden op het Ierrein van de creatieve industrie is voor hetVeemarktkwartier 

don ook volstrekt overbodig . Het gebied heefl nu al de nodige creatieve kiemen zoals 

V39, waar jongerenwerk en ondernemerschop elkoor vinden, kunstenaarscomplex Carré, 

ondernemersclusters als Villomedio, de Loncierskozerne, Villa Musico (IN-C) en creatieve 

broedplootsen NS 16 en Foxx. Bii de versterking van het Veemarktkwartier kunnen de 

initialiefnemers leunen op de voorsprong die is opgebouwd vanuil het verleden. De 

aanwezigheid in Tilburg van tolloze podia en onderwijsinstellingen op het gebied van kunst, 

cultuur en medio geven het Veemarktkwartier van meet of aan hoor legitimiteit. Muziek 

speelt hierbij een belangrijke rol. Poppodium 013 en jazzpodium Paradox zorgen ervoor dot 

muziek ook in de toekomst lof de identiteit van Tilburg blijfl behoren. Het jaarlijkse festival 

Mundiol en de notionale Roekoeodemie zijn hier extra bewijzen van. 

Het Veemarktkwartier zal aantrekkelijke en uileenlopende publieksfuncfies krijgen. 

Diverse portijen hebben al aangegeven zich in het Veemarktkwartier te willen vestigen . 

Een designhotel, een mogelijk jazzpodium, expositieruimles en Scryplion (museum voor 

communicatie en nieuwe medio). maken het gebied extra interessant binnen en buifen de 

reguliere kantooruren . Ook de vestiging van nieuwe horecagelegenheden en bijvoorbeeld 

een muzikantenhotel zorgen ervoor dot het Veemarktkwartier de plek wordt waar je moel 

zijn . 

Naast de besloonde culturele insfanlies en de nieuwe initialieven droogt ook een slimme 

inrichting van andere besloonde gebouwen en de openbare ruimte bij aan een goede 

publieksfuncfie . Doorbij kunnen het lnterpolispork, de parkachtige omgeving aan de St 

Josephstroof en het gebied rondom de Heuvelkerk een belangrijke rol spelen . 

Momenteel is Villomedia in de Tivolisfraof een goed voorbeeld van hoe de seclor zelf 

initialieven oppakt en uitbouwt . In het voormalige schoolgebouw vinden ongeveer dertig 

audiovisuele en multimediabedrijven onderdak . In korte lijd is Villomedia ontmoetingsplek 

geworden voor tol van creatieve bedrijven, waar nieuwe initialieven en ideeën vaak 

sponfoon opborrelen. 
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Het stevige aanbod aan woon- en werkplekken, voorzieningen en vermaak zal zijn 

ingebed in een passende mix van uitdagende en authentieke architectuur. Dit alles zal van 

het Veemarktkwartier uiteindelijk een gebied met een kosmopolitische en internationale 

uitstraling maken. 
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Het NIAI is een notionaal instituut dot met steun van voorol het Ministerie van OCenW en 

de Gemeente Tilburg, jonge professionele animotiefilmers de gelegenheid biedt om zich 

verder Ie specialiseren, te experimenteren en onderzoek te doen. Regelmatig komen er 

internationaal bekende animotiefilmers over om deze jonge animotiefilmers te begeleiden, 

een workshop te geven of een lezing. Dot zijn don niet alleen mensen van bekende studio's 

als Pixor of Disney moor ook animotiefilmers die zeer kunstzinnige animotiefilms hebben 

gemaakt en op belangrijke festivals prijzen hebben behaald . 

De doelstelling van de stichting NIAI is het bevorderen van de animotiefilm in de meest ruime 

zin van het woord . Door de onbegrensde mogelijkheden wordt animotie steeds populairder. 

Het wordt heel veel gebruikt in longe (teken)lilms, reclamefilms, videoclips, websites, special 

effects, kinderseries, computergames en lilmexperimenten . Het NIAI tracht hoor doel te 

bereiken door vorm en uitvoering te geven aan een educatie, kennis en informatiecentrum 

voor de animatiefilm. 

De educatie vindt plaats in de vorm van het ontwikkelen van werkplaatsen, oftewel ateliers. 

Hier kunnen algestudeerden van kunstacademies met specialisotie animatiefilm, of mensen 

met gelijkwaardig niveau, zich specialiseren en voorbereiden op de beroepsproktijk van 

autonoom en/ of toegepost kunstenoor in onimotie(lilm) . Binnen de Ateliers wordt begeleiding 

geboden en zijn faciliteiten aanwezig woordoor deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen 

in creatieve en technische aspecten van het maken van onimotie(lilm)s. Op het ogenblik 

zitten er deelnemers uit Nederland, België en Spanje. Van Peru, Finland tot Japon komen 

er verzoeken binnen van animotiefilmers om een plaats in de Ateliers, moor er is maximaal 

plaats voor 10 studenten. 
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Ook doet het NIAI veel aan educatie voor buitenstaanders. De algelopen jaren hebben ze 

zeker 30.000 leerlingen van het basisonderwijs in Noord-Brabant laten zien wat animotiefilm 

is en ook animatiefilms van l à 2 minuten loten maken in de klos met een animotiefilmer als 

begeleider. Een deel doorvan is zelfs op Omroep Brabant te zien geweest. Momenteel is het 

NIAI bezig met CIST om een educatieproject voor het Tilburgse basisonderwijs op te zeilen. 

Het NIAI is ook een onderzoeksinstituut. Ze hebben onderzoek gedaan naar onder andere 

Animotiecollecties in Nederland, Nederlandse Animotiefilm in de 2e Wereldoorlog en 

animotiearchieven in het buitenland. 

