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Voorwoord
Naar aanleiding van mijn afstudeerproject bij de faculteit
Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, ligt
hier voor u dit verslag. Het afstudeerproject maakt deel
uit van het afstudeeratelier BrabantStad onder begeleiding
van Pieter van Wesemael en Hlisnu Yegenoglu. Binnen dit
atelier hebben we gekeken naar de BS-stad Tilburg en meer
specifiek naar het nieuw te ontwikkelen gebied van de
oude NS-werkplaats ten noorden van het Centraal station.
Door middel van een historisch morfologisch onderzoek hebben
we onder andere de ontwikkeling van de NS-werkplaats in
kaart gebracht. De positionering van Til burg binnen BrabantStad
vormde hierbij een belangrijk onderwerp met betrekking tot
de toekomstige nieuwe functie die het gebied zal gaan krijgen.
In samenwerking met mede ateliergenote Marieke de Vries
heb ik een visie ontwikkeld voor het gebied van de oude NSwerkplaats. Dit heeft geresulteerd in een globaal masterplan
wat vervolgens als achtergrond fungeert voor mijn individuele
opgave. Deze opgave bestaat uit het herbestemmen van een
van de historische industriehallen, die in dit gebied te vinden is.
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In Ieiding
Sinds het jaar 2000 bestaat er een samenwerkingsorgaan
tussen de provincie Noord-Brabant en de steden Breda,
Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg onder de naam
BrabantStad. De ambitie is een samenhangend stedelijk gebied
te vormen dat als toonaangevende kennisregio op de Europese
kaart moet komen te staan. De steden werken aan een zo
compleet mogelijk aanbod van voorzieningen en locaties.
Waar Eindhoven de plek van kenniscentrum inneemt, tegenover
het bestuurlijke imago van Den Bosch, is het nu aan Tilburg om
een duidelijke identiteit te gaan vervullen binnen dit netwerk.
Een belangrijk project in het kader van BrabantStad is
de ontwikkeling van de spoorzone in Tilburg. Door de
gunstige ligging ten opzichte van het station en het centrum,
biedt het gebied ongekende mogelijkheden voor de stad.
Als in 1863 de eerste treinverbinding wordt gelegd tussen Til burg
en Breda, betekent dit een nieuwe impuls voor het gebied. Met
de opkomst van het industriele tijdperk. wordt de spoorzone een
tactische locatie voor fabrieken. Ook worden in 1867 de eerste
gebouwen voorde huidige NS-werkplaatsgebouwd. Dewerkplaats
zal in de loop van de tijd uitgroeien tot een enorm complex.
De NS-werkplaats in Til burg is een voor Nederland uniek complex.
Met het bouwen en repareren van treinen en wagons verdienden
duizenden werknemers hun brood. Vee I ongeschoolde arbeiders
werden hier opgeleid tot specialist.Verder is het de laatste in bedrijf

zijnde NS-werkplaats in de 150 jaar bouwen voor de spoorwegen.
Toen de plannen voor de verhuizing van de NS-werkplaats
een feit waren, zag de gemeente Tilburg binnen dit gebied
ongekende mogelijkheden liggen voor centrumontwikkeling
en
kocht het gebied in 2009 over van de NS.
Het gebied is momenteel nag een zwarte vlek binnen het
centrum van Tilburg. Zowel een goede bereikbaarheid als
een ruimtelijke en functionele invulling mist. Met name
de historische en industriele invloeden die de voormalig
NS-werkplaats
kent,
zullen
als
uitgangspunt
moeten
gaan fungeren voor de ontwikkeling van het gebied.
De herbestemming van verschillende industriele hallen met
monumentale waarde is vervolgens een logische stap om
het gebied een nieuw Ieven in te blazen. De voormalige
werkplaatsen zullen toegankelijk worden voor een breder
publiek waarmee zowel het gebied een nieuwe impuls
krijgt alsmede de historie van de NS zichtbaar wordt.

Fasel: 1867-1914

Fase 2: 1914-1940

•

Fase 3: 1940-20 I0

I Fasering NS-werkplaats Tilburg

1.1 Historische morfologie NS-werkplaats

Ontwikkeling

Na de aanleg van de spoorlijn Breda-Tilburg in 1863 komt
de exploitatie ervan in handen van de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen (S.S.). De voorwaarde
hierbij was dat er een werkplaats zou komen voor al het
rollend materieel. Het werkplaatsterrein in Tilburg werd ten
noorden van het station gesitueerd en kreeg een afmeting
van circa 900 x I00 a ISO meter evenwijdig aan het spoor.
Volgens een transversale opzet werden de voortuigen
via
een
rolwagen
het
gebouw
binnen
gebracht.
Vervolgens kon de wagon overdwars worden gezet op
een kort spoor, waar aan de reparatie werd gewerkt.
De gebouwen van de werkplaats zijn op een weldoordachte wijze
gegroe pee rd tot een logi sch geheei.Het hers tell en van locomotieven
en rijtuigen werd uitgesplitst in verschillende werkzaamheden,deze
werkplaatsen werden met elkaar verbonden door nevenbedrijven.
De werkplaats werd grofweg in drie

