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ABSTRACT

This document describes a project that was based on the request of the province of Noord-Brabant to act as think-tank and design laboratory 

for the development of BrabantStad, the urban network of five major Noord-Brabant city’s. The goal being to strengthen its social-economic 

position and cultural identity. The project is a dual graduation project in the fields of Architecture and Urban Design & Planning at the faculty of 

Architecture, Building & Planning at Eindhoven, University of Technology. 

 It’s main subject arises from the paradox of the network-city, which states that a well functioning network-city requires differentiation and 

complementarity, but often generates uniformity and competition. The redevelopment of the railway-area in the city of Tilburg acts as a test-case 

as to how the urban planning and design, as well as architecture, of a hub in the network-city should react to this paradox.  The central premise 

is that a quite mundane city such as Tilburg should focus on its programmatic, and especially its spatial, singularity to be well suited to compete 

in the network-city.  Therefore he project seeks to answer the question:

‘In which way can the railway-area of the city of Tilburg be developed so that it connects to, and adds to the historically grown and present 

identity of the city?’

A series of analysis leads to the formation of a urban strategy for the redevelopment of the area, mainly based upon the morphological identity 

of Tilburg, by enforcing and reestablishing historical ‘herdgangen’ and formalizing the concept of Tilburg Bandstad, that also answers some 

specific problems in its urban structure. It differs from existing planning for the area by scaling down high development pressure in most of the 

area, in favour of a high-density area at the economically and morphologically most viable location. By choosing this strategy differentiated zones 

can react to the requirements of the city, while the critical mass desired for creating a lively urban zone can actually arise in the dense area. 

This strategy is accompanied by a much more sophisticated infra-structural solution for the inner city than current plans offer. An urban design, 

based upon the strategy and further analysis, for the area further increases its singularity by capturing the spatial and conceptual essences of 

the NS-werkplaats. In the form of a contemporary urban park it offers the public space Tilburgs city centre so desperately needs, while also 

integrating large scale developments within its area. The result is a park that reacts to citywide as well as neighbourhood desires, that facilitates 

leisure, business, transport, housing, culture and more, that compasses dense, busy zones as well as wide, empty areas, while all the while 

maintaining its park feeling.

 An architectural design based upon the urban strategy and the urban design adds another layer of identity to the new werkplaats. 

It does so by copying the property of the existing historical icons on the terrain that they are large, free planned volumes, enveloped by an 

attractive, sustainable architectural shell. This concept was implemented before in Amsterdam under the name ‘solids’. Here the solid concept 

is extended upon by closely connecting the architecture to the urban park, by ‘borrowing’ identity from the historical icons of the werkplaats and 

by introducing the concept of a solid of solids, in which different solid types based upon the archetype of the werkplaats provide differentiation 

of use and further flexibility  to the design. 

 Both the urban and architectural design are elaborated in concept, plan, elevation, section, artist impressions, subsections and technical 

details. The combination of the urban strategy, urban design and the architectural design succeeds in providing a possible answer to the research 

question, while also touching upon some parallel subjects like the form and function of a contemporary innercity park and the expansion of the 

solid concept
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VOORWOORD

Dit document beschrijft het eindresultaat van een anderhalf jaar durend duaal afstudeerproject. Het bevat slechts een klein deel van het totaal 

van meer en minder waardevolle onderzochte hoofd- en zijwegen van stedebouwkundige en architectonische aard. Het vinden en definiëren 

van een goed ontwerp-onderzoek was tijdsrovend, maar misschien ook wel de grootste uitdaging van het hele afstudeertraject. Ook mijn rol 

als duaal student, die resulteerde in een individueel proces met alle moeilijkheden van planningen en begeleidingen van dien heeft duidelijk 

bijgedragen aan een proces dat zeker een half jaar langer duurde dan gepland. Bovenal was de vrijheid om serieus te werken aan vraagstukken 

op bijvoorbeeld de grote schaal van stedelijke infrastructuur, waar het grootste reële vraagstuk voor Tilburg lag en ligt, tot en met de kleinste 

schaal van het architectonische detail dit langere proces meer dan waard. 

 Mijn dank gaat uit naar Prof. dr. ir Pieter van Wesemael en dipl.-ing Hüsnü Yegenoglu, die mij opnamen in hun primair architectonische 

gerichte afstudeeratelier BrabantStad en tijd en moeite staken in mijn begeleiding gedurende de afgelopen twee jaar, alsmede naar ir. Michiel 

Dehaene, die mij gedurende het eerste jaar begeleide vanuit de leerstoel UDP en mij in die rol een aantal belangrijke eerste aanknopinspunten 

boodt, maar helaas halverwege mijn afstudeertraject vertrok naar de universiteit van Gent. 
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INLEIDING

Aanleiding voor dit projectverslag is het verzoek van de provincie Noord-Brabant aan de leerstoel Architecture and Urban Cultures aan de 

Technische Universiteit Eindhoven om als denktank en ontwerp-laboratorium voor de verdere ontwikkeling van BrabantStad structureel bijdragen 

te leveren. 

 BrabantStad is het stedelijk netwerk van de vijf grote Brabantse steden, Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en de provincie 

Noord-Brabant.1 Doel is de sociaal-economische positie en de culturele identiteit van Noord-Brabant te versterken. Een van de meest unieke 

kwaliteit van BrabantStad is haar mozaïek-achtige opzet bestaande uit een  verscheidenheid aan landschappen, steden, dorpen en cultureel 

erfgoed, die zorgt voor een fijnmazige menging van kwaliteiten in gebruik en beleving. De gedachte is dat deze kwaliteit en identiteit BrabantStad 

misschien wel Nederlands meest overtuigende voorbeeld van een aantrekkelijke netwerkstad maken. Het concept roept echter ook vele 

vragen op.  Hoe werkt deze netwerkstad? Bestaat ze überhaupt wel? Welke rol speelt ze een breder Europees verband? Maar ook concrete 

architectonisch-stedebouwkundige vraagstukken spelen een rol. De tendens om met name de activiteiten van de nieuwe kenniseconomie en 

kennisintensieve maakindustrie te clusteren in campussen, en de vraag welke rol deze campussen in het netwerk spelen is een voorbeeld. Voor 

het woonnetwerk ligt er de opgave om zowel binnenstedelijk wonen voor de creatieve klasse te versterken als landschappelijk wonen voor de 

Beta’s uit de kennisintensieve maakindustrie, de High-Tech die in Zuid-Oost Brabant zo sterk is. 

 Het ontstaan van BrabantStad is terug te voeren tot de industrialisatie van Noord-Brabant. De industrialisatie en verstedelijking van de vijf 

grote Brabantse steden en de ontwikkeling van het spoorwegnetwerk zijn nauw met elkaar verbonden. Reeds in de jaren ’20 van de vorige eeuw 

liet Brabant zich lezen als een verstedelijkt landschap, waarin de belangrijkste economische polen, industriële complexen, met elkaar verknoopt 

zijn door een dicht netwerk van rails en kanalen. Zo ontstonden complexen die direct grensden aan de historische centra. De spoorzone werd 

het knooppunt van historische centrum, industrie, forens, vracht, etc, feitelijk de ‘hub’ die zo centraal staat in het hedendaags denken over de 

netwerksamenleving. Met de de-industrialisatie van de westerse wereld verliezen veel van de industriële complexen hun economische betekenis. 

Als een geluk bij een ongeluk ontstaan op deze manier in de verschillende steden en dorpen van BrabantStad uitgestrekte, vrij beschikbare 

terreinen, midden in, of direct grenzend aan, de centra. De economische relevantie van de oude functie mag dan verloren zijn gegaan, die van 

de locatie, als ‘hub’ van het stedelijke en infrastructurele netwerk is dat geenszins. Hergebruik van de terreinen kan een centrale rol gaan spelen 

in het aanjagen van de sociaal-economische positie van BrabantStad. De diensten, kennis- en creatieve economie, de netwerksamenleving 

en haar nadruk op mobiliteit en de doorontwikkeling van stedelijke centra tot knooppunten van cultuur, consumptie en vrijetijdsbesteding zijn 

allen ontwikkelingen die optimaal kunnen profiteren van het vrijkomen van de feitelijk meest aantrekkelijke schakels in het stedelijk netwerk. 

Dit gegeven maakt de verschillende spoorzones in BrabantStad tot misschien wel de meest interessante ontwikkelingslocaties van de regio. 

Welke betekenis en potentie hebben het spoorwegnetwerk en haar knooppunten nu en in de toekomst? Welke rol spelen de netwerkstad en 

de netwerksamenleving in de concrete inrichting van de terreinen? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden zal de herontwikkeling 

van de spoorzone in Tilburg, waar onder andere de NS-werkplaats vertrekt, als casestudy functioneren.2

 Het project dat dit document omschrijft geldt als duaal afstudeerproject voor de master-specialisaties Architecture en Urban Design 

& Planning aan de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het is een theoretisch commentaar op, en pakket van 

aanbevelingen aan, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg omtrent hun beider planvorming omtrent BrabantStad en de 

herontwikkeling van de Tilburgse spoorzone. 

 Dit project werd direct voorafgegaan door de atlas ‘BrabantStad. De spoordoorsnede: stedenbouw en architectuur van de netwerkstad’, 

die gedurende het gelijknamige aanloopproject voor dit afstudeertraject door een groep master-studenten, waaronder ondergetekende, 

verbonden aan de leerstoel Architecture & Urban Cultures werd gemaakt. Deze atlas onderzocht een breed scala aan sociaal-culturele en fysieke 

stedebouwkundige en architectonische eigenschappen van de netwerkstad in zijn algemeen, BrabantStads functioneren als netwerkstad en 

specifiek de rol hierbinnen van Tilburg en haar spoorzone. De vele ontdekkingen die zijn gedaan tijdens het maken van deze atlas vormen 

het fundament van dit afstudeer-onderzoek. Tevens borduurt dit onderzoek informeel voort op het werk van J. Witte ‘Spoorzone Tilburg: 

van herstructurering naar stadsontwikkeling, een case-studie’, dat tevens de uitdagingen en mogelijkheden van de herontwikkeling van de 

Tilburgse spoorzone onderzoekt. Waar de atlas zuiver inventariseerde en analyseerde, en J. Wittes werk goeddeels bleef steken in theoretisch-

strategische overwegingen, zal dit project een concrete invulling geven aan de verschillende strategieën die naar voren komen in de vorm van 

een stedebouwkundig en architectonisch ontwerp. 

 De centrale vraagstelling waar dit project antwoord op zal proberen te geven volgt uit de hiervoor omschreven uitgangssituatie en de in het 

eerste hoofdstuk omschreven ‘paradox van de netwerkstad’. Dit is de theorie dat de netwerkstad vraagt om specialisatie en complementariteit, 

maar veelal leidt tot gelijkvormigheid en concurrentie. Concreet luidt de vraag:

‘Op welke wijze kan de spoorzone in Tilburg worden ontwikkeld, zodat ze aansluit bij, en bijdraagt aan, de historisch gegroeide en hedendaagse 

eigenheid van de stad?’

1. provincie Noord-Brabant (....)
2. Wesemael, van & Yeğenoğlu (2010)
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De methode om deze vraag te beantwoorden bestaat uit het inventariseren en analyseren van de het fenomeen de netwerkstad, BrabantStad, 

Tilburg, haar spoorzone, evenals projecten en literatuur die vergelijkbare vraagstukken behandelen, het opstellen van onderliggende strategieën 

en het maken van concrete ontwerpen, alsmede hun uitwerking, op zowel stedebouwkundig als architectonisch niveau. De opbouw van het 

rapport sluit nauw aan bij het doorlopen van deze stappen. In de praktijk verliep het proces niet zo lineair, analyse, strategie en ontwerp beïnvloeden 

elkaar continu tot in een zeer laat stadium, maar voor een goed begrip van het project is een strikte onderverdeling gemaakt. Hetzelfde gaat 

op voor het onderscheid tussen stedebouw en architectuur. Er zijn tal van voorbeelden te noemen waar de twee elkaar overlappen, waar de 

stedebouw architectuur wordt en de architectuur de stedebouw beïnvloedt en waar wordt geopereerd op een tussenschaal tussen beiden. 

Desalniettemin is een traditionele grens getrokken tussen de twee disciplines, die aansluit bij de ervaringen van het doorlopen proces en het 

streven naar een min of meer realistisch ontwerpproces, vergelijkbaar met dat in de beroepspraktijk. 

 Het onderscheid tussen de disciplines laat zich duidelijk merken in de verschillende prioriteiten van de twee. Het zwaartepunt van het 

stedebouwkundige project ligt in het opstellen van een infrastructurele en vooral morfologische ontwikkelingsstrategie voor de stad, met al 

haar sociale, economische en culturele overwegingen, actoren en fases. Ook op het niveau van het ontwerp zelf is het het belangrijkst dat zij 

functioneert als haalbaarheids-studie voor de strategie en dat zij een mogelijke tactiek ontwikkeld om de eigenheid van het terrein te  behouden 

en te versterken. Het belang van de  concrete uitwerking moet niet worden onderschat, maar is niet heilig. Een grote mate van vrijheid en 

onvoorspelbaarheid is inherent aan de strategie. De prioriteit van het architectonische project ligt omgekeerd. De geformuleerde strategieën, en 

de rol die ze spelen in het beantwoorden van de onderzoeksvraag, zijn vooral theoretisch belangrijk, maar vormen bovenal de achtergrond van 

een concreet architectonisch object dat goed moet functioneren. Een snelle lezing van dit rapport sluit aan bij deze prioriteiten. 
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STEDEBOUW

1. AANLEIDING

1.1 De paradox van de netwerkstad

Voordat er kan worden nagedacht over de concrete problemen en potenties bij de herontwikkeling van de Tilburgse spoorzone  is het noodzakelijk 

na te denken over het algemene functioneren van de netwerkstad. Bij een te enge blik bestaat het risico voorbij te gaan aan de potenties, en gevaren, 

van haar rol binnen dit fenomeen.