Naast de educatie verzorgt het NIAI de distributie van Nederlandse animotiefilms wereldwijd. 

Op het ogenblik zijn ze bijvoorbeeld bezig met het samenstellen van negen progromma's 

voor het Centre Pompidou in Porijs die eind dit jaar worden gepresenteerd . In dezelfde 

periode argoniseren ze ook een special rond de Nederlandse animotiefilm voor het 

animotiefestival in Helsinki in Finland. Ook in Nederland distribueren ze animotiefilms voor 

filmtheaters en bioscopen. Animotiefilm presenteren ze ook wel in Beeldende Kunst Centra 

in de vorm van een expositie met voorbeelden van het originele materiool zoals tekeningen, 

poppen en computerprints. 

Vanaf de oprichting van het NIAI in september l 993 is er veel kennis vergoord en een 

netwerk van instellingen en personen opgebouwd. Hierdoor wordt een steeds grotere 

informatiestroom gegenereerd. Deze informatie zal voor een belangrijk gedeelte ten dienste 

staan van de Animotie Ateliers en de educotieprojecten, moor wordt ook ten behoeve van 

onderen ingezet. Belangrijk voor het onderhouden van dit informatie- en kenniscentrum zijn 

onderzoek, archivering, collectiebeheer en dataverwerking. Andere instellingen in Nederland 

voorzien daar niet in. Samen met het Holland Animotion Film Festival (HAFF) is het NIAI 

de enige professionele argonisotie die de kunstvorm animatie centrooi stelt. Notionooi en 

internationaal wordt het instituut beschouwd als een belangrijke 'spin in het web' en een 

waardevol informatie- en kenniscentrum op onimotiegebied. 
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Dé plek om de Tilburgse cultuur te ontdekken! 

[ ONTWERPOPGAVE] 

Het Veemarktkwarlier in Tilburg is dus een ideale locatie om een stad een plek te geven die 

haar imago openbaart maar ook versterkt. Mijn concrete afstudeeropgave luidt dan ook: 

EEN PODIUM VOOR TILBURGSE CULTUUR 

Wisselende producten exposeren aan voorbijgangers. Mensen loten kennismaken met, 

en loten deelnemen aan een cultuur, een plocts vol verrossingen els een podium voor 

evenementen, potentiële scenario's en onverwachte ontmoetingen. Dé plek om de Tilburgse 

cultuur te ontdekken! 
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[TaART] 

Het podium moet uiteraard ook een pokkende naam krijgen . Herkenboor en kenmerkend 

voor Tilburg. Vondoor dot er gekozen is voor 'TaART'!! 

Ten eerste is het een verbostering van Tilburg Art. Wil het plan een internationale allure krijgen, 

is dit voor iedreen herkenboor en duideli jk. Om het don toch typisch tilburgs te maken is er 

besloten een extra 'a' aan de naam toe te voegen. De naam 'TaART' sluit op deze manier 

goed aan bij de slogan die Tilburg de laatste jaren voert voor hun culturele evenementen; 

'Tilburg Trakteert' . En doorbij wordt 'taart' notuurlijk snel geassocieerd met !eest en verrassing. 

Verassen, sponning, plezier, ontdekken, allemaal facetten van het tilbugse cultuurpodium! 
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[ PROGRAMMA ] 

Het programma is 5 -delig; het Pod ium, het NIAI, de studentenateliers, de bibliotheek en de 

commerciële horeca . Hieronder een beschrijving van de verschillende delen 

Het Podtum 
Drt deel moet een rutmie bt cdcn uo 1 ciC' cxpostt c van de vcrschdlc ~dc cultuurproducten met 

de benodtgde lechnrsche faulttcdcn ooo' r • ,.,, ,•olaocnde opslagr Grmtc er omheen 

De Btbltotheek 
Drt ocel rt•oct c.c: '" :ntc o cao~ ;oor CCP D Jl o thcck Hrcr "' zo I eer co deel re orwnotrclrlrns en 

YCIVJOiliC . IeralL u· llCS< ,,,i,bnor Z'lt' VOO' rel NIAI Z(' f c- lOOf het PLOI•ek 

De Commeretele horeca 
Ort deel moet rutmie braden aan de l·orc'o u" ltc b"- 1c 1 "ct gc>cc hrc or1 zrt oo, ccr1 

klcrnc lrlrnzaol 
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[ PROGRAMMA ] 

Het Podium 
ZAAL 
OPSLAG 

Het NIAf 
ENTREE 
DIRECTIE 
ADMINISTRATIE 
TECHNIDISTRIB 
KEUKEN 
TOILET 
FLEXRUIMTE 

350m2 

30m2 

50m2 

30m2 

20m2 

80m2 

15m2 

20m2 

150m2 

De Studentenateliers 
ATELIERS 400m2 
KEUKEN 30m2 
WOONKAMER 30m2 

TOILET I DOUCHE 50m2 

De Bibliotheek 
LOKET I ADMINISTR. 20m2 

KASTEN 1 00m2 

PC'S 20m2 

De Commerciële Horeca 
BAR 200m2 
KEUKEN 20m2 
OPSLAG 60m2 

FILMZAAL 100m2 
TECHNIEK 1Om2 
TOILET 40m2 
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Ir di t eicel va:1 het vc1-siag zal ik ingaan op de invulling von het h1erboven 

gc~OlCI~ collccpt, oflcwd het concre te o:~ l wcrp. Tc·' 0c1s tn bcpoo lr k door 

een vorrncllO·~decLor:k net vorrn~oncn pt. Dit concep t wordt OfJ de stedenbouwkundige con

text, en het oroçpommo gcproicctcc rd , woor~!t het Li lcincleiijke ontwe rp ontsloot. 