periodes opgezet.
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Fase I ( 186 7-I 914)
Nieuwbouw en sterke expansie
In 1867 worden de eerste gebouwen geplaatst en door
de snelle ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit,
is de werkplaats in 1878 al uitgegroeid tot een groot
complex.
De
nadruk
ligt
op
verschillende
soorten
werkplaatsen, met een klein aantal ondersteunende functies.

I NS-werkplaats

1878

I NS-werkplaats 1891
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I NS-werkplaats 1902

Fase 2 (I 914-1940)
Ontwikkeling en specialisatie
Rond 1913 worden in de werkplaats werkzaamheden uitgevoerd
die in het bijzonder zijn gericht op het verbeteren van de
werkomstandigheden van de arbeiders. Er wordt gezorgd
voor betere ventilatie in de smederij, er komen lichtkappen in
de locomotiefloodsen en de zadelmakerij wordt verhoogd.
Om een eind te maken aan de concurrentiestrijd tussen
de verschillende spoorwegmaatschappijen, wordt na veel
onderhandelen in 1937 de Nederlandse Spoorwegen opgericht. De
fusie had totgevolg dat de taken van aile werkplaatsen in Nederland
werden onderworpen aan een herschikking. De werkplaats in
Tilburg werd speciaal voor het onderhoud aan locomotieven
bestemd, waardoor de wagenwerkplaats en de rijtuigenafdeling
in respectievelijk 1925 en 1932 werden opgeheven. In de
locomotiefwerkplaats werd juist extra ge"investeerd, onder andere
in een verhoging die nodig was voor de nieuwe I 00-tons kraan.
Een gebouw dat nog steeds als zeer uniek wordt beschouwd,
is de polygonale loods. Deze dateert uit 1937 en werd
gebouwd rondom de draaischijf uit 1929. Het doel van deze
loods was het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden.
i De loods geeft plaats aan zes locomotieven. Het is de
enige nog bestaande polygonale loods in Nederland.
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I NS-werkplaats 1946

Fase 3 ( 1940-20 I 0)
Wederopbouw en modernisering
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gewoon doorgewerkt,
tot aan de spoorwegstaking op 17 september 1944. Als reactie
hierop werd de werkplaats systematisch vernield door de
Duitsers. Na de bevrijding van Tilburg werd direct begonnen
met de wederopbouw, omdat het voor heel Nederland
belangrijk was dat de treinen weer gingen rijden. Het enige
gebouw dat in deze naoorlogse periode nieuw werd bijgebouwd
is het ketelhuis. De grote vernielingen gaven ook ruimte
voor vernieuwing, zo werd in 1960 een nieuwe hoofdingang
met portiersloge geopend aan de oostzijde van het terrein.
De jaren '80 kenmerken zich door nieuwe uitbreidingen
op het terrein en de modernisering van de NS-werkplaats.
De gemeente kocht in 1984 nog nieuwe grond aan,
waarop
de
laatste
gebouwen
werden
gerealiseerd.
Nadat eind 20ste eeuw werd besloten dat de functies van de
Tilburgse werkplaats centraal zouden verhuizen, besloot de
gemeente het gebied over te kopen. Aan plannen voor de
herontwikkeling van het gebied wordt momenteel hard gewerkt.

I NS-werkplaats 1970

I NS-werkplaats 2010

•

Hoge monumenten waarde

•

Positieve monumenten waarde

lndifferente monumenten waarde

I Monumentaliteit NS-werkplaats

Monumentaliteit
De Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en
Exploitatie van lndustrieel Erfgoed (BOEi) heeft in opdracht
van de gemeente Tilburg een bouwhistorisch onderzoek
uitgevoerd. Hierin is onder andere aandacht besteed aan de
historische waarde van de nog bestaande bebouwing. Hoewel
grofweg de helft van de bebouwing wordt aangeduid als
indifferent, blijkt het gebied een weldaad aan monumentale
gebouwen te herbergen, wat een extra dimensie kan geven
aan toekomstige plannen en ontwikkelingen voor het gebied.