 De netwerkstad is geen vaststaand begrip. Vele verschillende auteurs hebben geschreven over de netwerkstad, variërend van zuiver 

infrastructurele overwegingen tot beschouwingen waarin de netwerkstad het culturele kenmerk van de hedendaagse (westerse) maatschappij is. 

Bepaalde kenmerken keren vaak terug. Een van de belangrijkste eigenschappen van een netwerkstad is het basale idee dat verschillende knooppunten 

binnen het netwerk verschillende kwaliteiten te bieden hebben. Waarom zou er immers behoefte zijn als een netwerk als ieder knooppunt hetzelfde te 

bieden heeft? Anders geformuleerd kan men stellen dat een goed functionerende netwerkstad behoefte heeft aan specialisatie en complementariteit.3 

 Het abstracte ‘ideaalbeeld’, deze term staat niet toevallig tussen aanhalingstekens,  van een netwerk vol knooppunten die ieder volstrekt 

eigen kwaliteiten bieden, zonder overlap of concurrentie, gaat echter duidelijk voorbij aan de (economische) realiteit van het stedelijk netwerk. Sterker, 

veelvuldig zorgen culturele en economische omstandigheden de omgekeerde situatie. De netwerkstad dwingt dan zelf eenduidigheid en concurrentie 

af. De voorbeelden hiervan zijn talrijk, denk bijvoorbeeld aan de alom vertegenwoordigde eenduidige bedrijventerreinen aan het snelwegen-netwerk, 

of de even eenduidige vinex-wijken. Zelfs op globale schaal ziet men in elke binnenstad dezelfde fastfood- en modeketens.

 Dit verschijnsel dat de realiteit van de netwerkstad vaak haaks staat op het abstracte ideaalbeeld noem ik de paradox van de netwerkstad en 

is voor de spoorzone in Tilburg van groot belang. De uitdaging voor een knooppunt in de netwerkstad is immers om zich te onderscheidden, ondanks 

de externe drang richting eenduidigheid. Vaak heeft een knooppunt van nature dit onderscheidend vermogen, door historische of geografische 

omstandigheden. Tilburgs positie in de netwerkstad is op het eerste oog echter niet bijzonder sterk. Ze is een middelgrote stad, zoals zovelen. 

Geografisch is haar positie in het netwerk van BrabantStad, en West-Europa, ook niet bijzonder. Waar Eindoven en ‘s-Hertogenbosch aan de 

belangrijke economische as Amsterdam-Maastricht liggen en Breda aan de as Rotterdam-Antwerpen, vormt Tilburg hooguit een schakel tussen de 

twee. Tilburg is met name gegroeid door haar prominente rol in de textiel-industrie tijdens de industrialisatie. Deze functie is met de de-industrialisatie 

echter verdwenen. Alhoewel er hard wordt gewerkt aan een nieuw imago als cultuur- en onderwijsstad, blijft dit streven achter bij bijvoorbeeld 

Eindhoven High-Tech stad, en ‘s-Hertogenbosch Bourgondische kantoorstad.

 De belangrijkste les die hieruit getrokken moet worden is dat Tilburg niet moet proberen achteloos de plannen van ‘s-Hertogenbosch en Breda 

voor hun spoorzones te kopiëren. Rechtstreeks de concurrentie aangaan met de kantoren op het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch bijvoorbeeld, 

lijkt een bij voorbaat uiterst moeizame strijd. Tilburg zou moeten inzetten op eigenheid bij de ontwikkeling van haar spoorzone. Niet alleen functioneel, 

waar als gezegd al flink op wordt ingezet, maar vooral ook ruimtelijk. Juist op dit front zal blijken dat Tilburg veel potentie heeft. Door een strategie 

van eigenheid kan Tilburg een eigen positie in het netwerk veroveren en de concurrentie succesvol aangaan. 

3. Limtanakool ea (2009)
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1.2 Spoorzone Tilburg

De spoorzone van Tilburg beslaat in enge zin de vrijkomende NS-werkplaats direct ten noorden van station Tilburg, in brede zin is het gebied 

vele malen groter met onder andere in het westen het Van Gend en Loosterrein en in het oosten het Interpolis-complex. Het totale gebied valt 

in kavels uiteen, waarvan sommige al jaren geleden ontwikkeld zijn en anderen nog wachten op plannen. Strategisch zal dit project uitspraken 

doen over de spoorzone in brede zin, concreet zal er een ontwerp worden gemaakt voor de voormalige NS-werkplaats ten noorden van het 

station en de Spoorlaan ten zuiden van het station. 

1.3 Tilburgs ruimtelijke eigenheid

Een van de opvallendste morfologische kenmerken van Tilburg is haar structuur van historische herdgangen, oude veepaden en gezamenlijke 

driehoekige veeweiden. Deze vormden ooit de eerste buurtschappen op Tilburgs locatie. Toen Tilburg begon te groeien in de industrialisatie 

werd er eerst verdicht rond deze wegen, en werd later het achterland ertussen opgevuld. In deze vorm was Tilburg eigenlijk een miniatuur 

netwerkstad avant la lettre. Pas veel later, in de tweede helft van de 20ste eeuw, ontstonden uitbreidingswijken die niets meer met deze structuur 

te maken hadden. In het centrum van de stad is een zeer groot deel van de historische, organische linten zichtbaar behouden gebleven. De 

structuur is bovendien nog daadwerkelijk van groot functioneel belang in zowel ontsluiting als structurering van de stad. Bekende voorbeelden 

waar de structuur zichtbaar is zijn de Heuvel en het Korvelplein.4 

 Een tweede ruimtelijke structuur die een steeds grotere rol is gaan spelen in naoorlogs Tilburg is die van de ‘bandstad’. De stad ontwikkelt 

zich in een band parallel aan spoor en Spoorlaan. Aan deze denkbeeldige parelketting liggen onder andere station, centrum, spoorzone, 

Interpolis, cultuurcentrum 013, het Van Gend en Loosterrein, de universiteitscampus en de Oude Warande. Ook de hedendaagse uitbreiding 

van woongebied voor de stad verloopt langs deze as naar het westen. Door de belangrijke infrastructurele functies van Spoorlaan en spoor, en 

hun heldere lijn is deze parelketting niet alleen een vlekkenplan op een kaart, maar daadwerkelijk een manier waarop men de stad kan ervaren. 

De gemeente zet hier verder op in, door onder andere hoogbouw-accenten op deze as te plaatsen in de vorm van het Interpolis-gebouw, de 

Stadsheer en Westpoint.5

 De combinatie van deze twee structuren met de infrastructuur van spoor, ringweg en snelweg levert een stadsmorfologie op, waar de 

spoorzone een belangrijke positie in inneemt. 

4. Doevendans ea (1996)
5. Doevendans ea (1996)
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Deze positie is niet de enige rol die het terrein in de stad kan spelen. Naast Tilburgs morfologische kwaliteiten zijn er een aantal kenmerkende 

problemen in de stadsmorfologie aan te wijzen ten opzichte waarvan het terrein een positie zal moeten innemen. 

 Een eerste probleem creëert het terrein zelf. Door de invoeging van de afgesloten NS-werkplaats eind 19de eeuw en later het aanleggen 

van een verhoogd spoortalud en de steeds zwaardere verkeersdruk op de Spoorlaan is het historische centrum van de stad hardhandig 

doormidden gezaagd. Het centrumgebied ten zuiden van het spoortalud is het echte stadshart geworden, het gebied ten noorden ervan is 

voornamelijk woongebied geworden. Deze functionele scheiding is geen probleem op zichzelf, de barrière-werking en het doorbreken van de 

fijnmazige morfologie is dat wel, zeker met het oog op de herontwikkeling van de NS-werkplaats. 

 Mede doordat Tilburg is gegroeid op basis van verdichting rond de hergangen-structuur is er relatief weinig aantrekkelijke openbare ruimte 

overgebleven in de stad. Het enige noemenswaardige echt openbare park in het centrum is het Wilhelminapark, een van de oorspronkelijke 

veeweides. De verschillende pleinen in de stad zijn tevens gekoppeld aan de herdgangen, met name aan de lijn Heuvelring-Besterdring. Door 

de belangrijke infrastructurele functie van deze wegen is de verkeersdruk ook op deze pleinen vaak dusdanig groot dat geen hoogwaardige 

publieke ruimte ontstaat. 

 Het meest kenmerkende voorbeeld hiervan is de Spoorlaan. Door de ligging van trein- en busstation vormt de spoorlaan de entree van 

Tilburg. Wat men aantreft zodra men het station verlaat is echter weinig aantrekkelijk: een smalle stoep, geflankeerd door een zeer druk vijfbaans 

wegprofiel, een kiss and ride zone, een gigantische fietsenstalling en het belangrijkste, geen direct zichtbare route naar de winkels en horeca 

van de binnenstad. 

  Naast overwegingen rond de netwerkstad, de morfologische structuur van Tilburg en interne vraagstukken van de spoorzone zal de 

herontwikkeling van de spoorzone antwoorden moet bieden op deze aandachtspunten. 

Barriere Beperkte kwalitatieve openbare ruimte Weinig representatieve stadstoegang
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2. STRATEGIE

2.1 Strategie gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg is al geruime tijd plannen aan het maken voor de herontwikkeling van de spoorzone. Ondanks het feit dat de plannen nog in 

ontwikkeling zijn, lijken een aantal hoofdlijnen wel vast te liggen. De gemeente zet uiterst ambitieus in. De plannen spreken over grote culturele 

functies, hoogwaardige kantoren, veel detailhandel, functiemenging, dure appartementen in hoge dichtheden, waaronder meerdere torens enz. 

En dit alles voor het totaal van de spoorzone in brede zin, een gebied minstens zo groot als de huidige binnenstad.6

 Het totale beeld doet denken aan het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch. Een nieuwe stad naast de bestaande stad. Zorgen die hiermee 

verbonden zijn, zijn reeds genoemd. Verschillende vragen rijzen bij het lezen van de plannen. Wat betekenen deze grootschalige ontwikkelingen 

voor de overwegend kleinschalige structuur van het centrum van Tilburg? Is er wel draagvlak voor zoveel vierkante meters ontwikkeling, zeker 

gezien de huidige economische omstandigheden? Mocht dit draagvlak er al zijn, gaat dit ten koste van de bestaande binnenstad? Moeten 

stadsfuncties als de bibliotheek en het stadhuis echt hiernaartoe verhuizen?

 Essentieel onderdeel van de plannen is de realisatie van de Noordlaan. Een vierbaans-wegprofiel direct ten noorden van de NS-werkplaats, 

die de nieuwe spoorzone moet gaan ontsluiten en tegelijkertijd de Spoorlaan ten hoogte van de binnenstad moet ontlasten. Een veelgebruikte 

referentie is de Avenue Ceramique in Maastricht.7 Zeker het ontlasten van de Spoorlaan klinkt op papier zeer aantrekkelijk, maar ten koste 

waarvan moet dit bij deze plannen gebeuren? De nieuwe Noordlaan loopt van ‘nergens naar nergens’. Hij takt aan bij de Besterdring en de Jan 

Heijnsstraat om vervolgens weer terug te vloeien in de Spoorlaan. Hierbij worden vier uiterst moeizame kruisingen gecreëerd. Belangrijker nog 

is de rol die de Noordlaan zal gaan vervullen ten noorden van het spoor. De barrière die ooit werd gevormd door de Spoorlaan verdwijnt niet, hij 

komt nu midden in de rustige woonwijk Theresia te liggen. Waar de drukte van de Spoorlaan op zijn huidige plaats ongewenst, maar logisch, 

is, wordt nu een wijk die grotendeels uit eenrichtingswegen bestaat belast met een snelweg-profiel. 

6. gemeente Tilburg (2010)
7. gemeente Tilburg (2010)

Maastricht‘s-Hertogenbosch

Woontoren

Hoogwaardige kantoren

Parkeerkelder
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2.2 Ontwikkelingsstrategie

De strategie die dit project voorstelt verschilt op een aantal fronten sterk met die van de gemeente Tilburg. Het geheel van spoorzone in brede zin 

wordt niet gezien als een groot ontwikkelingsgebied, dat weliswaar in kavels wordt opgedeeld, maar in brede lijnen gelijksoortig wordt ingevuld. 

Een groot deel van de spoorzone wordt ontlast van de hoge ontwikkelingsdruk die wordt opgelegd vanuit het ambitieniveau van de gemeente. 

Om toch voldoende vierkante meters te kunnen ontwikkelen wordt de mogelijkheid geboden om op de economisch meest interessante locatie, 

de NS-werkplaats, een gebied van erg hoge dichtheid te realiseren. Zo ontstaat in plaats van een uitgestrekt gebied, dat moeite zal hebben 

voldoende gebruikers te vinden voor een levendig geheel, een compacte zone op de economisch, morfologisch en infrastructureel aantrekkelijkste 

locatie. Hier kan daadwerkelijk voldoende kritische massa ontstaan voor de gewenste functiemenging en levendigheid. 

 De overige gebieden die ontdaan zijn van (te) hoge ontwikkelingsdruk kunnen zich naar wens specialiseren naar gelang de behoefte van 

omgeving en gemeente. De noordelijke grens van de spoorzone kan kiezen voor een verkaveling die nauwer aansluit bij woonwijk Theresia, op 

morfologisch en economisch interessante locaties kunnen culturele initiatieven ontplooien en er blijft ruimte over om hoogwaardige publieke 

ruimte, waar de stad zo dringend behoefte aan heeft, midden in het stadscentrum te creëren.
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2.3 Infrastructuur-strategie

Essentieel onderdeel van elke mogelijke strategie voor deze locatie is een oplossing voor het infrastructurele vraagstuk van de Spoorlaan en de 

ontsluiting voor de nieuwe spoorzone. De strategie van de gemeente constateert terecht dat de Spoorlaan in zijn huidige, overbelaste, vorm een 

barrière in de stad vormt en een aantrekkelijke stadsentree in de weg staat. 