[ VORMENONDERZOEK] 

Er is begonnen met een vormenonderzoek. Het gekozen concept moest zo puur mogelijk 

vertaald worden naar een vormconcept. Een concept dot doornoost bruikbaar is voor het 

programma en te realiseren is met hedendaagse bouwtechnieken. 

De hoofdopzet van het concept moest het ontdekken zijn. Zo ook het belangrijkste element 

van het ontwerp; de zool. Een onbekend volume, en in eerste opzicht zelfs willekeurig bepaald, 

dot bij bestudering wel degelijk een volume met een verhooi blijkt te zijn. Zodoende is er 

uitgegaan van ruimte welke hoor vorm ontleent aan hetgeen zich aan de buitenkont afspeelt. 

De buitenkont van de zool wordt afgestemd op het aangrenzende gebruik, de binnenkont 

levert een architectonisch unieke ruimte op . 

Om deze alstemming houvost te geven is gekozen voor een vost kader. Een kader waarbinnen 

de zool, zowel twee- als driedimensionaal, wordt vorm gegeven door de gewenste 

gebruikseisen tussen de dit kader en de buitenkont van de zool. 

Het uiteindelijke vormconcept is gebaseerd op een 'stroken-grid' . De vorm van de zool zal 

aghonkelijk van het kader en de benodigde tussenruimte gemodelleerd worden op de stroken 

van het grid . Voegen we bij dit ' kader-tussenruimte-zool -principe' de gewenste route nog toe 

dan hebben we het uiteindelijke vormconcept. 
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[LOGO] 

Inspringend op het stedelijk beeld merk dot Tilburg momenteel hanteert, zal TaART ook een 

eigen beeldmerk hebben. Herkenbaar, schijnboor eenduidig moor wel kenmerkend voor het 

dynamische en levendige podium. Er is hetzelfde opbouwprincipe als het T-logo gehanteerd. 

Een kader, met een uitsparing. Het kader is afgeleid van de lootprint van het podium, de 

uitsporing is een vereenvoudiging van de zoolvorm. De naam van het podium is tenslotte ook 

goegevoegd. 
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[ ONTWERPBESCHRIJVING] 

Situatie 
Door zijn centrale ligging, langsheen de Spoorlaan in de nabijheid van het statio n, op de 

route van het station naar het textielmuseum en naar de Piushaven, tevens gelegen naast 

het Heuvelplein, heeh het Veemarktkwartier de potenties om een prominente stedeli jke rol 

te vervullen . 

Inspringend op het masterplan voor het Veemarktkwartier waarin de te ontwikkelen gebieden 

worden aangegeven, is er gekozen voor de plek waar momenteel de Midi-bioscoop 

gevestigd is. De uitgewezen plek om een route te creëren naar het achtergebied welke 

de kern za l worden van het Veemorktkwartier. Een route die tevens een goede doorgang 

biedt van het nieuwe Pieter Vreedeplein naar de Tivoligarage en de Interpolistuin d ie bij de 

ontwikkeling van het gebied openbaar gaat worden . 

Er is gekozen om de opening in de gevelwand aan het Heuvelplein welke ontstaan is door 

het weghalen van de Midi-b ioscoop, niet opnieuw op te vullen. Zo ontstaat er een straat 

met entreegebied, die de route verduidel ijkt. Er ontstaat een nieuw podium voor Tilburgse 

cultuur vrijwel d irect naast de Heuvelse kerk, het oude podium voor 'n stukje Tilburgse 

cultuur. 
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Kovel 
Uiteindelijk is gekozen voor een grid van 2,4 m dot als basis geldt voor de opbouw van de 

plattegronden. Het grid is afgeleid van de richting van het aangrenzende plein, a lsmede de 

drie bepalende bouwvolumes in het ochtergebied; de Heuvelse kerk, het Patronaatgebouw 

en de Tivoligoroge . Daarna is het exacte kovel bepaald oon de hond van het mosterplan en 

de omliggende bebouwing, notuurl i jk rekening houdend met het 'route-idee'. 

Er is bepaa ld om het lege gedeelte tussen de te behouden gebouwen oon de Veemarktstraat 

op te vullen tot aan de rooilijn . Volgens het grid loopt het kovel don richting de kerk. Er is 

hier don ook ruimte vrij gehouden, voorol uit respect voor de kerk, moor tevens ols doorloop 

mocht de route door het gebouw afgesloten zijn. Zo ontsloot het definitief lootprint woor het 

gebouw moet ontstaan. 

Hoogte vh gebouw 
Nu de lootprint vost stoot, kon de maximale hoogte van het gebouw bepaald worden. 

Het gebouw moet als landmerk, icoon gaan dienen voor het totale Veemorktkwortier. Dit 

wordt echter niet simpelweg door de hoogte van het gebouw bereikt, moor meer door de 

architectonische uitstraling. Wat aansluit op het 'ontdekken-concept'. Noost de Heuvelse 

kerk, die quo hoogte notuurlijk overal bovenuit springt, staan de Tivoligoroge, het 

Potronootsgebouw, de drie monumenta le woningen in het ochtergebied . 

De gevelwond aan het Heuvelplein wordt wat betreft de hoogte bepaald door de verschillende 

aangrenzende ponden waoronder het chinees restaurant en de horecagelegenheid op de 

hoek met de Veemorktstroot. Door het wegholen van de Midi-bioscoop om zo een nieuwe 

route te creëren naar het ochtergebied, ontstaat er een onderbreking in die gevelwand. 