BRABAN.TSTAD

I Logo BrabantStad

I. 2 De Stad
ldentiteit
iden•ti•teit de; v I gelijkheid: zijn - bewijzen bewijzen dat
men de persoon is voor wie men zich uitgeeft 2 eigen karakter
Wanneerwe spreken over de 'identiteit van een stad' slaat dit begrip
op de eigenheid van de plek. Deze eigenheid wordt bepaald door
verschillende elementen zoals de historie en het karakter van de
stad. Herkenbaarheid voor publiek en bewoners speelt hierbij een
belangrijke rol. Maar ook met name de visie van een stad draagt bij
aan haar identiteit.Wat heeft ze te bieden en waar legt ze de nadruk
op. Met andere woorden waarmee kan de stad zich profileren.
Tilburg worstelt met haar identiteit. De andere BS-steden
in Brabant zijn bezig zich te profileren binnen een bepaald
marktsegment. Eindhoven zet in op design en techniek, Den Bosch
heeft als provinciale hoofdstad een belangrijke bestuursfunctie en
Breda richt zich op cultuur. Om de samenwerking tussen de steden
binnen BrabantStad te optimaliseren, is bepaald dat de steden hun
eigen specialiteit hebben en dus niet met elkaar concurreren.
Tilburg zet in op diversiteit, wat JUISt maakt dat
Tilburg een eigen identiteit krijgt. Het richten op een
functie zoals bij de andere BS-steden is dus niet nodig.
Echter om Tilburg als stad op de kaart te zetten, is meer
nodig dan aileen een diversiteit aan functies. Het ontwerp

J

I S/echt werkende openbare ruimte Tilburg

van de openbare ruimte is erg belangrijk voor de mental
map van een stad en in het geval van Tilburg kan het zeker
bijdragen aan het ontwikkelen van een eigen identiteit. Tilburg
heeft niet de nostalgie en gezelligheid van een historisch
stadscentrum zoals die in Den Bosch en Breda wei aanwezig is.

Openbare ruimte
Na het analyseren van het centrum van Tilburg, valt op
een duidelijk gearticuleerde openbare ruimte mist. De
openbare ruimtes zijn aan de rand van het centrum gelegen
en worden vaak aan een kant begrensd door een drukke weg.
Yerder is de verblijfskwaliteit of slecht door ontbrekende
1 sfeermakers en (openbare) functies, of gericht op omwonenden.

I dat

Een plek waar verschillende doelgroepen bij elkaar komen
ontbreekt in Tilburg. Met het vrijkomen van de oude NSwerkplaats, krijgt Til burg de kans om het centrum uit te breiden
en te versterken. De NS-werkplaats heeft een centrale ligging in
de stad en is een geschikte locatie voor het ontwikkelen van een
nieuwe openbare ruimte in het centrum van Tilburg. Dit nieuw
te ontwikkelen gebied moet representatief zijn voor Til burg en
daarmee de mental map van de stad versterken. De aanwezigheid
van industriele elementen in het te ontwikkelen gebied kan
bijdragen aan het tot uiting Iaten komenvan een specifieke identiteit.

I Behoud

bestaande bebouwing NS-werkplaats

I. 3 Masterplan

Genius Loci
De bestaande bebouwing van de NS-werkplaacs biedt een
interessant uitgangspunt om het gebied opnieuw in te richten. De
historische fabriekshallen hebben een industrieel karakter wat
wordt versterkt door de aanwezigheid van de oude spoorlijnen
die inmiddels buiten gebruik zijn. De geschiedenis van deze
plek moet zichtbaar blijven in het nieuwe ontwerp. Een deel
van de industriele bebouwing zal dus blijven staan en worden
herbestemd. Toch zullen ook de nodige gebouwen gesloopt
worden, omdat ze qua beeld niet aansluiten bij het gebied en de
omgeving of omdat ze een ensemble of zichtlijn verstoren. Nieuw
te plaacsen bebouwing moet qua schaal en uitstraling in balans zijn
met zowel de omliggende gebieden, als de industriele bebouwing.

"The street is not only a means of access but also an arena for social
expression"
A. & P. Smithsons ( 1967)

1

Hajer ( 1998)

2

Nio (2000)