 De oplossing voor het probleem die zij aandraagt biedt echter nieuwe problemen die minstens zo groot zijn. Als eerder omschreven 

wordt de Spoorlaan ontlast en een aantrekkelijke stadsentree wordt feit, maar de oude barrière wordt verlegd naar een uiterst ongewenste 

locatie, hetgeen bovendien gepaard gaat met moeizame verkeerssituaties. Dit is niet alleen een infrastructureel probleem, het tast de logica van 

de morfologie van de stad aan. 

 Dit project stelt voor de verkeersruk van de Spoorlaan op te splitsen in drie verschillende trajecten. Ten zuiden van het spoor op 

het tracé van de huidige Spoorlaan wordt het doorgaande en bestemmingsverkeer voor de zuidelijke binnenstad in west-oostelijke richting 

afgewikkeld, hetgeen aansluit bij het streven naar een ‘cityring’, een binnenring, van de gemeente. Direct ten noorden van het spoor, wordt het 

doorgaande verkeer en bestemmingsverkeer voor de nieuwe spoorzone afgewikkeld in oost-westelijke richting afgewikkeld. Dit traject takt aan 

op de buitenring, die bedoeld is voor doorgaand verkeer, in plaats van de overbelaste Besterdring en maakt ter hoogte van de NS-werkplaats 

gebruik van het verhoogde spoortalud. Hier is mogelijkheid toe doordat er ruimte is vrijgekomen met het verdwijnen van de spoorfunctie van de 

werkplaats. Zo worden moeizame verkeerssituaties ongelijkvloers opgelost. Ten noorden van de NS-werkplaats werken de Lange Nieuwsstraat 

en de verlengde Ateliersstraat samen in de afwikkeling voor het bestemmingsverkeer voor wijk Theresia en de herontwikkelde NS-werkplaats. 

 De essentie van deze strategie is dat nergens in het centrum een nieuwe barrière ontstaat. Er ontstaan meer oversteek-momenten, maar 

deze zijn altijd over relatief smalle, eenrichting-profielen die soms zelfs ongelijkvloers zijn. De nieuwe oversteekbaarheid die zo ontstaat is van 

essentieel belang voor het verbinden van noordelijk en zuidelijk centrum, en de nieuwe NS-werkplaats. 

CENTRUM

SPOORZONE

THERESIA

SPOORZONE

THERESIA

CENTRUM

SPOORZONE

THERESIA
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2.4 Morfologische strategie

Naast economische en logistieke vraagstukken hebben de ontwikkelings- en infrastructurele strategieën al een paar voorstellen gedaan die te 

maken hebben met het inzetten op de ruimtelijke eigenheid van Tilburg. Zo sluit de voorgestelde ontwikkelingsstrategie nauw aan bij het beeld 

van Tilburg Bandstad, als kralenketting van belevingen, en stelt de infrastructurele strategie een verkeerstechnische oplossing voor die niet 

alleen problemen oplost, maar aansluit bij de morfologische logica van de stad. Het echte hart van dit project inzake Tilburgse eigenheid wordt 

echter gevormd door de morfologische strategie.

 Deze strategie laat zien hoe bij de herontwikkeling van de NS-werkplaats het voorheen afgesloten gebied opgaat in de morfologie van de 

stad, en in dit proces haar structuur versterkt. Centraal uitgangspunt is dat het gebied opgaat in de stad. Er valt weliswaar een punt te maken 

dat het afgesloten karakter van het terrein onderdeel is van haar eigenheid, maar er zal blijken dat een benaderingswijze die dit benadrukt een 

aantal grote kansen zou laten liggen. Overigens is het wel gewenst dat in ontwerp en materialisatie de identiteit van het terrein als voorheen 

afgesloten gebied benadrukt wordt. Tevens blijven uiteraard een aantal monumentale iconen van de industriële revolutie op weloverwogen 

locaties bewaard, zoals in vrijwel iedere aanpak met een dergelijk gebied, maar belangrijk is dat zij niet de enige oppervlakkige identiteitsdragers 

zijn in een gebied dat zich verder weinig aantrekt van zijn (historische) context. 

 De strategie bestaat uit drie lagen variërend in hevigheid van noodzakelijke ingrepen. De eerste laag bestaat uit het versterken van 

bestaande morfologische karakteristieken van het centrum van Tilburg. In een eerder afstudeerwerk laat Jaap Witte doormiddel van een 

Secchi-achtige aanpak zien dat gekoppeld aan de historische herdgangen een aantal ‘trajecten’ in de stad bestaan. Vrij strikt gekoppeld aan 

de lijn Besterdring-Heuvelring-Heuvelstaat ligt het ‘leisure-centrum’ van de stad. Hier ligt het overgrote gedeelte van de detailhandel en horeca, 

alsmede de meeste noemenswaardige pleinen van de stad. Losjes gegroepeerd rond de lijn Gasthuisring-Schouwburgring ontdekt Witte een 

soort archipel van instituties en groen. Hier liggen musea, schouwburg, stadhuis, (hoge)school, etc. alsmede het grootschaligere openbaar 

groen van het centrum. Het derde, recentere traject wordt gevormd door de Spoorlaan en zijn verlengden. Hier is in het proces van City-vorming 

het zakencentrum van de stad ontstaan.8 Interessant aan de analyse van Witte is de sterke koppeling tussen stadsmorfologie en ervaring en 

8. Witte (2009)
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gebruik. De historische herdgangen en de Spoorlaan, kenmerk van Tilburg Bandstad, zijn niet slechts lijnen op de kaart, maar zijn gekoppeld aan 

het dagelijks gebruik van de stad. Dit is directer zichtbaar bij het leisure-centrum en de city aan de spoorlaan, maar ook de institutie-archipel kan 

een interessant aanknopingspunt vormen voor toekomstige stadsontwikkeling. Bij de herontwikkeling van de NS-werkplaats zal zoveel mogelijk 

worden gedaan om deze stadstrajecten te versterken. In de praktijk zal dit bijvoorbeeld inhouden dat de monumentale koepelhal bij hergebruik 

innig wordt verbonden met de Besterdring en een functie zal krijgen die aansluit bij de leisure-stad. Ontwikkelingen rond de Gasthuisring zullen 

bij voorkeur van institutionele aard zijn en extra aandacht schenken aan het publieke domein. De Spoorlaan tot slot, is de denkbeeldige voorkant 

van ontwikkelingen op de werkplaats. Waar de gemeentelijke strategie zijn rug keert naar het spoortalud en zich richt op de Noordlaan, erkent 

deze strategie het zuiden als natuurlijke voorkant in de stadsmorfologie. Ontwerp-beslissingen zullen ervoor moeten zorgen dat deze zijde 

ondanks de aanwezigheid van het spoortalud een aantrekkelijke voorkant wordt. 

 Naast het versterken van de bestaande eigenheid van de stad worden een aantal verloren structuren hersteld. Herdgangen die voor het 

verrijzen van de NS-werkplaats en het verhoogde spoortalud het noordelijke en zuidelijke centrum met elkaar verbonden worden herontdekt. 

Door doorsteken door de werkplaats en het talud te realiseren profiteren zowel noord, zuid als nieuwe werkplaats. Het enigszins verloren noorden 

gaat weer bij de binnenstad horen, ze heeft directer toegang tot de infrastructuur en de diensten van het zuiden. De zuidelijke binnenstad krijgt 

de kans uit te breiden naar het noorden in de vorm van de nieuwe werkplaats en vindt ademruimte in de wijdsheid van het terrein. De nieuwe 

werkplaats kan aansluiting vinden bij het zuidelijke centrum en krijgt zo een levensvatbaar economisch adres. Met name het realiseren van 

aantrekkelijke onderdoorgangen door het spoortalud zal geen goedkope ingreep zijn. Gelukkig ziet de gemeente reeds in haar eigen strategie 

de noodzaak van een dergelijke ingreep in wil de herontwikkeling van de NS-werkplaats volgens haar ambitie-patroon een succes worden. Door 

het voorgestelde verdichten van het project juist op deze locatie worden zowel noodzaak als economische mogelijkheid vergroot. Naast de 

sociale, economische en infrastructurele voordelen van deze laag van de strategie wordt de kenmerkende fijnmazigheid van het stadscentrum 

vergroot door de morfologische ‘reparatie’. 

 De derde, en ‘nieuwste’  laag van de strategie bestaat uit het toevoegen van een grote zone van hoogwaardige publieke ruimte. De 

mogelijkheid hiertoe ontstaat door het ontlasten van de Spoorlaan, het vrijkomen van de NS-werkplaats met haar grote lege ruimtes en de keuze 

tot locale verdichting. De publieke ruimte beantwoordt aan een grote behoefte van de stad aan ademruimte en een aantrekkelijke stadsentree. 

Bovendien voegt zij een nieuwe laag van identiteit toe aan de spoorzone, de spoorzone als publiek domein en is ze een formalisering van het 

concept Tilburg Bandstad. De inrichting van de verschillende zones van dit publiek domein, hun verhouding tot elkaar en tot de overige lagen 

van de strategie zal een van de grootste uitdagingen zijn voor een ontwerp voor het gebied.

 Gezamenlijk vormen de lagen van de morfologische strategie een kader dat garandeert dat de herontwikkeling van de NS-werkplaats 

een waardevolle bijdrage levert aan (de eigenheid van) de Tilburgse binnenstad. Met het veiligstellen van dit kader kan het gebied met een relatief 

grote mate van vrijheid van beeld, tijd en gebruik worden ingericht. Dit kan van groot belang zijn voor het op een natuurlijke manier ontwikkelen 

van de stad onder invloed van het (economische) tijdsbeeld. 
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3. ANALYSE

3.1 Monumentale ensembles en open ruimte

Tot zover de externe invloeden op de herontwikkeling van de NS-werkplaats. Voor kan worden overgegaan op een ontwerp voor het terrein 

moet worden nagegaan of het terrein, naast haar potentiële waarde voor de (eigenheid van) Tilburg ook over eigen inherente kwaliteiten en 

eigenheden beschikt die een rol kunnen of moeten spelen in de herontwikkeling van de spoorzone. 

 Hetgeen op eenieder direct indruk zal maken zijn de historische monumenten op het terrein. De mooie voorbeelden van ingenieursarchitectuur 

vallen in twee groepen uiteen. Een van baksteen-architectuur uit de (late) industriële revolutie en een van latere modernistische glas en staal 

architectuur. Beide groepen kenmerken zich door hun oorspronkelijke gebruik als reparatieplaats door grote, open ruimtes. Dit zijn duidelijk de 

iconen van de werkplaats. Deze iconen vinden overigens een groot deel van hun waarde in het feit dat ze onderdeel zijn van een ensemble, of bij 

een andere lezing twee gefuseerde ensembles. Dit zijn functionele gebouwen die bedoeld waren om te worden herhaald, niet om alleenstaande 

iconen te zijn. 

 Een tweede treffend aspect bij het betreden van de NS-werkplaats is de open ruimte. Het centrum van Tilburg is fijnmazig, druk en bevat 

weinig uitgestrekte ruimtes. De buitenruimte van de NS-werkplaats daarentegen bestaat uit onder andere twee infrastructuur-zones die tot meer 

dan een kilometer uitstrekken, hetgeen tot een groot gevoel van vrijheid leidt. Er ligt duidelijk waarde in deze minder vaak benoemde kwaliteit 

van het terrein te behouden. 
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3.2 Aspecten

Aan het eind van de levensduur van de actieve werkplaats werd nog slechts een klein deel  van het terrein gebruikt zoals het ooit bedoeld 

was. In feite was het oorspronkelijke terrein een en al infrastructuur, de buitenruimte bedoeld voor transport en opslag, bepaalde hallen voor 

transversaal transport van wagons en locomotieven en de daaraan gelegen hallen voor het onderhoud daaraan. De werkplaats is een domein, 

niet een verzameling gebouwen op een toevallige ondergrond.

 Het terrein is begrensd door hekwerken. Het kent een oostelijke hoofdingang met een portiersloge en een informele oostelijke ingang. 

Dit versterkt het gevoel van de toch al overwegend oost-westelijke oriëntatie. 

 Alhoewel de buitenruimte een van de grootste kwaliteiten van het terrein is, ligt deze kwaliteit niet in de materialisering ervan. In tegenstelling 

van veel historische industriegebieden wordt de bestrating niet gekenmerkt door een rommelig, romantisch mozaïek van klinkerwerk. Het 

maaiveld is grotendeels bedekt met asfalt en beton uit verschillende periodes. Kenmerkend zijn uiteraard de vele sporen, die soms in het beton 

liggen, maar meestal op spoorballast. De waarde hiervan moet bij hergebruik waarschijnlijk in zijn symbolische waarde worden gezien, in zijn 

huidige vorm is het onbruikbaar. Er zijn verschillende velden van Stelcon-platen maar deze zijn nergens groot genoeg om de robuustheid van 

bijvoorbeeld de NDSM-werf te benaderen. 

 Er is redelijk wat groen aanwezig, maar de kwaliteit laat veelal te wensen over. Het overgrote deel bestaat uit kleine grasveldjes die loze 

ruimte opvullen en lineaire struikpartijen rond parkeerplaatsen. Het spoortalud is beplant met schaamgroen. Wel aantrekkelijk zijn de redelijk 

goed vertegenwoordigde volwassen bomen, zowel vrijstaand, in clusters en in lineaire rijen. Het mooiste voorbeeld van dit laatste is het oude 

Brevierpad, behorende tot een verdwenen kloostercomplex, op de grens van het terrein in het noord-westen. 

 Naast de sporen zijn op de werkplaats verschillende industriële follies te vinden in de vorm van bovenleidingen, stopblokken, leidingen 

etc. Deze zouden een rol kunnen spelen in een ontwerp, maar het gevaar van een pretpark gevoel ligt op de loer. Een element dat hoe dan ook 

behouden zal blijven is de draaischijf die hoort bij de monumentale polygonale loods. 