Hier begint het entreegebied von het gebouw, en ook pos vanaf hier moet het gebouw echt 

zichtboor zijn vanaf het Heuvelplein. Gebruik nemend van de route moet het gebouw zich 

ontpoppen terwijl men het benaderd . 
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De opvulling van de gevelwond aan de Veemorktslrool, moel goed aansluiten op de 

aangrenzende horecagelegenheid op de hoek en de drie monumentale woningen aan de 

andere kont. De hoogte van de huidige Midi-bioscoop is 11 meter en sluit goed aan op het 

hoekpand. Het nieuwe gebouw zou niet alleveel hoger moelen zijn . Ook moel men rekening 

houden met de Heuvelse kerk, die quo hoogte het meest morkante bouwwerk in deze 

omgeving is. Geen concurrentiestrijd moor juist een samenwerking kon een interessant spel 

opleveren dot wederom het ontdekken versterkt. Kijkend naar de kerk vanuil verschillende 

plootsen in de omgeving, mag het gebouw ernaast wel heel voorzichtig zichtboor zijn . Uit 

analyse blijld dot het don tussen de 12 en 15 meter hoog moel zijn . 

Bouwelementen 
Vanuit het concept en het programma blijlct dot het te ontwerpen gebouw in eerste instontie 

uit vier elementen wordt opgebouwd; de zool, de doos eromheen, de route er doorheen, en 

de tussenruimte lussen de zool en de doos. Kijkt men naar het programma don ziet men ook 

dot er ruimte nodig is voor de studenlenoteliers. Voor deze ruimtes moet het mogelijk zijn 

ze of te sluiten voor daglicht. Deze dichte ateliers stroken niet met het concept van de lege 

ruimte tussen de zool en de doos. Vondoor is besloten deze half in de grond te stoppen. Zo 

ontsloot er een aparte studentenloog met de benodigde 'donkere' ateliers, en kon boven op 

dit fundament de zool geplaatst worden met de zo leeg mogelijke tussenruimte eromheen. 

De studentenloog wordt zo dus nog een extra element. 
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Route 
Binnen de eerder gekozen lootprint met bijbehorend grid is ten eerste de route gelegd 

die door het gebouw, en door de zool dient te lopen. Daardoor maakt deze route een 

tweedeling in de zaal. De twee delen kunnen zo onafhankelijk van elkaar cultuurproducten 

exposeren, maar indien nodig ook prima samenwerken. Bij een optreden zou één deel als 

podium, en het andere deel als tribune kunnen fungeren bijvoorbeeld. Omdat er in dit geval 

geen gebruik gemaakt kon worden van de route door het gebouw, maar ook omdat deze 

route op andere tijdstippen afgesloten is, is er een ruimte tussen de kerk en het gebouw vrij 

gehouden die in dat geval kon dienen als alternatieve route. Het gebied is alleen bestemd 

voor voetgangers. Auto's of vrachtwagens worden in principe geweerd, maar indien zij iets 

moeten laden of lossen binnen het gebied, kunnen ze door de Veemarktstraat voldoende 

toegang krijgen. Parkeren kan in de huidige Tivoligarage of in de nieuwe parkeergarage van 

het Pieter Vreedeplein. 
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Programma I Routing (infrastructuur, circulatie, ontsluiting) 
Voordot de vorm van de zool bepaald kon worden aan de hond van de progromma

afhankelijke benodigde ruimte tussen de zool en de doos, is ten eerst de ploals en de 

sequentie van de verschillende programma onderdelen bepaald. Het programma bleek al 

in vijl delen op te splitsen; het podium, het NIAI, de studentenloog, de commerciële horeca, 

en de bibliotheek. Al die delen dienen afzonderlijk te kunnen fungeren, moor hebben 

afzonderlijk soms ook verbindingen nodig. Er is een organogram gemaakt, welke ons deze 

organisatie tussen de verschillende programmaonderdelen schetst. Dit schema is vertaald 

naar de uiteindelijke ploals en sequentie van de verschillende functies . 

Het NIAI en de Commerciële horeca hebben ieder een grote entree gekregen direct aan 

de route. De Commerciële horeca aan de kont van het nieuwe plein . Het gedeelte van het 

programma dot vanuit deze kont geordend wordt heeft zo de oriëntatie op dit plein. Het 

NIAI heelt hoor publieke entree aan de andere kont. Dit gedeelte van het programma ligt 

aan de kont van de entreestroot en de Veemorktstroot. Aan de route ligt ook nog een lift met 

trappenhuis welke een directe verbinding geven naar de bibliotheek en de filmzaal. De privé 

ingang van het NIAI is vanaf de Veemarktstraat moor komt wel in dezelfde ruimte als de 

publieke entree uit. De privé ingang is bestemd voor of mensen die werkzoom zijn voor het 

NIAI of bezoekers voor specifiek het NIAI. De studenten hebben ook nog een privé entree die 

ook aan de Veemarktstraat ligt. 

De studenten gaan door middel van een brede trap naar beneden . Doornoost een 

hellingboon voor o .o . fietsen . Beneden gekomen is er een stolling voor de fietsen, dit is 

tevens een berging . Gaan men don naar binnen vinden we eerst alle voorzieningen voor de 

studenten. De badkamer, de toiletten, de keuken en een ruime garderobe. Het woongedeelte 

is zo geplaatst dot het doglicht krijgt vanuit de entree. Vervolgens is er een longe gong welke 

eindigt in een extra ruimte die extra licht schept. Vanuit deze gong zijn de ateliers bereikbaar. 