Netwerksamenleving
Om met het ontwerp voor een publieke ruimte goed in
te kunnen spelen op de uiteindelijke gebruikers, is het
belangrijk te weten wat deze mensen beweegt. Het ontstaan
van de netwerksamenleving heeft een groot effect gehad
op de huidige stedelijke ritmes van de stadsbewoners.
Ten eerste zorgt de vergrote mobiliteit voor een spreiding van
functies en mensen. De eigen stad fungeert steeds meer als slechts
een uitvalsbasis. Daarnaast ontstaat er steeds meer stedelijkheid
zonder stad.Dithoudtin datde netwerksamenleving bestaat uiteen
(digitaal) netwerk van onzichtbare functionele en sociale relaties,
waardoor de woning als totaal basis functioneert. Men hoeft in
principe de deur niet meer uiten wanneerditwel gebeurt,staptmen
vanuit de voordeur zo de auto in op naar de volgende bestemming.
Vroeger was de fysieke verschijning op straat een zeer
wenselijk onderdeel van het dagelijks Ieven. De functionele
visie van het ClAM in de eerste helft van de twintigste eeuw
heeft een desastreus effect gehad op het leefklimaat van de
openbare ruimte 1, welke in het dagelijks Ieven slechts gebruikt
wordt als transportruimte. De verschillende winkelcentra en
terrassen worden wei massaal gebruikt op een vrije dag, maar
die massaliteit neigt weer naar anonimiteit waarin iedereen
zich in zijn eigen bubbel voortbeweegt2• Afgezien van de

uGemengd gebruik ... schijnt een noodzakelijk element te zijn van
stedelijkheid"
Thomas Sieverts (2003)

1

de Wit (2000)

'van Engelsdarp (2006)

verkeersruimte en koopgrage mensen op hun vrije dag is het
op een doordeweekse dag relatief leeg in de openbare ruimte3•
Bij de inrichting van de NS-werkplaats als 'nieuwe' openbare
ruimte van Tilburg doet zich de vraag voor hoe deze omgezet
kan worden in een effectieve omgeving.Volgens Bahrdt zijn echte
stedelingen geneigd hun dagelijks Ieven zoveel mogelijk in twee
situaties te Iaten plaatsvinden. Ten eerste in openbare domeinen
waar er sprake is van een wisselwerking tussen sociale interactie
en anonimiteit. Verder heeft de stedeling oak behoefte aan rust
en privacy die hij vindt in privedomeinen zeals de waning".
Het creeren van een constant aangename openbare
ruimte wordt bemoeilijkt door de grate verschillen in
gebruiksintensiteit en de wisselende vraag naar rust en interactie.

Plan
II'

Om te kunnen voldoen aan eisen van de netwerksamenleving
is het gebied ingedeeld aan de hand van twee routes.
De pleinenroute is een verharde route die onderdeel is van het
voetgangersgebied. De route is de bewegingsas in het gebied en
volgt de lijnen van de oude sporen die in de spoorzone liggen.Aan
deze route liggen verschillende pleinen die elk een eigen functie
vervullen doordat ze door hun ligging gericht zijn op bepaalde
doelgroepen. Zo is het plein achter het station gericht op de
reiziger die op deze plaats Tilburg binnenkomt en het meest
noordelijk gelegen plein sluit aan bij de wijk. En vervuld daar zijn
buurtfunctie. Langs deze pleinenroute kan elk individu een plek
vinden van sociale interactie met de doelgroep waar behoefte aan is.
Als tweede loopt er een parkenroute door het gebied. Deze
route zorgt onder andere voor het groene karakter van
het gebied en vormt de tegenhanger van de pleinenroute
door het creeren van rustpunten. De route loopt door het
gebied via enkele parken in de wijk naar het Wilhelminapark.

I Fasering

Fasering
De twee routes in combinatie met de te behouden bebouwing
vormen enkele deelgebieden binnen het gebied. Deze opdeling
maakteen faseringin verschillende ontwikkelingsgebieden mogelijk.
Het deelgebied wat als eerst ontwikkeld wordt (fase I),
bevindt zich in het oosten van het gebied. Aangezien hier veel
industriele gebouwen blijven staan die t evens in een redelijk
goede staat verkeren, is het mogelijk om hier op "korte" termijn
[ een invulling aan te geven. Dit deelgebied krijgt daardoor
1de taak om het gehele gebied een eerste impuls te geven.

•
N

I Ensemble

Ensemble
De ligging van het deelgebied en de bestaande bebouwing
vormen een interessant ensemble dat aansluit op zowel de
pleinen- als de parkenroute. Door het toevoegen van enkele
nieuwe bouwvolumes ontstaan er twee verschillende pleinen.
Een groot plein centraal aan de doorgaande voetgangersroute en
een kleiner naar binnen gericht plein. Het grote plein verbindt de
beide routes met elkaar. De overgang tussen het park en het plein
verloopt geleidelijk van het park, via een plantsoen naar het plein.
De oude wagenmakerij, huidige hallen 90, 92 en 95, heeft een
prominente plek binnen het ensemble. De industriehal ligt
zowel aan de pleinenroute als aan het park. De doorgaande
voetgangersroute ligt ten noorden van het gebouw en het
grote plein ligt aan de westzijde. Dit plein wordt een plek
waar een culturele samenkomst en interactie mogelijk is.
Het gebouw en het park werken op twee manieren
samen. Ten eerste is het gebouw een monumentale
achtergrond voor het park. En ten tweede biedt het park
een mooi uitzicht aan de gebruikers van het gebouw.

wie\banden
wer\<.plaats
\891

I Ontwikl<eling wagenmc

1.4 Wagenmakerij

Ontwikkeling
Zoals in de historische morfologie van de NS-werkplaats te
zien is, zijn de huidige hallen 90, 92 en 95 in verschillende
fasen ontstaan en ontwikkeld tot hoe ze er nu uiuien.