 Door de decennia heen is het oorspronkelijke zuiver bedoelde ensemble continu aangepast aan de behoeften van gebruik. De heldere 

opzet van een repetitie van transversale langhallen is aangevuld met voorgebouwen, opbouwen en aanbouwen. Het resultaat is een massief 

complex bestaande uit elementen uit verschillende periodes. Hiermee gepaard is er een rijke schakering aan relaties met de buitenruimte. Niet 

langer is de opzet van transport - transversale verplaatsing - onderhoud overal leidend. Ingangen zitten soms niet waar je ze verwacht en soms 

juist wel waar je ze niet verwacht, soms liggen ze aan een verhoogd perron, soms is er een voorpleintje, soms liggen ze rechtstreeks aan de 

buitenruimte. Het overheersende gevoel is dat van een mega-complex, dat een zuivere binnenplaats en een opengewerkte binnenplaats omvat. 

Het gebruik binnen in het complex is lang niet altijd gelijk aan hetgeen de volumes van buitenaf suggereren. Dit tezamen maakt dat het ensemble 

een soort eigen binnenwereld creëert. 
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4. ONTWERP

4.1 Ontwerp

Het gemaakte ontwerp is een testcase voor de mogelijke inrichting van de NS-werkplaats, de Spoorlaan en hun aansluiting op de directe 

omgeving, de NS-passage. Het geeft een mogelijke oplossing voor de belangrijkste vraagstukken van de in hoofdstuk twee omschreven 

strategie, op basis van onder andere de input uit dezelfde strategie en de analyse uit hoofdstuk drie. De term ontwerp vergt hier enige 

toelichting. In de context van dit project vertegenwoordigt het meer dan alleen het eindbeeld. Het ontwerpproces heeft bijvoorbeeld ook een 

belangrijke rol gespeeld in het ontdekken van de gekozen strategie. Tevens is het gepresenteerde eindbeeld een mogelijke uitkomst van een 

ontwikkelingsproces dat waarschijnlijk tenminste een decennium in beslag zal nemen en in de realiteit waarschijnlijk nog vele malen zou worden 

aangepast. Een ruwe fasering van dit ontwikkelingsproces is onderdeel van het ontwerp. Tot slot zijn bepaalde delen van het terrein bewust 

onuitgewerkt gelaten. Hier zoekt het terrein inmenging van geïnteresseerde actoren uit de omgeving die binnen bepaalde grenzen het terrein 

eigen kunnen maken. Zoals de strategie het kader vormt voor het ontwerp, vormt het ontwerp hier het kader voor deelgebieden. 
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4.2 Zones en verbindingen

Het ontwerp bestaat uit drie verschillende zones van publiek domein, verbonden door een vierde ‘laag’, alsmede een verkaveling voor de 

mogelijke architectonische ontwikkelingen. De drie zones zijn gebaseerd hun verschillende functies. De zones zijn geen werelden op zich, maar 

inherent onderdeel van het grotere geheel. Vaak komen ze samen en maken ze van dezelfde elementen en iconen gebruik, veelal maken ze, 

op verschillende manieren, gebruik van dezelfde materialen. Doel van de vierde laag is om ze nog verder met elkaar te verbinden. Het geheel 

vormt een park, in de zin dat het een groot publiek domein is, waar men zich welkom voelt en moet kunnen ronddwalen zonder expliciet doel. 

Het is lang niet overal een traditioneel park, met groene bodem en bomen, op sommige plaatsen is het druk en gedomineerd door omringende 

functies, maar inrichting en materialisering ondersteunen altijd het park-gevoel. Aldus is dit ontwerp niet alleen een zoektocht naar eigenheid, 

maar ook naar de mogelijkheden van een hedendaags, binnenstedelijk stadspark. Een belangrijke inspiratiebron bij dit laatste vraagstuk is de 

prijsvraag voor het park Spoor-Noord in Antwerpen geweest.9

9. Wever, de & Lamberts (2003)
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 De eerste zone bestaat het voetgangersgebied van de Spoorlaan en haar uitlopers, die het spoortalud doorbreken en een fijnmazige 

connectie aangaan met Theresia. Ze vertegenwoordigt het meest ‘stedelijke’ deel van de NS-passage. Het materiaalgebruik is luxueus maar 

robuust. Het voetgangersgebied aan de Spoorlaan krijgt meer ruimte door haar verkeerskundige ontlasting en het ondergronds maken van 

de vele fietsenstallingen. Het voltooien van een bomenrij over de volle lengte van de Spoorlaan verschaft de nieuwe boulevard grandeur en 

maakt het een waardige stadstoegang. Onder het parkeerbalkon, waar nu voornamelijk fietsen worden gestald, en in de doorbraken door het 

spoortalud is plaats voor horeca en detailhandel, zodat de boulevard een uitloper van het stadscentrum kan worden. Plaatselijke verbredingen 

en boompartijen vormen in het noorden een aankondiging van het betreden van de NS-passage. 

 De tweede zone ligt direct ten noorden van het spoortalud. Deze zone vertegenwoordigt de voorzijde van de NS-passage. Ze is het 

geestelijke verlengde van de Spoorlaan, het primaire adres voor de architectonische ontwikkelingen. De vallei tussen spoortalud en bebouwing 

wordt gekenmerkt door eenvoudig materiaalgebruik. Een grindbodem brengt rust en is een (onbewuste) referentie naar het verdwenen 

spoorballast. Hierop ligt een hardhouten boulevard uit losse stroken met geïntegreerd meubilair, verlichting en groen, die de zone tot verblijfs- en 

wandelgebied maakt. Gebouwen grenzen soms rechtstreeks aan de boulevard en soms via verhoogde perrons. Deze perrons geven de kans 

ruimte te claimen voor bijvoorbeeld horeca-terrassen. Ze vormen podium en tribune in een spel van zien en gezien worden. Het spoortalud krijgt 

een facelift. De overwoekerde groene taluds worden vervangen door een verhoogde rijbaan. De gevel bestaat uit speciale gefreesde betonplaten, 

die hufterproof zijn en de massaliteit van het spoortalud benadrukken, niet verdekken. Hierop komt over de volle lengte een afbeelding van de 

zuidelijke gevel aan de Spoorlaan, zoals deze eruitzag voordat het spoortalud werd opgetrokken. Het totaal levert een doornsnede vol interactie 

tussen spoor, autoverkeer, recreanten, bewoners en werkenden op. 

 De derde, meest noordelijke zone, is de groene parkzone. Het park vormt een buffer tussen de zuidelijke hoogstedelijke ontwikkelingen 

en de rustige wijk Theresia. Op stedelijk niveau vormt het park een serie mooie wandelingen, die optimaal gebruik maken van immense lengte 

van het terrein en vormt de ligweide in het westen een verblijfsgebied, op buurtniveau bieden geïntegreerde velden ruimte aan functies waar in 

overleg behoefte aan is, variërend van bijvoorbeeld een sportcomplex tot een speeltuin. Het geheel wordt aan elkaar geregen door bomenrijen, 

een vloeiend paden-stelsel, lineaire houten ‘snelwegen’ en follies. De beplanting van het maaiveld bestaat uit bloeiende grassen. Deze inrichting 

biedt het terrein een eigen karakter in de esthetiek van ‘wilde’ natuur en industriële gebouwen en refereert licht aan de oorspronkelijke woeste 

gronden die hier lagen voor de ontginning van het landschap. Bovendien voorkomt ze dat het park in zijn smallere zones wordt gereduceerd tot 

een honden-uitlaatstrook. Om breedte te winnen, informaliteit te scheppen en de ondergeschikte rol van de nieuwe Atelierstraat te benadrukken 

steekt het park plaatselijk de weg over. Gebouwen in deze zone gedragen zich als vrijstaande paviljoens. 

 De laatste laag is de verbindende, en meest symbolische laag. De laag refereert rechtstreeks aan de spoorinfrastructuur die het terrein 

voor zijn herontwikkeling kenmerkte. Hardhouten vlonders en rijen kleine bomen volgen de tracés van de verdwenen sporen. De vlonders 

vormen de belangrijkste voetgangersinfrastructuur van het park en ‘behouden’ zo hun functie. De bomenrijen zorgen voor visuele begrenzingen 

en perspectief. Paden van Stelcon-platen vormen transversale verbindingen tussen noord en zuid. De laag doorkruist de drie zones van de NS-

passage en speelt in elke zone zijn eigen rol. Rond de Polygonale-loods, ooit het drukste knooppunt van sporen, vormt deze laag passend het 

denkbeeldige centrum van de NS-passage in de vorm van een gelaagd plein. Dit plein vormt tevens het noordelijke voorplein van station Tilburg. 

Deze laag vormt samen met de historische iconen een stelsel, zoals ooit de spoorinfrastructuur deed, en is aldus het meest directe element van 

eigenheid in het ontwerp. 

 Gezamenlijk vormen de verschillende zones en lagen een voorbeeld van wat een hedendaags stadspark zou kunnen zijn. Het is weliswaar 

een park, maar lang niet altijd in de traditionele zin van een zuivere zone van rust. Het park omvat rustige gebieden, maar ook grootschalige 

economische ontwikkelingen, infrastructurele knooppunten, regionale, stedelijke en buurtfuncties. Het is een park vol interactie tussen vele 

verschillende actoren.
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 4.3 Ruimtelijke eigenschappen

De publieke ruimte van de NS-passage vormt enerzijds een kader voor toekomstige gebouwde ontwikkelingen, en wordt anderzijds zelf 

ingekaderd door deze ontwikkelingen. De twee kunnen dus niet los van elkaar worden gezien. De bebouwing valt in verschillende elementen 

uiteen, die verschillende vraagstukken beantwoorden. Ten noorden van de nieuwe Ateliersstraat is plaats voor een traditionelere voortzetting 

van de kleinschalige bebouwing van de wijk Theresia. In het westen spiegelt een driedelig ensemble de drie vrijstaande historische iconen. 

Deze ensembles gedragen zich als paviljoens in het park. De centrale ontwikkeling van de NS-passage wordt gevormd door het grootschalige 

ensemble/complex d’n Atelier in het oosten, dat historische ensembles, nieuwbouw en (semi) publieke ruimte verknoopt tot een levendig geheel. 

Onder en aan het spoortalud aan de Spoorlaan is plaats voor commerciële functies. 

 Overal op het terrein wordt doormiddel van lineaire boompartijen het extreme perspectief van de oost-west richting benadrukt. Dit 

geeft een gevoel van openheid en wijdsheid, alsmede schaal. De hoge bloeiende grassen bieden een semi-transparante beslotenheid in 

het park, zeker voor kinderen en zittende mensen. Ze kaderen zo de functionele velden in. Bomen-clusters op strategische plaatsen zorgen 

voor plaatselijke beslotenheid en eindpunten voor zichtlijnen. Tot slot creëren het half verdiepte centrale plein en de opengewerkte Hoge Hal 

bijzondere, ingekaderde publieke ruimtes.

 Het park als geheel heeft een sterk openbaar karakter, maar semi-publieke binnenplaatsen en verhoogde perrons spelen een belangrijke 

rol in de geleding naar het privé domein. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de functionele velden in het park en de Hoge Hal, hier 

moet het toekomstig gebruik de mate van openbaarheid nog uitwijzen, hoewel het nooit privé-domeinen zullen worden.

 De primaire oriëntatie van de bebouwing is altijd zuidelijk, richting station en stad. Het effect hiervan is dat de programmering zoveel 

mogelijk aansluiting zoekt bij het bestaande stadshart, en tegelijkertijd de groenere zones van park niet te zwaar belast worden door de stedelijke 

druk. Secundaire ontsluitingen ontstaan via binnenplaatsen die in contact staan met het park, soms met de meer stedelijke zone, soms met de 

groene zone, hetgeen variatie in programmering in de hand werkt.
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4.4 Fasering

Als gezegd zal dit ontwerp hoogstwaarschijnlijk niet als een project worden ontwikkeld. Dit is niet nodig, en in sommige gevallen zelfs ongewenst. 

Er kan grote waarde liggen in verschillende tussenfases. Het ontwerp vormt een kapstok, een eindbeeld dat als inspiratie dient voor een 

mogelijke eindsituatie en dat de belangrijkste aspecten bewaakt. Een aantal fases zal hoe dan ook doorlopen moeten worden.

 In de eerste fase, die direct kan beginnen en gedeeltelijk zelfs al is ingezet, wordt ingezet op integratie van het gebied in het mentale 

stadsbeeld. Het terrein dat zo lang afgesloten is geweest, maar wel altijd zichtbaar was vanuit de trein wordt zoveel mogelijk opengesteld voor 

het publiek. Gebouwen en buitenruimte kunnen in deze fase voor tijdelijk (in)formeel-gebruik worden ingezet. Er worden banden met opgebouwd 

met betrokken actoren en kansen gecreëerd die elders niet mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan kunstenaarsateliers, een skatebaan, tijdelijke 

hotels of zelfs een festival. Tegelijkertijd kunnen de eerste permanente ontwikkelingen plaatsvinden, in de iconen op de best toegankelijke 

locaties. Het gebied ten noorden van de Ateliersstraat kan commercieel ontwikkeld worden zodat er al vroeg enige inkomsten zijn. 

 In een tweede fase kan worden ingezet op de basisinrichting van de openbare buitenruimte. Het maaiveld wordt aangepakt, ongewenste 

elementen worden afgebroken en een paar nieuwe iconen worden zo toegankelijk voor permanente ontwikkeling. Het terrein wordt zonder al 

te hoge kosten formeler onderdeel van het publieke domein van de stad en aantrekkelijker voor partijen die erin willen investeren. Deze fase zal 

beperkt verliesgevend zijn, maar van grote toekomstige waarde voor stad en directe waarde voor buurt.

 De volgende fase is de eerste echt ingrijpende. Hier zullen gemeente en investeerders durf moeten tonen en investeren in de toekomst. 

Gelijk met de zo belangrijke herinrichting van de stadsentree de Spoorlaan, worden de doorbraken door het spoortalud en verbindingen naar 

het noorden gerealiseerd. Het terrein dat inmiddels een levend deel van de start is geworden wordt nu voor het eerst echt goed toegankelijk. 