Op deze studentenloog is er ook nog een grote werkploals voor de studenten, deze is te 

bereiken via een alsluitbare deur. Via de gong naar de werkploals kon men met een trap 

direct naar de entree van het NIAI. Ook is er een lift die direct in verbinding stoot met de 

overige logen van het NIAI. De totale loog steekt 60cm boven het mooiveld uit. Hierdoor 

ontsloot er een lichtstrook die de loog 
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De gebruikers of bezoekers van het NIAf komen na binnenkomst altijd eerst in de entreehoL 

Op dit eerste niveau zijn verder ook een toilet en een opslagruimte. Men kon via de lift 

of de trap naar boven waar de eerste kontoorruimtes te vinden zijn. In een open deel een 

kontoorruimte voor administratie en secretariaat, in een wat meer gesloten ruimte is er plaats 

voor de techniek en distributie . Via de open kontoorruimte is het mogelijk om via een trap en 

een smalle doorgong bij de bieb te komen . Op dit tweede niveau is ook een toilet aanwezig, 

en vanuit dit niveau is ook de enige toegong tot de directie kamer door middel van een trap. 

Men kan wederom met de lift of de trap naar boven, naar het derde niveau. Hier bevindt 

zich een open koffiehoek die in principe bestemd is voor mensen verbonden aan het NIAI. 

Moor deze ruimte kan ook gebruikt worden voor de bezoekers die op het niveau erboven 

gebruik maken van de multifunctionele ruimte. Vandaar dat de koffiehoek wat ruimer is en 

dat hier ook een wat grotere toiletgroep geplaatst is. Gaat men met de trap naar het vierde 

niveau dan komt men dus onder andere bij de multifunctionele ruimte. Verder bevinden zich 

op dit niveau een ruimte met een 2d en 3d filmproductie opstelling die ook voor mensen van 

buitenaf gebruikt kan worden, en een daktuin. Ook dit wat meer openbare niveau is direct 

met de lift bereikbaar vanuit de entree. 

De Commerciële horeca, de filmzaal en de bibliotheek hebben zoals al aangegeven een 

aparte ingang . Vanuit de route die door het gebouw loopt is er een grotere entree naar de 

bar, en een trappenhuis en lilt naar de bovenliggende niveaus. Zo kan ieder deel afzonderlijk 

fungeren, en zijn ze afzonderlijk bereikbaar. Vanuit de bar die op het eerste niveau ligt kan 

men met een trap naar het tweede niveau waar een zitruimte is. Aan het einde van de trap 

is een soort overloop waar men meteen nog een trap kan nemen naar het bovenliggend 

niveau waar een noodverbinding met de bibliotheek mogelijk is. Maar in principe is deze 

trap bestemd om nog een niveau hoger te gaan, naar het vierde, waar de foyer van de 

filmzaal is. Zo is de bar verbonden met de foyer. 

Gaan we terug naar de overloop, dan is hier ook een directe verbinding naar de ingang 

van de filmzaal. Zo is ook de filmzaal direct verbonden met de bar op het eerste niveau. De 

filmzaal op het derde niveau is ook bereikbaar via een trap vanaf de zitruimte op het niveau 

daaronder. Rondom de filmzaal is een foyer met een kleine bar, en een opslagruimte. De 

foyer loopt wederom met een trap door naar boven . Dit gedeelte op het vierde niveau is 

ook te bereiken via de filmzaal door de omhoog lopende tribune. Op dit vierde niveau is 

tenslotte nog een technische ruimte die de projectie in de filmzaal verzorgd. 
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De bibliotheek ligt op het derde niveau. Deze is direct bereikbaar via het trappenhuis al 

de lilt maar ook vanuit het zitgedeelte op het tweede niveau. Beide routes komen uit in het 

eerste gedeelte van de bibliotheek waar een ruimte is voor de administratie , met tevens 

een kleine toiletgroep. In de bibliotheek is er op dezelfde laag een wat ruimer opzet met 

pc-plaatsen . Gaat men met de trap naar het vierde niveau, dan is daar ook nog een ruimte 

voor de collectie die wat compacter is . 

De zaal kan nu gevormd worden door de invulling van het programma in de tussenruimte. 

Op de vloerniveau van de zaal zijn opslagruimtes gecreëerd . Deuren die zo onopvallend 

mogelijk in het wandvlak van de zaal zijn verwerkt. Om optimaal gebruik te maken van 

projectiemogelijkheden en om tegemoet te komen aan de projectiewensen van het NIAI 

zijn er twee maatregelen getroffen. Ten eerste is de complete binnenwand van de zaal 

gewhitewashed. De structuur van het hout is nog wel zichtbaar. Er kan zo eenvoudig 

geprojecteerd worden en het schept tevens wat meer licht in de zaal. Daarnaast is de tweede 

ring zo ontworpen dat het grote wandoppervlakten oplevert. Er is in de breedte-richting 

zoveel mogelijk over 2 'stroken' ontworpen zodat er vlakken van 4,8x3,0 meter ontstaan. 

Constructie 
De opbouw van het gebouw bestoot uit 2 delen; de studentenlaag die als een soort sokkel 

fungeert, en de rest van het gebouw wat daar bovenop staat. Deze hebben ook een aparte 

constructie. De studentenlaag is een betonnen bak, met naar binnen stalen kolommen. Deze 

zijn op het vooral vastgestelde grid van 2,4m geplaatst, daar waar constructiel nodig. 