Gebouw 90
De
werkplaats
voor
treinwagens
werd
in
1868
gebouwd in de vorm van een transversale werkplaats.
In 1871 kreeg het gebouw een kleine uitbreiding voor de
schildersafdeling.Voor het jaar 1953 is de meest westelijke travee
van de werkplaats gesloopt en dichtgezet met een nieuwe gevel.

Gebouw 92
Gebouw 92 is gebouwd in 1891 als uitbreiding op de eerste
wagenwerkplaats. In 1902 wordt het gebouw verder uitgebreid
met een schrijnwerkerij die zorgt voor een verbinding met gebouw
90.Verder komen er twee beuken bij in de richting van gebouw 95.

Gebouw 95
De

derde

wagenmakerij

dateert

uit

1902.

Algemene gegevens gebouw 90

Opbouw
Het hoofdvolume bestaat uit twee evenwijdige zadeldaken in
noord-zuidrichting, grotendeels met lichtlantaarn. Evenwijdig aan
dit volume bevind zich aan noord-westzijde een extra travee.
Haaks op het hoofdvolume zijn drie verbindingen gemaakt
naar gebouw 92 waardoor er twee patio's gevormd worden.

Afmetingen
Het hoofdvolume is 85 meter lang en heeft 17 traveeen
van 4,8 meter. De spanten overspannen 12,4 meter zodat
de totale breedte op 24,8 meter uitkomt. De extra travee
steekt aan noordzijde 6 meter uit en is ca. 40 meter lang.

Hoogte
De lengte van de kolom bedraagt 5 meter. De nok is op
8, 9 meter boven de vloer gelegen (lantaarn op I 0,3 meter).

Oppervlakte
3.280 m2

I Constructieprincipe gebouw 90

Ontwikkeling gebouw 90
Het huidig gebouw 90 was de werkplaats voor wagens en
is gebouwd in 1868. De werkplaats kende een transversale
plattegrond en vijf zadeldaken. De constructie bestaat uitgietijzeren
zuilen waarop Polonceau-spanten rusten. De gevel is opgetrokken
uit baksteen en voorzien van lisenen en siermetselwerk. De
noordelijke kopgevels bevatten vijf gekoppelde rondboogvensters
en de zuidelijke kopgevels hadden vier rondboogvensters en
vier getoogde souterrainvensters. In aile kopgevels waren
ronde vensters in de geveltoppen aangebracht. De zijgevels
hadden afwisselend getoogde ingangen of getoogde vensters.
lndezuidwestelijkehoekvanhetgebouwwarenkantorengesitueerd
en in de zuid-oostelijke hoek bevond zich een schilderswerkplaats.
In 1960 zijn twee rondboogvensters en de keldervensters van
de zuidgevel dichtgemetseld. Op dat moment was het gebouw
in gebruik als magazijn. De voormalige werkplaats voor wagens
bestaat grotendeels nog en heet nu gebouw 90. Een deel van de
mi dd el ste beuk en de gehel e westel i j ke zi j beu k zijn echter gesloopt.
Hetzuidelijke deel van de spantenhal bevatnogeen origineel perron.
Deze verhoging herinnert aan de oorspronkelijke functie van de hal.

Algemene gegevens gebouw 92

Opbouw
Het gebouw is rechthoekig en wordt afgedekt door 16 evenwijdige
zaagdaken en een plat dak aan de noordzijde Aan de noord- en
zuidzijde van het gebouw zijn twee uitbouwen aangebouwd.
Afmetingen
De hal is 86 meter lang en
uitbouwen hebben een afmeting

64 meter breed. De
van 6 bij 13 meter.