Hierdoor kunnen na de vroege pioniers nu de eerste grote ontwikkelingen plaatsvinden, op de economisch sterkste posities, ten hoogte van het 

station, aan de Spoorlaan en in mindere mate aan de Gasthuisring. Hier kan geld worden teruggewonnen. 

 Na het voltooien van de vorige fase is het terrein een economisch zeer interessant gebied. Het is een perfect ontsloten zone, midden 

in het stadshart dat de sympathie van buurt en stad draagt. In deze periode kunnen de  vruchten geplukt worden. Er kan op grote schaal 

ontwikkeld worden en er ontstaat draagvlak en geld om het hele publieke domein hoogwaardig af te werken.

 Het moge duidelijk zijn dat dit geen traditionele fasering is op basis van bijvoorbeeld kavels. In de praktijk zal een dergelijke fasering er 

ook zijn en het is niet onwaarschijnlijk dat er conflicten optreden tussen beiden. Deze fasering beschrijft het denkproces dat noodzakelijk is om 

de NS-passage een levend onderdeel te maken van de Tilburgse binnenstad, en niet het zoveelste neutrale bedrijvenpark.

FASE 1: Integratie

FASE 1: Integratie FASE 2: Basisinrichting
openbare ruimte

FASE 3: Stadsentree en 
verbindingen

FASE 4: Projectontwikkeling 
openbare ruimte+
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5.2 Sfeerbeelden
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5.3 Groen en de NS-boulevard

Het maaiveld-groen in de NS-passage bestaat uit hoge, bloeiende grassen. Deze grassen geven de mogelijkheid om te spelen met openheid, 

geslotenheid en transparantie, alsmede met de kleuren die samengaan met bloeiperiodes door het jaar. De grassen doen denken aan een 

stedelijke versie van de oorspronkelijke woeste gronden van de regio, zoals nog altijd zichtbaar in natuurgebieden als de Rechte Heide en het 

Leikeven. Er zijn verschillende voorbeelden van projecten waar de bloeiende grassen een geslaagde esthetiek creëren door een relatie aan te 

gaan met historische industriële complexen, zoals het Westergasfabriek terrein in Amsterdam, de HighLine in New York en de tuinen van het 

Van Abbemuseum in Eindhoven. 

 Verspreid door de hele NS-passage worden de grassen ingezet in stroken en kleine velden, maar het meest prominent is het gebruik in 

de noordelijke groene zone. Hier vormen ze het weefsel van het park. Dit weefsel wordt dooraderd door een paden-stelsel dat verschillende, 

zo lang mogelijke routes door het smalle, maar extreem lange terrein snijdt. Tevens omkadert ze de reeds genoemde functionele velden van de 

parkzone.

 Een van de meest bijzondere ruimtes van het parkontwerp wordt gevormd door de NS-boulevard, het gebied tussen het spoortalud en 

ensemble d’n Atelier. Deze zone moet verschillende eisen aan elkaar verbinden. Ze moet het hoofdadres van d’n Atelier zijn,, met haar verhoogde 

perrons, terrassen en entrees, maar tegelijkertijd de wandelmogelijkheden en verblijfskwaliteiten van een park bieden. En dit alles in een lineaire 

vallei. Om deze verschillende eisen te bevredigen moet de boulevard binnen haar kader directe ontsluitingsroutes bieden, maar ook informele, 

verrassende secundaire routes, evenals grotere kenmerkende pleinachtige ruimtes, maar ook voorterreintjes voor de entrees van d’n Atelier en 

intieme zitnissen. Dit alles moet gebeuren zonder de eigenheid van het gebied te verliezen, de lineairiteit van de vele sporen die hier ooit lagen.   

De middelen die hiervoor worden ingezet zijn die van de ‘spoorzone-laag’. De hardhouten vlonders vormen een meerlijnige boulevard, duidelijk 

verwijzend naar de sporen. In het ontwerp van deze vlonders zijn meubilair, verlichting en groenvoorzieningen integraal meegenomen. Op 

strategische plaatsen kan men de sporen oversteken doormiddel van steppingstones. De groenpartijen nemen de vorm aan van geparkeerde 

wagons op het spoor en benadrukken altijd de lineairiteit van het gebied. Door te variëren in hun invulling, tussen bloeiende grassen, die het 

lage zichtveld blokkeren, bomen, die het hoge zichtveld blokkeren, en een combinatie van beiden, ontstaan ruimtes die verschillen in mate van 

intimiteit. 

Rechte Heide

Rechte Heide Leikeven
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5.4 d’n Atelier

De verkaveling van d’n Atelier is onderhevig aan een groot aantal invloedsfactoren. Naast het behouden van strategische historische iconen 

‘leent’ ze morfologisch en typologisch ten eerste identiteit van zowel het zuivere, historische ideaalbeeld als de rommelige situatie die het gebruik 

anno 2012 vereist van het bestaande ensemble. Daarnaast zoekt ze de connectie met haar omkaderende park, zoals het oorspronkelijke terrein 

ook uit een eenheid tussen  bebouwde en onbebouwde ruimte bestond. De grotere structuren van de drie verschillende zones, dringen in 

het ensemble binnen en creëren publieke doorgangen en binnenplaatsen. Op een fijnmazigere schaal snijdt de sporen-laag stegen van noord 

naar zuid, waaraan verhoogde, semi-publieke binnenplaatsen liggen, die de secundaire ontsluiting van d’n Atelier vormen. Op stadsschaal 

vragen Tilburg Bandstad en Tilburgs hoogbouw-beleid om hoogbouw-accenten op bijzondere entreepunten in de stad aan de lijn van spoor 

en Spoorlaan. Dit vraagt ter hoogte van de doorbraken door het spoortalud om grotere hoogte-accenten, en ter hoogte van de verschillende 

stegen om kleinere opbouwen. Deze hoogte-accenten sluiten aan bij de aanbouw-mentaliteit van de werkplaats anno 2012 en dienen tevens 



Opbouw D’n Atelier

1. historische iconen vormen de basis van d’n Atelier

2. herinneringen completeren het ensemble

3. binnendringend kader zorgt voor verankering in nieuwe context

4. binnenplaatsen introduceren nieuwe semi-opbenbare tussenschaal en secundaire ontsluiting 

5. nieuwe typologieën zorgen voor complexiteit, afbakening van binnenplaatsen 
en bemiddeling tussen emsemble, stad en historische iconen

6. d’n Atelier

ENSEMBLE: Morfologie & Typologie

WERKPLAATS: (semi) Openbare Ruimte

historisch ideaalbeeld

STAD:  Hoogbouw

situatie 2011

grof: binnendringende openbare ruimte en infrastructuur

�jnmazig: dwarsverbindingen en binnenplaatsen

3. binnendringend kader zorgt voor verankering in nieuwe context

4. binnenplaatsen introduceren nieuwe semi-opbenbare tussenschaal en secundaire ontsluiting 

6. d’n Atelier
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als aankondiging en afbakening van de verhoogde binnenplaatsen.

 De opbouwen spelen een belangrijke rol in de zichtbaarheid van het gebied vanuit het stadscentrum ten zuiden van het spoortalud. 

Door de hoogtes te reguleren en ze op een strak grid te plaatsen ontstaat een rustig geheel, het zijn geen individuele torens, ze vormen een 

weloverwogen skyline. 

 Tot slot worden een aantal functionele overwegingen meegegeven aan de architectuur van d’n Atelier. Een exact programma opstellen 

heeft in dit stadium nog geen zin. Zaken als de ontwikkelingstermijn, economische ontwikkelingen en geïnteresseerde investeerders kunnen 

nog veel beïnvloeden. Wel spelen een aantal eisen uit de geformuleerde strategie, het ambitie-niveau van de gemeente Tilburg en de specifieke 

ruimtelijke kwaliteiten van de monumentale iconen een rol. Zo eist de strategie een binnenstadsfunctie aan de oostkop, en spreekt de stadsambitie 

van gemengd gebruik, hoge dichtheden en levendigheid voor het totale ensemble. Op basis van dit soort overwegingen is een ruw vlekkenplan 

gemaakt van mogelijk te verwachten gebruik. Hiervoor geldt dat hoe specifieker de genoemde functie is, hoe kleiner de kans dat deze uiteindelijk 

ook daadwerkelijk verschijnt. Wat wel zeker is, is dat d’n Atelier moet voorzien in zijn eigen parkeerbehoeften en gedeeltelijk in die van zijn directe 

omgeving. De hoge kosten die gepaard gaan met het saniteren van de sterk vervuilde bodem vereisen hoogstens half verdiepte parkeerkelders. 

Dit biedt enerzijds de kans om verhoogde perrons en binnenplaatsen te creëren, en de garages natuurlijk te verlichten en ventileren, maar 

roept anderzijds de plicht op voor de architectuur om een levendige plint te garanderen ondanks de aanwezige parkeervoorzieningen. Door 

d’n Ateliers positie in een sterk openbaar domein is extra aandacht vereist voor de overgang van publiek naar privé.  Privacy, zien en gezien 

worden en toe-eigeningsvraagstukken zullen een grote rol spelen. Naast de al grotendeels vastgelegde publieke en semi-publieke ruimtes houdt 

dit in dat de architectuur extra aandacht moet besteden aan de overgang publiek-privé en semi-publiek-privé. Hier ligt een grote kans om d’n 

Atelier te voorzien van een duidelijke eigenheid en gebruikskwaliteit. Een goede invulling garandeert een uitstekende concurrentiepositie voor 

het terrein.
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ARCHITECTUUR

1. AANLEIDING

Zoals stedebouwkundige strategie en ontwerp inzetten op de eigenheid van Tilburg en de NS-werkplaats, zal ook de architectuur dit moeten 

doen om bij te dragen aan de stadsmorfologie en de concurrentiepositie van de herontwikkeling in de netwerkstad te optimaliseren. In de 

stedebouwkundige opzet van d’n Atelier werd al identiteit ‘geleend’ van de bestaande monumentale ensembles. Een vergelijkbare opzet zal 

ook een grote rol spelen in het architectonische ontwerp. Doel is niet om de monumenten esthetisch te kopiëren, maar om de achterliggende 

gedachten achter hun ontwerp te doorgronden en hun kwaliteiten te benutten, om zo de geest van het terrein te bewaren. Concreet behandelt 

het project het meest complexe deel van het totale ensemble d’n Atelier, waar de meeste vormen van gebruik te verwachten zijn, de meeste 

infrastructurele routes samenkomen en het ensemble het grootste risico loopt uit elkaar te vallen door de benodigdheden van ontsluiting en 

publiek domein. De gedachte is dat als deze testcase slaagt, dit bewijst dat de overige ontwikkelingen dat ook kunnen. Er is bewust gekozen 

voor een project dat voor het overgrote deel uit nieuwbouw bestaat en niet uit herontwikkeling van een bestaand icoon, zo moet worden gezocht 

naar nieuwe eigenheid, niet naar een functionele indeling van een gebouw dat al inherent identiteitsdrager is. 

 Opvallend aan vrijwel alle opgestelde plannen voor de herontwikkeling van de NS-werkplaats is het behoud van een (groot) aantal 

historische iconen. Dit suggereert dat ze een intrinsieke kwaliteit vertegenwoordigen die verder gaat dan alleen nostalgie en een vergaande 

voorliefde voor industriële monumenten onder architecten en stedebouwkundigen. Een element dat hier zeker een grote rol in zal spelen is het 

feit dat ze in essentie bestaan uit een aantrekkelijke schil, hetzij traditioneel, hetzij modernistisch, en een vrijwel geheel vrij indeelbaar interieur. De 

schil zorgt ervoor dat men het gebouw wil behouden, het vrij indeelbare interieur zorgt ervoor dat dit ook daadwerkelijk een reële optie is voor 

een scala aan functies. De grote schaal ervan schept zelfs mogelijkheden voor functies die niet makkelijk elders een plaats vinden. Dit aspect is 

misschien wel het belangrijkste onderdeel van de identiteit van de werkplaats en zal leidend zijn voor nieuwe architectonische ontwikkelingen. 

 Er is eerder bewust gewerkt aan architectonische ontwikkeling die gebaseerd zijn op de paradoxale relatie tussen een rijke, geliefde, 

specifieke gevelarchitectuur en een zo neutraal mogelijke plattegrond. Het ‘solids’ concept in Amsterdam is hier een treffend voorbeeld van. 

De solid vertegenwoordigt architectonische duurzaamheid in combinatie met flexibiliteit. Dit aspect is zeker in economisch onzekere tijden 

relevant.10 Het centrale uitgangspunt van het architectonische project is d’n Atelier als paradox van identiteit, of eigenheid, en neutraliteit. Op 

zich is het hergebruik van architectonisch aantrekkelijke objecten natuurlijk geen nieuwe uitvinding, ook niet van de Amsterdamse solids. Sinds 

jaar en dag veranderen architectonisch duurzame gebouwen bewust of onbewust van functie. De innovatie van de solid is dat hier bij voorbaat 

vanuit wordt gegaan, en dat dit gegeven uitgangspunt vormt voor het ontwerp.  

10.  Heijden, van der (2011)
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2. ANALYSE

2.1 Analyse

Door een snelle analyse van verschillende Nederlandse solids, zowel bewust als onbewuste, variërend in schaal, periode en oorspronkelijke 

functie kan worden geprobeerd een aantal basiselementen te ontdekken die van belang zijn in het solid zijn. Er is gekeken naar een viertal 

elementen waarvan bij voorbaat het gevoel bestaat dat ze een rol zullen spelen: de schaal van het project en daarmee verbonden het kavel, de 

architectonische expressie van het exterieur, de wijze en architectuur van ontsluiting en de specifieke kwaliteiten van het interieur. Op alle fronten 

blijkt er een grote variëteit aan kwaliteiten te bestaan, er is niet een vorm voor een solid. 