De hooidopzet van de constructie van het gebouw daar boven op wordt gevormd door de 

kolommen aan de gevel in samenwerking met de zaalconstructie en twee verticale betonnen 

schijven ter plaatse van de aansluitende bebouwing. Op het grid van 2,4m worden de stolen 

kolommen om de 4,8m gepositioneerd over de rand van de lootprint. Deze ondersteunen 

op de noodzakelijke punten de zaal constructie . Deze constructie heeft een basis van stolen 

kolommen welke verpakt zijn met een isolatiepakket met houten afwerking, hierover later 

meer in het deel hierna over de materialisatie . 
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Materiaal 
Vanuit de vijl vormelementen gaan we de materialisatie bepalen. We beginnen met het 

fundament, de studentenlaag. Daarna worden de zaal en de route behandeld, welke qua 

materialisatie dezelfde benadering hebben. Dan beschrijf ik de materialen die gebruikt zullen 

worden voor de doos daaromheen, oftewel de gevels en het dak. De tussenruimte tussen de 

zaal en de doos is in principe zo leeg mogelijk moor er wordt tensloHe wel beschreven hoe 

deze ruimte in te richten met meubels. 

Fundament 

Zoals in het deel ' Constructie' al omgeschreven, bestoot de basis van de studentenloog uit 

een betonnen bok met daarin stalen kolommen . Deze loog heeft verschillende ru imtes. Zo 

zijn er om te beginnen natuurlijk de studentateliers. Op het grid zijn een aantol kolommen 

geplaatst waartussen een flexibele indeling mogelijk is voor de ateliers door het gebruik van 

systeemwanden. Er is een middengong als vast gegeven, welke eindigt in een extra zithoekje. 

Moor de breedte van de ateliers is afhankelijk van de gebruikerse isen aanpasbaar. In deze 

twee 'flexibele' stroken, zijn wel vaste punten aangebracht d ie de ruimtes voorzien van de 

nodige technische aansluitpunten voor de studenten . 

De rest van de studentenloog is bestemd voor de voorzieningen en wordt uitgevoerd in 

standoord cementbouw. Boven op deze laag komt een betonnen plint met 30cm overstek. 

Hierop wordt de rest van het gebouw geplaatst. 

Zaai+Route 

Het belangrijkste deel van het concept is uiteraard de zool met de route er doorheen. Dit 

sculpturale lichaam bepaalt in olie faceHen de complete werking van het gebouw. Het wordt op 

het vostgestelde grid en naar de regels van het concept gemodelleerd, gecomponeerd, naar 

zijn uiteindelijke vorm . Doorbij zal de buitenkont van de wond van dit lichaam programma

afhankelijk gevormd en bekleed worden. In totooi vraagt dit om een stuk ambochtschap, 

dus bewerkbaarheid. Vondoor dat er voor gekozen is om het lichaam helemaal in hout 

uit te voeren. Een houten sculptuur op een betonnen sokkel met een Ironsporante doos 

eromheen. 
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De stolen droogconstructie van het lichaam zal verpokt worden met een isolotiepakket met 

houten afwerking . Om de gelaagdheid en de richting waarin het lichaam gemodelleerd is te 

benadrukken, zal het hout in een vostgestelde richting op het lichaam aangebracht worden . 

De horizontale vlokken die als vloeren gezien kunnen worden, zullen bekleed worden met 

smalle vloerdelen . Alle in de dwarsrichting van het grid . Deze vlokken hebben een opstaande 

rond. 

Alle verticale vlokken, oftewel de wonden van het lichaam, worden bekleed met bredere 

houten ploten welke don weer in de richting worden geplaatst evenwijdig aan de route. 

Tenslotte zijn er de horizontale delen die als plofond werken. Deze vlokken hebben eveneens 

een opslaande rond. Zie het schema Ier verduidelijking van de richting van de bekleding. 

Het gedeelte van de sculptuur dot de route vormt steekt 1,5 meter door naar buiten. Hierin 

zijn traptreden verwerkt, eveneens van hout. 

Gevel 
De doos om het sculptuur heen geeft de strakke contour van het gebouw weer en dient te 

zorgen voor het gewenste klimoot in de tussenruimte. Om aan Ie sluiten bij het concept moet 

de doos niet helemaal transparant zijn. De vorm van de zool zou don immersol van buitenaf 

verklopt worden. Vondoor dot er gekozen is voor een halftransparante gevel met daarin de 

noodzakelijke transporante openingen. De silhouetten van de zool veronderen naar gelang 

het stondpunt rond het gebouw wijzigt. Zo zal activiteit ochter de gevel wel zichtboor zijn 

moor kon men niet direct zien wol er precies gebeurd, men zal het gebouw eerst moelen 

ontdekken. Verder moel de doos een zo strak en sober mogelijke structuur hebben. Het mag 

de aandocht niet wegnemen van het spel van het sculpturale lichaam en ook niet concurreren 

met de naastgelegen decoratieve kerk . 

Voor de gevel is daarom gekozen voor een Profil i! gevelsysteem. Het systeem zorgt voor veel 

licht in het gebouw en voor een goede isolatie, en heeft een strakke structuur. 

De noodzakelijke Ironsporante gevelopeningen worden gemaakt door grote raomvensters. 