Hoogte
Onder de doorgaande liggers bedraagt de vrije hoogte 5,2 meter.
Oppervlakte
5.500 m2

I[

I t

I

j

I

f

I Consrruaieprincipe gebouw 92

Ontwikkeling gebouw 92
In 1891 werd de al bestaande wagenmakerij in oostelijke
richting
uitgebreid
met
een
nieuwe
wagenmakerij
(huidig gebouw 92) en een tweede wagenbankwerkerij.
Door de bouw van de bankwerkerij ontstond, tussen de
bankwerkerij de uitbreiding van de schilderswerkplaats en
de twee werkplaatsen voor wagens, een binnenplaatsje. Dit
binnenplaatsje is later dichtgezet met een stalen constructie en
golfplaten. De bankwerkerij is de huidige middelste verbinding
tussen de voormalige twee werkplaatsen voor wagens. De
gevels zijn opgetrokken uit baksteen. De noord- en zuidgevels
bestaan uit vier traveeen, die benadrukt worden door
lisenen en sierlijsten. In drie traveeen is een getoogd venster
opgenomen en in een travee een getoogde ingang. Deze ingang
is later dichtgezet, maar de hardstenen duimen zijn nog zichtbaar.
De Jocatie van de voormalige traverse is nog in het huidige
gebouw 92 te zien aan de zwaarder uitgevoerde constructie.
De constructie van de voormalige tweede wagenmakerij
bestaat uit gietijzeren kolommen met opgewerkte aangegoten
consoles, waarop samengestelde geklonken vakwerkliggers
zijn geplaatst. Deze Jiggers en kolommen dragen een
houten sheddakconstructie. De gevels zijn opgetrokken uit
baksteen en hebben lisenen en lijsten van siermetselwerk.

Algemene gegevens gebouw 95

Opbouw
Het gebouw is

ingedeeld

in

18 traveeen van 5 meter.

Afmetingen
De

hal

is

90

meter

lang

en

24

meter

breed.

Hoogte:
De zijhoogte is 8,5

Oppervlakte
2.160 m2

meter en de nokhoogte

II

meter.

I Constructieprincipe gebouw 95

Ontwikkeling gebouw 95
In 1902 werd de werkplaats uitgebreid met een nieuwe
wagenmakerij (huidig gebouw 95) en een schrijnwerkerij. De
schrijnwerkerij of meubelmakerij werd tussen de eerste en
de tweede wagenmakerij gesitueerd. Hierdoor ontstond een
tweede binnenplaatsje, ten noorden van de eerste. De derde
wagenmakerij werd gebouwd als uitbreiding aan de oostzijde
van de tweede wagenmakerij. De nieuwe uitbreiding werd
gedeeltelijk gerealiseerd met dezelfde constructie als de tweede
wagenmakerij, bestaande uit gietijzeren kolommen en geklonken
vakwerkliggers waarop een houten sheddakconstructie was
geplaatst, en gedeeltelijk met een geheel nieuw type constructie.
Dit nieuwe type
constructie wordt gevormd
door
knieboogspanten, die in de lengte gekoppeld zijn door middel
van vakwerkliggers en samengestelde hoofdgordingen. De hal
met de constructie van knieboogspanten wordt tegenwoordig
het koepelmagazijn genoemd. In deze hal, van het transversale
type, lag een gezonken spoor in de lengterichting van het
gebouw, waarop een rolwagen kon worden gereden. De
wagens werden vanuit de tweede wagenmakerij en het eerste
deel van de derde wagenmakerij naar binnen gereden en
stonden zodoende dwars op de lengterichting van de hal.
Met de rolwagen konden ze verplaatst worden binnen de hal.
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Staat van onderhoud
Gebouw 90
De constructie en het dak bevinden zich in een matige staat
van onderhoud. De gordingen buigen sterk door waardoor de
dakconstructie aan vervangingtoe is. Ookde dakbedekkingvoldoet
niet meer. De glaskappen zijn of al vervangen of dichtgeplakt.
Het gevelmetselwerk vertoont veel reparatieplekken. De
originele kozijnen zijn veelal vervangen door andere invullingen.

Gebouw 92
De constructie en het dak bevinden zich in een redelijke
staat van onderhoud. De daken zijn voorzien van
betonpannen en de dakgoten vertonen geen ernstige lekkage.
Het metselwerk en de kozijnen zijn redelijk onderhouden
en grotendeels nog in de originele staat aanwezig.

Gebouw 95
De constructie en het dak bevinden zich in een goede staat
van onderhoud. De dakbedekking en goten voldoen nog.
Het metselwerk en
de kozijnen zijn goed onderhouden
en grotendeels nog in de originele staat aanwezig.

2.1 Probleemstelling

Herbestemming
Naar aanleiding van voorgaand onderzoek is te concluderen
dat de hallen 90,
92 en 95 van grote monumentale
waarde
zijn
onder
andere
door
hun
bijzondere
constructieprincipes en de nog aanwezige originele details.
Aangezien de staat van onderhoud redelijkgoed te noemen is,biedt
herbestemmingvan de industriegebouwen eengoede mogelijkheid
om de historische karakteristieken weer tot Ieven te Iaten komen.
De hallen hebben veel potentie om de functie van bibliotheek
en studiecentrum voor de stad Tilburg te gaan vervullen.
De keus voor deze functie wordt later verder toegelicht.