 In abstracte zin komen echter wel degelijk bepaalde basiskwaliteiten in alle onderzochte objecten naar boven. Als verwacht speelt de 

eigenheid of identiteit de voornaamste wil tot hergebruik. Dit gaat verder dan alleen de architectonische expressie van het exterieur. De kwaliteiten 

van het interieur, qua vloeroppervlak, plafondhoogte en gevelopeningen bijvoorbeeld, spelen vaak een nagenoeg evengrote rol. Ook de relatie 

van het object ten opzichte van kavel en publiek domein is belangrijk. Dit bepaalt in grote mate de uitstraling van het object op maaiveld-niveau 

en het type gebruiker dat geïnteresseerd is in eventuele hergebruik, maar vooral de sfeer van het publieke domein rond het object. Denk hierbij 

aan de mate van openbaarheid, ruimtelijke beslotenheid, drukte, schaal, etc. 

De neutraliteit is de voornaamste weg tot hergebruik. Een zo neutraal mogelijk interieur maakt hergebruik voor een zo breed mogelijk scala aan 

functies mogelijk. Op het eerste oog staan neutraliteit en identiteit tegenover elkaar, maar veelal is de orthogonale zuiverheid van het interieur in 

combinatie met aantrekkelijke gevelopeningen net zo goed onderdeel van de identiteit van het object. Ook de manier van ontsluiten is essentieel, 

de mogelijkheid om bijvoorbeeld het maaiveld en de verdiepingen elk een eigen ontsluiting te geven maakt flexibeler gebruik mogelijk. Belangrijk 

is dat de objecten altijd neutraal zijn op een bepaalde schaal voor bepaalde gebruikers. Echte neutraliteit bestaat niet. 

 Naast deze terugkerende kenmerken van identiteit en neutraliteit die samen de solid vormen is er ondanks de variatie in kavel, expressie, 

ontsluiting en ruimte nog een verbindend element: er is altijd sprake van een herkenbaar type. Er heerst altijd synthese tussen de hiervoor 

genoemde elementen, tussen identiteit en neutraliteit. 
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2.2 Toolbox

Op basis van de analyse is een kleine toolbox opgesteld van concrete architectonische elementen die een rol moeten spelen in bij het tot stand 

brengen van een bewust ontworpen solid. Dit begint bij het kavel. Het kavel en de relatie van het object tot het kavel en hun beider relatie tot het 

publieke domein leggen veel mogelijkheden vast. Op welke locatie ligt het kavel? Wat is de schaal van kavel en object? Zegt dit al iets over de 

mogelijke vormen van gebruik? Hierna volgt het exterieur, van primair belang voor elementen van identiteit. Welke architectonische expressie, stijl, 

is gewenst? Speelt de (architectonische) tijdsgeest een rol, welke? In concrete zin heeft elke solid een kenmerkende gevelopening. Dan volgt de 

entree. Deze is bij de meeste solids formeel van aard, ze is duidelijk onderdeel van de identiteit van het object. Is er alleen een primaire entree of 

ook een secundaire voor bijvoorbeeld apart gebruik in de plint? Is de relatie met het publiek domein direct, of is er een semi-publieke tussenzone, 

zoals een stoep, een voortuin of een trap? Na de entree volgt de ontsluiting. Deze is royaal en veelzijdig, om neutraliteit te bevorderen, maar 

ook rechtstreeks gerelateerd aan het gebouwtype en zo onderdeel van de identiteit. Dan het gebruik. De plattegrond is overwegend zuiver en 

orthogonaal, de ruimtes zijn hoog en vrij indeelbaar. Hierin spelen aansluitingen voor voorzieningen een niet te onderschatten rol. Kenmerkende 

gevelopeningen zijn belangrijk voor de identiteit van de solid, maar moeten ook bijdragen aan de vrijheid van mogelijke plattegronden. Tot zover 

de reis van buiten naar binnen. Tot slot is de omgekeerde relatie ook van groot belang. Hoe verhoudt de plint zich tot het publiek domein? En 

hoe verhoudt hij zich tot een eventueel privé of semi-openbaar buitendomein? Gaan gevelopeningen op de verdieping een open relatie aan met 

het publiek domein, of versluieren ze het interieur? Zijn er (Franse) balkons die een relatie bewerkstelligen? Deze stappen hoeven in een ontwerp 

niet systematisch afgevinkt te worden, maar vormen een behulpzame ondersteuning en controlemiddel om essentiële eigenschappen van een 

goede solid in een ontwerp te verwerken. 
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3. NEUTRALITEIT

3.1 Een solid van solids

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de neutrale eigenschappen van d’n Atelier en haar identiteits-bepalende factoren om het project op een 

overzichtelijke manier te kunnen omschrijven. De neutraliteit van d’n Atelier bestaat niet voor haar identiteit, of andersom. De twee zijn zijden van 

dezelfde medaille. Zo zal verderop blijken dat de ingenieurs-mentaliteit die centraal staat in het tot stand brengen van neutraliteit ook onderdeel 

is van de strategie van analogie met de bestaande iconen van de werkplaats. Ook de verschillende ontsluitingen die flexibiliteit van gebruik 

mogelijk maken zijn inherent van de eigenheid van de gebouwen. 

 Zoals omschreven biedt een solid een bepaalde neutraliteit op een bepaalde schaal voor bepaalde gebruikers, en is deze specifieke 

neutraliteit direct gekoppeld aan het gerealiseerde type. D’n Atelier is een complex van gebouwen. Dit geeft de kans om binnen een complex 

verschillende types te creëren, feitelijk een solid van solids. Deze handelswijze brengt een aantal grote voordelen met zich mee. Afhankelijk van de 

uiteindelijke programmering kunnen bijvoorbeeld agglomeratie voordelen optreden. Verschillende bedrijven, van een verschillend schaalniveau, 

maar binnen dezelfde bedrijfstak bestaan naast elkaar en kunnen gebruik maken van elkaars kennis en diensten. Een goed voorbeeld van 

een terrein dat op een dergelijke wijze functioneert is de High-Tech Campus in Eindhoven. Aan het andere einde van het spectrum kan er juist 

extreme multifunctionaliteit ontstaan, vergelijkbaar met een stadscentrum, met haar 24-uurs levendigheid. Een breed scala aan mengvormen 

tussen beide fenomenen behoort tot de opties, waarmee tevens een grote mate van economische flexibiliteit is ingebouwd in het project. Aan 

de verschillende types zijn wel een aantal basiseisen gesteld waaraan elk type moet voldoen, zoals de mogelijkheid tot onafhankelijke ontsluiting 

van de plint en maximale neutraliteit binnen het schaalniveau van het type. 

 De verschillende types worden ontleend aan de mogelijkheden van het dominante archetype van de monumentale iconen op de NS-

werkplaats, het langgebouw, en specifiek aan de aanpassing van het enkellaags langgebouw naar een meerlaagse variant. De basisopzet 

van de langgebouwen op de werkplaats, vrijwel onafhankelijk van hun periode, is uiterst eenvoudig. Het zijn functionele gebouwen, gebouwd 

met een duidelijke ingenieursmentaliteit. Ze bestaan uit een vloerveld dat zoveel mogelijk alle eisen van (infrastructurele) voorzieningen in zich 

opneemt. Hierop wordt een lineaire constructie van portalen geplaatst opgetrokken uit het materiaal van de bouwperiode, hetzij smeedijzer in 

combinatie met hout, hetzij staal. Over het geheel wordt een schil getrokken die aansluit bij de stijl-eisen van de periode, wederom in te delen 

in de klassieke baksteen-architectuur van de industriële periode en een framewerk van glas en staal van de moderne periode. In beide gevallen 

wordt vrijwel altijd een vorm van natuurlijke bovenverlichting toegepast. 

 Door deze drie-eenheid uit te breiden naar een meerlaagse variant ontstaat de mogelijkheid verschillende types uit het langgebouw te 

destilleren, alsmede het vraagstuk van ontsluiting. Voor het eerste geldt simpel gezegd dat het gebouw als geheel kan worden gezien, in schijven 

kan worden verdeeld op basis van het ritme van constructie en gevel, of kan worden herhaald om een complex te creëren. Voor het laatste 

geldt het uitgangspunt dat de ontsluitings-typologie aansluit bij de gebouw-typologie  van het langgebouw. Ze onderbreekt haar ruimtelijke 

kwaliteiten niet. Het meest aanwezige type behandelt het meerlaagse langgebouw als een geheel. Dit type wordt ontsloten doormiddel van 

kernen die vrij in de ruimte staan, een galerij die extern aan de hoofdvorm wordt toegevoegd of een combinatie van beiden. De kernen zijn 

beperkt van schaal, maar luxueus door kenmerkende rechte trappen die verspringen per verdieping, waardoor bovenverlichting tot diep in 

het gebouw kan doordringen. De galerijen worden verticaal ontsloten door een formele schijf van het gebouw, die afhankelijk van het gebruik 

zuiver infrastructureel is of kan worden betrokken in het gebruik. De galerij zelf is dusdanig breed dat deze, zeker waar ze niet noodzakelijk is 

als ontsluiting, een dubbelrol speelt als loggia. De schaal van gebruik van dit type is geheel vrij, variërend van een kleine woning tot het gehele 

gebouw, al dan niet met opbouw. Afhankelijk van de ontsluiting kan zowel een horizontale als een verticale geleding ontstaan. Dit type is het 

meest kenmerkend van het complex en de NS-werkplaats. Een tweede type is de smalle schijf. Het langgebouw wordt in schijven opgedeeld 

en dus verticaal geleed. Het type is grondgebonden en wordt verder ontsloten door een rechte trappartij. De schaal is klein, die van bijvoorbeeld 

een woning, een klein kantoor, een winkel of een combinatie van dezen of andere functies. Door de keuze de trappartij en de primaire ontsluiting 

vrij bij de gebruiksruimtes te betrekken, of ze juist af te kaderen zijn zowel een enkele gebruiker als meerdere gebruikers per schijf mogelijk. 

Een externe referentie voor dit type zou een Amsterdams grachtenpand kunnen zijn. Het derde type is de brede schijf. In tegenstelling tot de 

smalle schijf is dit type niet per se grondgebonden. De vloervelden zijn dusdanig groot dat een gelaagd gebruik veel waarschijnlijker is dan bij de 

smalle schijf, tevens is dit type een bouwlaag hoger. De verticale ontsluiting, bestaande uit een informele kern van trap en lift, en primaire entree 

zijn dan ook zo ingericht dat ze eenvoudig kunnen worden ge-externaliseerd van de gebruiksruimtes. Hierdoor kan het type worden gebruikt 

als een grondgebonden geheel, een plint met een bovenliggend geheel of een horizontaal geleed pand. Hiermee is de schaal gemiddeld tot 

klein. Externe inspiratiebron voor dit type en haar gebruik zijn bijvoorbeeld stedelijke herenhuizen of jaren ’30 villa’s. Het laatste type bestaat uit 

de samenvoeging van twee langgebouwen tot een complex. Hier neemt de ontsluiting een sterk formele rol aan. Ze vormt in de vorm van een 

atrium het noodzakelijke hart dat het complex nodig heeft om meer te zijn dan een simpele stapeling van vloervelden. Dit type vertegenwoordigt 

de grote gebruiksschaal van een enkele gebruiker, zoals een groter bedrijf, een (hoge)school of een hotel. De flexibiliteit van plattegrond heeft 

hier niet zozeer betrekking op verschillende ontsluitingen, maar wel op de verschillende indelingsmogelijkheden die het langgebouw biedt. 

 Samen bieden de types een breed scala aan gebruiksmogelijkheden, van vastgelegde grote, midden en kleine schaalniveaus, tot het 

meest voorkomende type dat geheel vrij in schaal van gebruik is. Hieraan worden laagbouwelementen, die ruimtes van het publieke domein 

inkaderen, en een tweetal hoogte accenten, die stedebouwkundige markeringspunten zijn, architectonische specificiteit verlenen en extra 

vierkante meters creëren, toegevoegd. Het gehele complex omvat tevens een viertal historische iconen, waarvan er een is meegenomen in het 

ontwerp. Tot slot ontstaan er een aantal bijzondere situaties ter hoogte van bijvoorbeeld doorsnedes van de langgebouwen en de ingangen van 

de half verdiepte parkeergarages. Dit maakt een geheel dat zeker in de plint een zeer grote variatie aan situaties biedt, terwijl op de verdiepingen 

maximale neutraliteit wordt geboden. Het vraagstuk van schaal, kavel en beider relatie tot het publieke domein dat naar voren kwam in de 

analyse is hier enigszins geadresseerd, maar zal verderop nog meer aan bod komen. 
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3.2 Ingenieursmentaliteit

Een specifiekere blik op de concrete basis-elementen van het ontwerp, het vloerveld, de constructie en de schil laat zien hoe maximale flexibiliteit 

van plattegrond tot stand wordt gebracht. 

 Constructie en gevel hanteren een ritme van 3200mm. Deze maat is gebaseerd op de minimale bruto maat van een tweepersoonsslaapkamer. 

Dit omdat de individuele woning de kleinste te verwachten schaal vertegenwoordigt en een van de meest gereguleerde gebruikstypes in Nederland 

is. Bij de reeds in gebruik genomen solid aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam is gebleken dat door een ritme te kiezen dat 

kleiner is dan de minimale toegestane schaal van een gebruiksruimte er grote problemen kunnen ontstaan bij de verkaveling van vloervelden.11 

Dit ritme wijkt bovendien duidelijk af van dat van de bestaande gebouwen van de werkplaats, die een ritme van rond de 5000mm hanteren. 

Hierdoor wordt onderscheid gemaakt tussen oud en nieuw binnen de analogie van gevels die gebaseerd zijn op een vast ritme, wederom een 

voorbeeld van de synthese tussen neutraliteit en eigenheid. Ter hoogte van kolommen, tevens leidingschachten,  en ontsluitingskernen blijven 

de verschillende maten altijd groot genoeg om als verblijfsruimte te functioneren. De gevelopeningen zijn hoog en reiken altijd tot aan de vloer 

zodat maximale interactie met het publiek domein mogelijk is, maar zijn alleen daar waar dit echt gewenst is dusdanig breed dat de privacy van 

bepaalde types gebruik in gevaar komt. 