Deze zullen net als de zool van hout zijn met daarin een aluminium kozijn met transparant 

glosvlok. Het bovenste gedeelte van het kozijn is Ie openen voor eventuele ventilatie . De 

vensters hebben een kader van 40cm, en ook ze 40cm uit de gevel. 
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Bij de gevel aan de Veemarktstraat is er op het eerste niveau afgeweken van geveloplossing 

met Profilit en de roomvensters. Hier zijn namelijk 2 openingen nodig als entree van het 

NIAf en entree voor de studenlenloog, en ochter de rest van dit gevelgedeelte zijn er 2 

opslagruimles die voor een rommelig aanzicht zouden kunnen zorgen. De openingen zullen 

stolen kozijnen zijn met Ironsporante glosvlokken, in de rest van dit gevelgedeelte ko mt het 

beton van de zijgevelterug en het hout van de roomvenslers. 

Dok 
Om aan Ie sluiten bij het idee van een sokkel met daarop een doos zal de dokrond minimaal 

zijn. De Profilitgevel zal helemaal doorlopen en door een smalle doktrim worden beëindigd. 

Verder heeft het dok een normale opbouw met een isolerend dokpokket en bitumen 

afdekking . Ter plaatse van de doktuin is er een Ie openen g lazen doksysleem, en boven de 

filmzool zijn er ook nog twee doglichtstroken. Dit zal vost glos zi jn met blindering voor het 

geval de fi lmzool een voorstelling heeft. De verticale uitsteeksels van de zool (torens) zullen 

door het dokvlok lopen. Deze hebben een glazen dakraam. 

Tussenruimte 

De ruimte tussen de zool en de gevel zou volgens het concept een soort spouw moelen 

zijn. En gebruiksruimte met a lleen wol meubilair ten bate van de functie. De builenkont 

van de zool za l progromma-afhankelijk hier en door al bekleed zijn met meubi lai r zodat de 

lussenruimte zo open mogelijk is. Ook zijn de roomvensters zo gedimensioneerd dot deze 

als meubila ir kunnen fungeren. Ze hebben namelijk een d iepte van 1 m woordoor men er 

mokkelijk in zou kunnen zitten, of er spullen in zou kunnen zetten. 
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Openbaar Privé 
De verschillende delen van het programma zijn niet allemaal even openbaar. De 

studentenlaag is in principe notuurlijk het domein van de studenten, al zullen daar ook 

regelmatig mensen von het NIAI moeten zijn. De commerciële horeca en de bibliotheek zijn 

publiek, maar dienen wel afzonderlijk te kunnen fungeren . Het gedeelte van het NIAI wordt 

hoofdzakelijk gebruikt door de mensen die daar werken, maar de studenten zullen daar ook 

toegang hebben en de deelnemers aan workshops of mensen die gebruik willen maken van 

de speciale faciliteiten komen ook in dit gedeelte. 

De zaal is in principe publiek, de ruimte ligt immers op een openbere route. Toch is het tijdens 

een voorstelling het domein van de artiesten en de bezoekers . Er gelden ook gebruiksregels 

voor de zaal en wanneer het buiten gebruik is kan de zaal algesloten worden. De route door 

het gebouw heen kan dan ook niet gebruikt worden. 

De studenten en werknemers van het NIAI zouden gebruik kunnen maken van een 

pasjessysteem hen toegang geeft tot de voor hen toegankelijke ruimtes. 

Plein 
Het congrenzende plein zal de nieuwe route als basis moeten nemen en het podium samen 

met de omliggende bebouwing laten fungeren als een levendig gebied. Samen met de 

nieuw te creëren voorzieningen grenzend aan de locatie, zal het gebouw een economische 

meerwaarde krijgen waardoor de gedane investeringen kunnen worden terugverdiend . 

Er zal een samenwerking tot stand moelen komen met het Patronaatgebouw, het Popcentrum 

013 en de monumentale bebouwing in de Veemarktstraol. Deze laatste krijgt een commerciële 

invulling welke op het moment nog niet bekend is. Ook is er een plan om de Interpolistuin 

meer openbaar te maken en deze bij het Veemarktkwartier Ie betrekken. 
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VEEMARKTKWARTIER TILBURG 

[SITUATIE] 



[ PLATIEGRONDEN ] 

0 

0 0 

0 0 0 

0 0 

1. ateliers studenten 5. opslag 
2. woonkamer 6. berging 
3. keuken 7. lift 
4. douche/washok 8. werkruimte 
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1. receptie NIAF 5. bar 
2. opslag 6. keuken 
3. wc 7. ingang studentenlaag 
4. lift 8. zaal 
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1. kantoor adminstr. 
2. kantoor techniek 
3. lift 
4. kort archief NIAf 

5. leesvloer 
6.wc 
7. opslag 
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1 . koffiehoek 
2.wc 
3. kantoor directie 
4. foyer 

5. bieb 
6. filmzaal 
7. lift 
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1. studio's NIAf 5. bieb 
2. daktuin 6. filmzaal 
3. multi-zaal 7. lift 
4. foyer 8. techn. film 
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[ DOORSNEDE ] 



[DETAILS] 
OVERZICHT 
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ONDERKANT KOZIJN 
alluminium afdekprofiel 

montageregel 
Profilit alu s100 kozijn 

sandwichelement 
UNP profiel 

aluminium kozijn 
EGGER Eurofarm beplating 

1 8 

[ DETAILS] 
VERTICAAL 

DAKRAND 
allum. afdekprofiel 

montageregel 
Profilit s100 kozijn 

Profilit 60mm 
UNP profiel 

min. wol 1 OOmm 
triplex 20mm 
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[ DETAILS] 
VERTICAAL 
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KOZIJN 
EGGER Eurofarm buitenbeplating 
sandwichelement 
montageregel 
Profilit al u s 100 kozijn 
UNP profiel 
aluminium kozijn 
EGGER Eurofarm wandbeplating 