Vraagstelling
Hoe kunnen de voormalige NS-gebouwen 90, 92 en 95 herbestemd
worden tot bibliotheek en studiecentrum waarbij zowel een
hedendaagse culturele ontmoetingsplek ontstaat a/smede de
karakteristieken van de historische industriehallen behouden blijven?

2.2.Visie
Karakteristieken
De industriehallen van de NS-werkplaats zijn veelal op
eenzelfde manier opgebouwd . De gietijzeren constructie
biedt de basis waaromheen de gevel van metselwerk is
opgetrokken. De constructie en de gevel zijn dus de twee
meest karakteristieke elementen van de NS-hallen te noemen.
Ook de hallen 90, 92 en 95 kennen een dergelijke opbouw.
De gevel is karakteristiek door het metselwerk met lisenen en
lijsten van siermetselwerk en door de getoogde ramen met
gietijzeren kozijnen. De constructie is bijzonder aangezien deze
constructiepri nci pes nietvaaktoegepastzi j n bin nen andere projecten.
Ook maakt de constructie natuurlijk lichtinval van bovenaf mogelijk.
Het behoud van deze karakteristieken vormt de basis van de
herbestemming. Hieruit volgen twee uitgangspunten. Ten eerste
moet de constructie vrij in het zicht worden gehouden. Verder
moeten ook de originele details van de gevel in het zicht blijven.
Echter, de gevel kent op meerdere plaatsen 'littekens' die in de
loop van de jaren toegevoegd zijn ten behoeve van modernisering.
Op deze plekken is er meer ontwerpvrijheid in de gevel mogelijk.
Om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen die worden
gesteld aan het binnenklimaat van gebouwen, zullen de hallen
ge·isoleerd moeten worden. Het vormt een uitdaging om
hierbij zowel de constructie als de gevel in het zicht te houden.

2.3 Programma van Eisen
Bibliotheek en studiecentrum
Vanuit verschillende perspectieven is een publieke functie
zeer gewenst in de industriele hallen 90, 92 en 95 van de
NS-werkplaats. De keus voor het programma is tweeledig.
Aan de ene kant moet de plek voldoende activiteit bieden
om de openbare ruimte goed te Iaten functioneren. Het
publieke gebouw moet ruimte bieden voor zowel sociale
en culturele interactie als voor anonimiteit om zodoende
te voldoen aan de eisen van de hedendaagse stadsbewoner.
Debibliotheekmetstudiecentrumheefthierdeperfectefunctievoor
dietevensgoed inpasbaar is in degenoemde hallen.Hetgebouw bevat
zowel publieke ontmoetingsruimtes als individuele stilteplekken.
Aan de andere kant heeft Tilburg onder andere al veel te bieden
op het gebied van onderwijs. Zowel de universiteit, als het
hoger onderwijs (Fontys) en het middelbaar beroepsonderwijs
(ROC) zijn in verschillende takken aanwezig. Twee grote locaties
van de Fontys liggen echter ver buiten het centrum en zijn
daardoor slecht bereikbaar per openbaar vervoer. lnmiddels
zijn er dan ook al onderhandelingen tussen de gemeente en
de Fontys om het onderwijs naar de spoorzone te verplaatsen.

I

Dit onderwijs heeft ook zijn voorzieningen nodig in de

Programma van Eisen

Oppervlak

Entreehal

700m2
'·

Bibllotheekgebied

4600m 2

Romans
Kunst/muziek
Reizen/tafen/geschiedenis/natuur&hobby
Kinderbibfiotheek
·Studie :Oflderwijs
Studie: Gezondheid
Studie: Journafistiek
Studie: Economie & management

Multi-me,dla

1200m2
300m2
500m2
400m2
700m 2
100-m 2

..

adpm2

300 m2

,.

'450m 2
..

200m2

Studieruiinte

1500m2

Vergaderzalen/projectzalen

500m2
200m2

''·Expositieniimte
•' ·.,

'

· 500m 2

Restaurant.

l.eescafe

'

' .. , · ,. ·_,
..

Voorstelllngsrullnte/podlum

' 500 m2

Kantoren .

-.

Opslag/m~gazijn/archlef

500m2

500m2

..

. •.·

. Toilet,ten

...

. 2oom2
"

vorm van bibliotheken en studieplekken. Verder is er in de
plannen van de gemeente ook sprake van het plaatsen van een
vestiging van de Openbare Bibliotheek Tilburg in de spoorzone.
Met dit
project kan hier direct op ingespeeld worden
worden
van
De
bibliotheek
zal
een
combinatie
studiebibliotheek, openbare bibliotheek en studiecentrum.
Het gebouw kan zowel gebruikt worden door studenten,
omwonenden en stadsbewoners waardoor er verschillende
doelgroepen
in
het gebouw
worden
samengebracht.