 De constructie bestaat net als het archetype uit portalen, die ter hoogte van de gevel geïntegreerd zijn. Deze constructiewijze benadrukt 

de ruimtelijke eigenschappen van het langgebouw. De vloervelden tussen de portalen bestaan uit vloeren waarin al het benodigde leidingwerk 

geïntegreerd is. Hierdoor is maximale gebruiksvrijheid gegarandeerd. Door de combinatie van relatief kleine overspanning tussen de portalen en 

de geïntegreerde vloeren zijn bovendien redelijk lage doorsnedes haalbaar, hetgeen de hoogte van de ruimte ten goede komt.
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3.3 Sfeerbeelden neutraliteit 



74 75

4. IDENTITEIT

4.1 Cultuurhistorie

De voltooide solids in Amsterdam, zeker die op IJburg, zijn min of meer in het luchtledige gebouwd. Voor eigenheid van expressie grijpen beiden 

naar een (hedendaagse interpretatie van) een klassieke gevel, die de al dan niet bestaande krachtafdracht symboliseert.12 D’n Atelier daarentegen 

wordt opgetrokken in een zeer rijke, gelaagde context. De twee bronnen van eigenheid waaraan het ensemble zijn identiteit ontleend zijn de 

cultuurhistorie van de al veel ter sprake gekomen iconen en haar positie in de stadsmorfolgie in brede zin en specifiek het publieke domein van 

de nieuwe NS-werkplaats. 

 D’n Atelier leent dus identiteit van de bestaande iconen waarnaast en omheen ze tot stand komt. In ruil vult ze de gaten die ontstaan 

door het slopen van de minder relevante bebouwing op de werkplaats op een manier die de waarde van de iconen ondersteunt en vergroot. 

Hiertoe is een zorgvuldige positionering nodig tussen aansluiting bij het bestaande en contrast ermee. De uitdaging is om niet te imiteren, een 

benaderingswijze die geen recht doet aan de historische gelaagdheid van de herontwikkeling van het terrein, maar wel te comple(men)teren, 

zodat eigenheid kan worden ontleend. Dit zou immers evenmin lukken bij een clichématige contrast-strategie.

Michelle Provoost omschrijft in Re-Arch acht retorische figuren bij de herontwikkeling van historische panden.13 Hier wordt weliswaar niet 

herontwikkeld, maar nieuwbouw gerealiseerd in directe nabijheid, de meeste figuren zijn er niet minder relevant om. ‘Ondergronds’ is een 

benaderingswijze die grote nederigheid vertoont ten opzichte van het origineel, soms in letterlijke zin ondergronds. ‘1+1=2’ vertegenwoordig 

de strategie van contrast, terwijl ‘1+1=1’ gaat voor de totale versmelting van oud en nieuw, waarbij een nieuw object ontstaat. Bij ‘continuïteit’ 

zijn architectonische interventies gebaseerd op het origineel. Elke ingreep bij de ‘palimpsest’ draagt bij aan de accumulatie van historie van het 

object, maar laat tegelijkertijd het licht schijnen over eerdere ingrepen. De ‘heremietkreeft’ behoud het exterieur, maar holt het interieur uit voor 

nieuw gebruik. ‘Recapitulatie’ omhelst het opnieuw tot stand brengen van de ontwerp-mentaliteit van de originele ontwerper, zonder deze te 

willen imiteren. Tot slot behoud de ‘facelift’ de constructieve elementen van een object terwijl de gevel wordt vernieuwd. 

 Bij het ontwerp van d’n Atelier is niet gekozen voor een implementatie van een enkel figuur, maar voor een combinatie van een aantal 

figuren in een duidelijke verhouding tot elkaar, die de doelstelling verwezenlijkt. De neutraliteits-eisen van de solid, haar flexibiliteit en onbekende 

gebruik, vragen om dezelfde ingenieursmentaliteit die ten grondslag lag aan het originele ensemble (recapitulatie) als omschreven in het 

hoofdstuk Neutraliteit. In het identiteits-vraagstuk vertegenwoordigt analogie de benaderingswijze tussen imitatie en contrast die wordt gezocht 

(continuïteit). Eenvoud en abstractie zijn de gekozen middelen van analogie. Deze middelen zorgen ervoor dat de solids in ieder geval op 

objectniveau een achtergrond vormen voor de historische iconen, de primaire identiteitsdragers van het terrein (ondergronds).

 De bestaande iconen spelen op objectniveau dus de hoofdrol. De architectuur van de individuele solids is bescheiden. Dat wil niet zeggen 

dat d’n Atelier geen eigen karakter heeft Gezamenlijk vormen de solids in schaal en ritme als een ensemble een nieuw icoon, dat ondanks de 

analogie met het bestaande op eigen benen staat. Aangevuld met de overige nieuwbouw van het totale complex ontstaat zo een gelaagdheid 

van lezingen op basis van schaalniveau periode en ontwikkelingsproject.

12. Heijden, van der (2011)
13. Provoost (1995)
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4.1.1 Analogie

Concreet komt de strategie van analogie op twee verschillende niveaus voor in het ontwerp. Het eerste niveau is de analogie van architectonische 

elementen. De nieuwbouw komt in zeer innige relatie tot de bestaande iconen tot stand, soms ernaast, soms direct ertegenaan. Om een relatie 

aan te gaan die duidelijk maakt dat de twee samen een nieuw  geheel gaan vormen, maar wel verschillend zijn wordt gebruik gemaakt van 

de tijdloze architectonische elementen van het exterieur van de iconen. Hierbij gaat het expliciet niet om elementen die gekoppeld zijn aan (de 

mogelijkheden van) stijlperiodes, maar om abstractere kenmerken als de eenduidige hoofdvorm van een langgebouw, de repetitie van deze 

hoofdvorm, de repetitie van gevel elementen, zijgevels die gebaseerd zijn op een strak ritme, kopgevels die gebaseerd zijn op symmetrie en de 

additie van grotere en kleinere elementen ten behoeve van functionele eisen. Zoals het ritme van de nieuwbouw afwijkt van dat van de oudbouw, 

wijkt telkens de concrete invulling van het abstracte element af van het voorbeeld. Zo wordt aansluiting gevonden, maar eigenheid behouden. 

Bijkomende uitdaging hierbij is dat de nieuwbouw schippert tussen twee ensembles uit verschillende periodes. Ze moet aansluiten bij beiden, 

maar zelf leesbaar een derde element vormen. 

Symmetrie Ritme Repetitie type Repetitie element Eenduidige 
hoofdvorm

Additie
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 De tweede laag van analogie ontstaat in de relatie tussen het (denkbeeldige) ontwerpproces van oud en nieuw. De architectuur van de 

ingenieursmentaliteit kan geabstraheerd worden tot een ontwerpproces van het kleinste element tot het grootste geheel. De stappen die het 

origineel doorliep worden in al dan niet aangepaste vorm ook in dit project doorlopen. Waar bijvoorbeeld de basis van het industriële baksteen-

ensemble wordt gevormd door (expressieve) mogelijkheden van de gebruikte materialen van de periode, in de vorm van onder andere ramen uit 

veel kleine glasplaten, drukbogen, penanten en gearticuleerde overstekken, is hier gekozen voor een vergaande abstractie van ritme die huidige 

technieken mogelijk maken. Zo weerspiegelen beiden hun eigen tijdsgeest. Tevens zorgt de abstractie voor de ‘ondergrondse’ benadering. Net 

als de historische langhallen bestaat de nieuwbouw uit een theoretische eindeloze herhaling van een functioneel ritme. Waar dit bij de iconen 

het ritme van de trein is, hanteert d’n Atelier het ritme van menselijk gebruik. Het ritme wordt in beide gevallen benadrukt door kenmerkende 

gevelopeningen, waarvan in de analyse naar voren kwam dat ze een van de basiselementen van een solid zijn. Kopgevels beëindigen het 

gebouw en geven mogelijkheid tot expressie en addities als entrees, portaaltjes en verhoogde perrons adresseren functionele eisen. Vaak 

wordt dit gebouw herhaald en vormen meerdere langhallen samen een complex. Hier wordt bij zowel oud als nieuw het functionele ritme een 

functioneel gebouw. Door de repeterende gebouwen in een bepaalde verhouding tot elkaar te plaatsen ontstaat een zuiver ensemble, hier 

ontmoeten nieuw en oud elkaar. De laatste ‘stap’ van het proces wijkt af. De oorspronkelijke NS-werkplaats bereikte haar uiteindelijke sfeer 

van gecontroleerde chaos door gedurende een lange periode alsmaar elementen toe te voegen, gebouwen bij te bouwen en aan te passen 

en soms af te breken onder invloed van functionele eisen. De ‘aanpassingen’ zijn bij d’n Atelier direct bij realisatie aanwezig. Ze zijn niet met de 

tijd ontstaan, maar adresseren wel op vergelijkbare wijze de eisen van gebruik en in dit geval publiek domein. Tevens bewerkstelligen ze een 

vergelijkbare sfeer van aanpasbaarheid en onzuiverheid. Geen procesmatige analogie dus, maar wel een van gebruik en sfeer.

Materiaal & detail Functioneel ritme (repeterend) Gebouw Zuiver ensemble Additie

Abstractie Trein -> Mens
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4.1.2 Sfeerbeelden Cultuurhistorie
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4.2 Publiek domein

De tweede bron van eigenheid waaruit d’n Atelier put is haar plaats in de morfologische strategie uit het stedebouwkundige project, en directer 

uit haar relatie tot het publieke domein dat haar omringt. Zoals ze identiteit leent van de oude cultuurhistorie van de iconen leent ze hier identiteit 

van de nieuwe laag eigenheid die zelf ook al is gebaseerd op de historie van de NS-werkplaats. 

 Dit gebeurt op een aantal verschillende niveaus. Het meest voor de hand liggend en abstract is de stedebouwkundige verkaveling van 

d’n Atelier op basis van de eisen van het publieke domein. De noordelijke groene zone, zuidelijke boulevard en doorsteken tussen deze twee 

zones lagen van tevoren vast en bepalen ontsluiting, voor- en achterkant, etc, maar ook het gesloten karakter van het zuidelijke deel van het 

ensemble, en het meer paviljoenachtige karakter van het noordelijke deel. Op een fijnmaziger niveau  werken zowel de doorsteken, als de 

semi-publieke architectonische half verhoogde pleinen en perrons mee aan het park. Door in materialisering, inrichting en routes aansluiting te 

zoeken bij het publieke domein is geen sprake van een architectonisch ensemble dat is ingesloten en doorregen door relatief smalle publieke 

ruimte, maar van een totaal veld van buitenruimte, dat in schaal en mate van openbaarheid wordt ingedeeld door architectonische elementen. 

Het publiek domein profiteert van dit royale karakter van de architectuur, en de architectuur verkrijgt een eigenheid die nauw verbonden is met 

deze locatie. Net als het historische ensemble dat hier ooit stond zijn bebouwde en onbebouwde ruimte samen onderdeel van een complex 

Een bijzondere plaats is weggelegd voor de semi-publieke binnenplaatsen. Zoals de individuele gebouwen van d’n Atelier ondanks een grote 

gelijkvormigheid een eigen karakter hebben door onder andere variaties in gevelopeningen en aan- en opbouwen spelen de pleinen met 

variaties op een thema. Het gevolg is dat binnen het grote complex geen anonieme eenvormigheid ontstaat, maar plaatsen ontstaan waarmee 

gebruikers zich kunnen vereenzelvigen. Door het spel tussen park en architectuur ontstaan ruwweg vier types publieke ruimte. Een echt groene 

parkachtige ruimte in het noorden, straten en stegen van noord naar zuid, half verhoogde binnenplaatsen en de NS-boulevard in het zuiden. 

De plint en verdiepingen van zowel kop- en langsgevels variëren op basis van de eisen en kwaliteiten van deze vier (semi) publieke ruimtes, qua 

materialisering en ontwerp van gevelopening en toe-eigening van buitenruimte door de architectuur. Daarmee veranderen ook de verhoudingen 

tussen gebouw en buitenruimte en de sfeer van het publieke domein. 
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4.2.1 Gevelvariaties

Zowel de kop- als langsgevels van d’n Atelier passen zich aan naar gelang hun relatie met het (semi)publieke domein. De uitdaging is te variëren, 

maar wel de eenheid te bewaren en niet een te druk beeld te creëren. Dit wordt bereikt door te werken met variaties op een beperkt aantal 

thema’s. Hoofdopzet van de gevels is een abstracte vertolking van de achterliggende structuur van d’n Atelier, het ritme en de verdiepingen. 

Door het gebrek aan een gearticuleerde daklijst en door het ritme abrupt te stoppen bij kopgevels, zonder verzwaarde hoekpunten, of juist over 

te laten gaan in zware gesloten baksteenvlakken worden de gevels verrassend eigentijds ondanks de klassieke opzet. Dit effect wordt verder 

versterkt door de op- en aanbouwen, die het gevelsysteem overnemen, maar geheel orthogonaal van opzet zijn en meer gesloten vlakken 

toepassen. Zo worden ze een met het ensemble, maar wordt hun uitzonderingspositie benadrukt. 

 

De gevelopeningen van de langsgevels vallen uiteen in twee hoofdtypes, compleet vlakke, aluminium kozijnen aan de voorzijdes, en diep 

verzonken, zwaar gedetailleerde, gelaagde houten kozijnen en voorconstructies aan de achterzijden. Deze symboliseren het verschil in intimiteit 

en openbaarheid van de relaties met de verschillende publieke ruimtes. De kopgevels vormen een drietal variaties op hetzelfde thema van een 

meer of minder gelaagde glazen pui. Een eerste grove verdeling van de verschillende types publieke ruimte is die tussen het zuiden, de NS-

boulevard, het noorden, de groene parkzone en de ruimtes die intern zijn aan het ensemble.
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ZUID
Voorzijde, formeel, interactie

INTERN
Gevarieerd, intiem, toe-eigening

NOORD
Achterzijde, informeel, gesluierde interactie

Kopgevels
Variaties op een thema:

- logia
- doorsnede

- gelaagde transparantie

Boulevard
Openbaarheid:

Openheid,
interactie d.m.v. 

halfverhoogd 
semi-puliek domein

Straten & stegen
Levendigheid:

Secundaire voorzijde,
entrees, gearticuleerde 

puien, terrassen en derg. 
toegestaan

Park
Gesluierde interactie:

Zien en gezien worden, 
geen toe-eigening,

‘erkers’

Binnenplaats voorz.