[ DETAILS] 
HORIZONTAAL 

• • • • 
B 

======~~~============~ / . 
------------------------~ 

• 

• 

• 

11 

HOEKOPLOSIING 
Profilit 60mm 
siliconenkit transparant 
stelprofiel 
UNP profiel 
houten omkleding 
EGGER Eurodekor vloer 







[ IMPRESSIES ] 
FOYER 



FOYER & FILMZAAL 

120 121 



BAR OP BEGANE GROND 







SKYLINE CENTRUM 

128 129 



[ PROGRAMMABOEKJE ] 
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[ REFLECTIE ] 

Project 

Dit project is het laatste hoofdstuk uit mijn universiteitstijd. Een roerige tijd en een roerig 

project . Net zoals bij mijn studie begon mijn project sterk en duidelijk. Ik wist wat me 

fascineerde en wat ik wilde gaan doen. Echter door andere fascinaties is het geheel gaan 

vertragen . Het proces werd naar mijn idee niet slechter alleen wel langzamer door andere 

zaken die ik moest en/ of wilde doen. 

Het ontwerpvroeg om een aparte maniervan ontwerpen. Door zijn complexe structuurwas het 

moeilijk om overzicht te houden en de ruimtelijk consequenties van alle ontwerpbeslissingen 

te overzien. In het begin is er nog wel geprobeerd om 3d-modellen te maken, maar het 

werken met maquettes bleek de manier om binnen het gekozen vormconcept te ontwerpen. 

De lasermachine bleek een ideale uitkomst voor dit ontwerp. 

Al met al was het een zeer leerzaam ontwerpproces, met name de manier van ontwerpen 

met vrijwel alleen maquettes. Het resultaat is een ontwerp waar ik toch wel trots op ben . Het 

gebouw schept een plek waar men op een vrqwel un ieke manier cultuur kan ontdekken. Het 

zou een interessant gebouw zijn dat in mijn ogen goed aansluit op de ambitieuze plannen 

Tilburg. Ben ook zeer benieuwd wat er met de 50 miljoen in het verschiet op deze plek zal 

gebeuren. 

133 



(])esign ts ... 

Opleiding 

Met het afronden van mijn afstudeeropgave sla ik aan het einde van mijn opleiding 

architectuur. Klaar met het leerproces lol nu toe vraag ik me of waar ik nu werkelijk sta 

binnen de architectuur? Dot blijft natuurlijk discutabel, moor wat is don misschien mijn 

architectuur? Wat is mijn ogen dé manier om een ontwerpopgave Ie benaderen? 

Alle tot dusver vernomen en bestudeerde theorieën en ideeën over architectuur en de stad 

hebben geleid tol de formulering van mijn persoonlijke opvatting over de essentie en de 

betekenis van de architectuur. Het is vanzelfsprekend dot deze opvatting een momentopname 

is en het is dus denkboor dot ze onder invloed van verdere studie naar architectuur en 

stedenbouw na dit ofstudeerproces, wezenlijk zou kunnen veranderen. 

Architectuur is voor mij de vormgever van de concrete ruimte, privaat en publiek. Ze moet 

hierin een veelomvallend kader vormen waarbinnen eenieder in sloot wordt gesteld vanuit 

eigen behoefte en naar eigen invulling zijn of hoor individuele en/of collectieve leven te 

leiden. De architectuur is niet Ie reduceren tot enkelfunctionele of esthetische doelstellingen. 

In een waar architectonisch ontwerp dienen onder meer functie en esthetiek optimaal samen 

te komen in een object waarin de uiteindelijke architectonische verschijningsvorm meer is 

don slechts de vervulling van de fu nctionele en esthetische behoefte. Het gaat hier om 

emotie, om gevoelens van rust, extase of harmonie waarvan de architect in sloot zou moelen 

zijn deze op te roepen bij de waarnemer en die het object tot echte architectuur maken. 

Architectuur die in hoor ontstaan in zekere mate reageert op de plaatselijke condities en de 

ontwikkelingen in de maatschappij. 

135 



[ BRONVERMELDING ] 

literatuur: 
- Van Dole Nederlands, Mei, 2006, www.vondole.nl 

- 'Dot is architectuur ', 2001 , Hide Heijnen 

- 'Stodsvorm Tilburg, stadsontwerp en beeldkwoliteit' , 1996 (TU Eindhoven) 

- 'Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit, het architectuurbeleid von de gemeente Tilburg' , 

1997 (Gemeente Tilburg) 

- 'Tilburg Veemarktkwarlier Mosterplan 03' , 2001 , AWG bOb van Reeth 

-'City Branding, lmoge Building & Building Images' , 2002, Urbon AffoirsNéronique 

Potteeuw, Noi Uitgevers 

- Leeuwenkomp, H. (1995) . Erveringen in Tilburg; De Synergie van Citymarketing en 

Corporale Communicotion. In : City Monogement & Marketing. (1) . p. 69-85 

- Schromeijer, H. (2003) . Stadsnaam wordt Merk; Tilburg kiest Nieuwe Koers voor 

Citymorketing. In: Tijdschrift voor Marketing. vol 37 , (9), p. 14-15. 

-'City Branding; De Stad als Merk'. In: Tijdschrift voor Morketing.2003, Roothor1, H. 

Internet: 
www.veemorktkworlier.nl 

www.tilburg.nl 

www.orchined.nl 

Beeldmateriool: 
Eigen erehiel 

www.niol.nl 

www.veemorktkworlier.nl 

www.llickr.com 

www.deviontorl.com 

137 