Binnenplaats als plein:

Formele toe-eigening 
binnenplaats

voortuin/stoep/terras

Binnenplaats achterz.

Binnenplaats als 
binnenplaats:

Informele toe-eigening 
binnenplaats

‘schutting’

  Het zuiden is de primaire voorzijde, het adres, van het ensemble. Hier zijn de gevels sterk formeel van aard, er zijn geen uitbouwen 

of kleinschalige mee-ontworpen toe-eigeningen van het publiek domein. Wel is er zoveel mogelijk gelegenheid tot interactie met de drukke, 

gelaagde boulevard gecreëerd. Belangrijk voorbeeld hiervan zijn de half-verhoogde perrons, die functioneren als overgang tussen publiek 

en privé. Hier kan buitenruimte worden toegeëigend zonder het openbare karakter van de NS-boulevard aan te tasten. Ze functioneren als 

podium én tribune in een spel van zien en gezien worden. De kopgevels zijn voorzien van verdiepte glazen puien met loggia’s ervoor, zo voegen 

ze extra verdiepingen toe aan de buitenruimte aan de boulevard. De langsgevel zet dit gevoel van openbaarheid voort doormiddel van over-

gedimensioneerde varianten van de standaard voorzijde-gevelopening. 

 De relaties met de interne ruimtes zijn verder verdeeld in drie subtypes. Het eerste type bestaat uit de straten en stegen. Hier wordt 

ingezet op levendigheid. Dit is de secundaire voorzijde van d’n Atelier. In de plint zijn volop entrees en gearticuleerde, hoge puien. Terrassen 

en dergelijke toe-eigeningen van het publieke domein zijn toegestaan en gewenst, maar worden niet mee-ontworpen, ze zijn te gast. Aan de 

semi-publieke binnenplaatsen grenzen zowel voor- als achterzijdes. De voorzijdes zien de binnenplaatsen als voorplein. De relatie met het 

semi-publieke domein is intiemer dan die aan de straten en stegen. Formele toe-eigening van de binnenplaats doormiddel van elementen 

die kunnen functioneren als voortuin, stoep of terras zorgen voor een gelaagde overgang naar het privé-domein. Voor de achterzijden is de 

binnenplaats echt een binnenplaats. De intieme relatie met het plein is hetzelfde als bij de voorzijden, maar de bijbehorende toe-eigening is 

informeler van karakter. Deze doet hier meer denken aan een achtertuintje met schutting. De interne kopgevels zijn glazen ‘doorsnedes’ van 

de langgebouwen op basis van de functionele eisen van de morfologie van d’n Atelier. Door hun complete transparantie bieden ze een intieme 

inkijk in het interieur, verbonden met de minst openbare buitenruimtes van het gebied. 

 De noordzijde is het meest de achterzijde van d’n Atelier. Ze probeert niet teveel functionele druk op de groene parkruimte te leggen. 

Haar relatie met het publiek domein is relatief informeel, door de erker-achitge gevelopeningen en de meer paviljoenachtige opzet van de 

bebouwing. Er wordt ingezet op gesluierde interactie, een soort gelaagde transparantie. Buiten en binnen zien wel iets van elkaar, maar 

nooit alles. Het gevoel is een benadering van het traditionele stadspark met direct aangrenzende, zelfs beperkte interne,  bebouwing, zoals 

bijvoorbeeld het Vondelpark. Het publieke domein wordt niet toegeëigend om haar openbaarheid niet te ondergraven. 
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4.2.2 Sfeerbeelden publiek domein



5. UITWERKING

5.1 Plattegrond: parkeerlaag



5.2 Plattegrond: entreelaag



5.3 Plattegrond: verdieping



aanzicht Zuid

aanzicht Noord

aanzicht Intern

AA’

BB’

CC’

5.4 Plattegrond: opbouw

aanzicht Intern

aanzicht O
ost

DD’



Zuid

Noord

Oost

5.5 Aanzichten

Intern (oost)



AA’

BB’

CC’

5.6 Doorsnedes

DD’

detail A

detail B

detail C



5.7 Principe-details

De drie gekozen details vertegenwoordigen alle aansluitingen van een geveldoorsnede die typerend is voor heel d’n Atelier. De vergaande 

abstractie van de hoofdvorm van de langgebouwen wordt zichtbaar in het dakrand-detail. Boven- en onderaansluitingen van beide basistypes 

gevelopening zijn zichtbaar, alsook de aansluiting van de infra+vloeren die zo essentieel zijn voor de flexibiliteit van gebruik. De houten voorbouw 

met hardhouten deck laat zien hoe een gelaagde overgang van het semi-publieke plein naar de privé binnenruimte wordt gecreëerd. En het 

‘maaiveld’ detail op pleinhoogte laat zien hoe plein, gebouw en parkeergarage elkaar ontmoeten. 

 Voor onderdelen de verschillende details zijn twee referentieprojecten een belangrijke inspiratiebron geweest. Voor de dakrand-aansluiting 

is dit het Piraeusgebouw van Rapp en Kollhoff in Amsterdam14 en voor de volledig vlakke aansluitingen van aluminium kozijnen, en de oplegging 

van de infra+vloeren, is dit La Fenetre van Rudy Uytenhaak in Den Haag.15
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B. Onderaansluiting vlakke gevelopening, Infra+vloer 
en houten voorbouw entree
A = Vlak aluminium raampro�el, B = Infra+vloer, C = Sandwichpaneel binnenwand, 
D = Houten voorbouw entree, E = Hardhouten deurkozijn

1 = Trim meegenomen in aluminium pro�el, 2 =Strook EPS, 3 = Multiplex, 
4 = Akoestische ontkoppeling, 5 = Anhydrietvloer, 6 = Rubber-granulaat, 
7 = Gebruikersvloer, 8 = Harde steenwolplaat, 9 = Kitvoeg, 10 = Aluminium pro�el

A. Dakrand en bovenaansluiting vlakke gevelopening
A = Sandwichpaneel binnenwand, B = Vlak aluminium raampro�el, C = Sandwichpaneel dak

1 = Aluminium pro�el, 2 = Aluminium daktrim, 3 = Waterkerende dampdoorlatende folie, 
4 = Aluminium dakgoot, 5 = Multiplex, 6 = Trim meegenomen in aluminium pro�el, 
7= Multiplex, 8 = Harde steenwolplaat, 9 = Aluminium felsdak, 10 = PE folie, 11 = Minerale wol

C. Onderaansluiting hardhouten deurkozijn, 
geisoleerde Infra+vloer en Stelcon-deck
A = Hardhouten deurkozijn, B = Infra+vloer, C = Stelcon-deck

1 = Strook EPS, 2 = Anhydrietvloer, 3 = Grubber-granulaat, 4 = Gebruikersvloer, 
5 = Harde steenwolplaat, 6 = Isolatie 160mm, 7 = Spuitbeton, 8 = Hardhouten decking, 
9 = Aluminium regels,10 = Stelcon-platen

14. Klaren ea (1994)
15. SEV realisatie (2007)
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CONCLUSIE

De combinatie van stedebouwkundige strategie en ontwerp, en het architectonische ontwerp vormen een mogelijk antwoord op de 

onderzoeksvraag:

‘Op welke wijze kan de spoorzone in Tilburg worden ontwikkeld, zodat ze aansluit bij, en bijdraagt aan, de historisch gegroeide en hedendaagse 

eigenheid van de stad?’

Stedebouwkundig zijn de infrastructurele en vooral de morfologische strategie op hoge schaal het belangrijkst. Ze betrekken de herontwikkeling 

van de spoorzone bij het versterken van de eigenheid van Tilburg, door haar morfologische structuren te versterken waar aanwezig, te herstellen 

waar verdwenen en een nieuwe laag toe te voegen waar gewenst. In dit proces worden tevens nadelige eigenschappen van de stadsstructuur 

aangepakt. Op de concrete schaal van het stedebouwkundige ontwerp voor de NS-werkplaats wordt hier tevens de eigenheid van het terrein 

zelf aan toegevoegd. Er is een tactiek van eigenheid ontwikkeld die verder gaat dan het vaak toegepaste oppervlakkige sausje van behoud. Dat 

wil niet zeggen dat hier geen gebruik wordt gemaakt van historische iconen en industriële materialen, integendeel, die spelen hier ook een rol. Ze 

zijn echter onderdeel van een groter geheel, dat vooral gebruik maakt van het gedachtegoed dat ooit ten grondslag lag aan de ontwikkeling van 

de werkplaats, voor zover ze nog steeds relevant kunnen zijn, en de ruimtelijke karakteristieken die oorspronkelijk bestonden of zijn ontstaan die 

van waarde kunnen zijn. Zo wordt niet alleen het uiterlijk van het terrein gevangen maar ook haar geest. De combinatie van strategie en ontwerp 

verzekerd een ontwikkeling die zowel aan de economische doelstellingen van de gemeente voldoet, als (de eigenheid van) Tilburg en haar 

spoorzone versterkt. Ze vormen een duurzaam kader dat een veelvoud aan programmeringen en architectonische invullingen kan opvangen. 

Zo schept ze vrijheid voor een ‘natuurlijke’ economische en architectonische stadsontwikkeling van de spoorzone.

 Door in het architectonische project geen gebruik te maken van deze vrijheid, maar in te zetten op maximale aansluiting bij de stedebouw, 

gecombineerd met wederom een strategie van eigenheid wordt de waarde van de herontwikkeling van de werkplaats eens te meer versterkt. 

De keuze voor nieuwbouw in plaats van herbestemming van een historisch icoon, en daarmee de zoektocht naar nieuwe eigenheid, speelde 

hierbij een centrale rol. Door het kopiëren van de inherente solid eigenschappen, de dualiteit van neutraliteit en identiteit, van de iconen van de 

werkplaats wordt onderdeel van de geest van het terrein gevangen. Het feit dat de identiteits-helft van de solid hier is gebaseerd op analogie 

met de werkplaats-iconen en connectie met het publiek domein versterkt de integratie  van architectuur en stad en verleent het terrein nog meer 

specificiteit.

 Gezamenlijk verschaffen stedebouw en architectuur Tilburg en de spoorzone een hoge mate van (nieuwe) eigenheid, en daarmee op 

basis van de paradox van de netwerkstad een versterkte positie in het netwerk.

 Naast het beantwoorden van de onderzoeksvraag heeft het project nog een aantal interessante toevoegingen aan het vakgebied 

geleverd. De gedachte dat een belangrijke kwaliteit voor schakels binnen de netwerkstad bestaat uit het zoveel mogelijk zichzelf zijn is misschien 

niet revolutionair maar wel vaak onderbelicht. De netwerkstad is een natuurfenomeen, je hoeft er niet per se aan te ontwerpen, maar wel zorgen 

dat je gebruik maakt van haar kansen en zo min mogelijk negatieve effecten ervan ondervindt. Verder heeft dit onderzoek het interessante werk 

van J. Witte, waaraan ze dankbaarheid verschuldigd is, een stap verder gebracht door haar strategie uit te breiden en hier een concrete invulling 

aan te geven. Op vergelijkbare wijze heeft het architectonische ontwerp het solids-concept verder verrijkt door onder andere het idee van een 

complex van verschillende solids toe te passen, het ontlenen van identiteit aan de locatie in plaats van aan historische stijlfiguren en de nauwe 

samenwerking met een zeer specifiek publiek domein. 

 Uiteraard vertoont het project ook een aantal moeilijkheden. Zo geldt voor het stedebouwkundige ontwerp dat het plangebied erg groot 

is. Ondanks het feit dat alsnog een redelijk detailniveau is bereikt is de uitwerking op het kleinste schaalniveau niet optimaal. Dit is een bewuste 

keuze gewest, het belang van het testen van de morfologische strategie en het vinden van een eigenheids-tactiek voor het terrein prevaleerden 

boven een gedetailleerde stedebouwkundige uitwerking. Iets vergelijkbaars geldt voor het architectonische object. Het uitwerkingsniveau had 

niet per se gedetailleerder hoeven zijn, maar het project kostte mede door zijn grote schaal veel tijd. Het belang om het hele complex uit te 

werken en het ‘solid van solids’ idee te testen was groter dan het snel, uitvoerig uitwerken van een deelproject. Verder kan er gediscussieerd 

worden over het idee dat het stedebouwkundige ontwerp een grote mate van vrijheid aan de architectuur laat. Enerzijds is dit zo en schept het 

flexibiliteit, anderzijds blijkt uit het architectonische project dat er grote waarde kan liggen in een specifieke invulling. De vraag is of de sterke 

voorkeur voor een bepaalde inrichting in de rol van stedebouwkundige onderdrukt moet worden.

 Ondanks een langdurig en uitvoerig ontwerpproces, van de schaal van heel Tilburg tot aan bouwtechnische details, zijn er nog volop 

vraagtekens omtrent de ontwikkeling van de werkplaats. Hoe worden de iconen nieuw leven ingeblazen? Wat is de architectuur van de follies 

in de groene zone? Welke buurtfuncties passen het best in het park? Hoe ziet de overige nieuwbouw eruit? etc. Dit is niet erg en gedeeltelijk 

onderdeel van de gekozen strategie. Het meest interessante vraagstuk voor een vervolgonderzoek zou zijn of een systematisering van het hier 

toegepaste ontwerpproces elders ook inzetbaar is. Oftewel, kan dit project voor de Tillburgs spoorzone echt als een test-case fungeren voor 

knooppunten in de netwerkstad, of is ze vooral een gelukkige samenloop van specifieke omstandigheden?
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