'Een voor iedereen bestemde en toegankelijke bibliotheek waar collecties van
boeken, dagbladen, periodieken en audio-visuele materia/en, welke actueel zijn en
representatief voor het culturele veld, beschikbaar worden gesteld, en die voldoet a an
de bij of krachtens deze wet gestelde eisen teneinde voor vergoeding van kosten in
aanmerking te komen.'
P. Snijders ( 1990)

5

Snijders ( 1990)

2.4 Van boekenhuis tot cultureel pale is
Maatschappelijke functie
De maatschappelijke functie van de openbare bibliotheek heeft
door de jaren heen een grote ontwikkeling doorgemaakt.
De eerste bibliotheken en leeszalen stammen uit begin 19e
eeuw en worden opgericht met als doel om het lezen onder de
bevolking te stimuleren. Deze instellingen waren voor iedereen
toegankelijk. De bibliotheek was bedoeld als ontmoetingsplek
waar het vooral gezellig moest zijn. Het lezen van goede lectuur,
het luisteren naar lezingen en het spelen van spellen als schaken
en dammen moesten de arbeiders weghouden uit de kroeg.
In de jaren '30 werd de Openbare Leeszaal en Bibliotheek (OLB)
opgericht en was eveneens voor iedereen toegankelijk. De
sfeer was echter totaal anders dan in de eerste bibliotheken en
leeszalen. Er werd deskundig personeel aangesteld want lezen
was een serieuze aangelegenheid. De leeszaal mocht vooral geen
gezellige ontmoetingsplaats worden. Het 'Stilte' bordje kreeg
een prominente plek. Het doel van de Openbare leeszaal was
het sturen van de smaak en ontwikkeling van haar bezoekers.
Men spreekt van de Openbare Bibliotheek (OB) vanaf de jaren
'60. Dit zorgde voor een nieuwe openheid en vrijheid. De
bibliotheek kreeg een recreatieve functie waardoor er meer
ruimte was voor informele gezelligheid en lichtere lectuurl.

Aan het eind van de 20e eeuw komen er andere
informatiebronnen beschikbaar zoals de computer met
internet. De functie van de bibliotheek veranderd daardoor van
boekenhuis naar culturele ontmoetingsplek. De bibliotheek is
niet slechts meer een informatiebron maar juist een plek waar
verschillende culturen bij elkaar komen en waar verschillende
evenementen kunnen plaatsvinden. De bibliotheek is gericht
op iedereen, elk individu moet zich er prettig kunnen voelen 6 •

6

Sociaal en Culturee/ planbureau (2008)

Ontmoetingszone

- Wer~e --

----

Bibliotheek gebied

J

I Functionele zon'

3.1 Conceptuele uitgangspunten

Zonering
De industriehallen 90, 92 en 95 hebben vier verschillende
dakconstructies.l n lij n hiermee is hetgebouw i nvieren opte delen.De
dakconstructies zorgen ervoor dat elk dee I een eigen karakter heeft.
Naar aanleiding van de functionaliteit en potentie van de delen
ontstaat er een zonering in het gebouw. Ook de omgeving speelt
hierbij een rol. Zodoende fungeert het meest westelijke deel,
gelegen aan het plein, als ontmoetingszone. Dit is tevens het
deel waarin de entree wordt opgenomen, waardoor het plein
als voorportaal voor het gebouw werkt. Het aangrenzende deel
is geschikt voor het creeren van kantoren en lokalen en omvat
daarom de werkzone. Ook is dit deel het overgangsgebied naar het
bibliotheekgedeelte. De sheddakhal kent een grote open ruimte
met een duidelijk grid van kolommen. Deze ruimte heeft potentie
als bibliotheek. De koepelhal is het meest westelijke deel. Door
zijn indrukwekkende doorzicht in lengterichting en symmetrische
opbouw is het een mooie ruimte voor het studiecentrum.
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Symmetrie

I Concept

lnterieur
Om het karakter van de hallen als dusdanig te kunnen
blijven ervaren, worden de ruimtes zoveel mogelijk open
gehouden. Er worden dus zo min mogelijk wanden geplaatst.
De hallen hebben een groot oppervlak, voornamelijk op een
verdieping. Het is vanwege de omvang van de ru imte van belang
hier toch de menselijke maat in aan te brengen. Door de vloer
op bepaalde plaatsen te verhogen of te verlagen ontstaan er
door de hoogteverschillen podia en landschappen. Zodoende
worden er in de grote ruimte verschillende plekken gecreeerd.
Per zone reageert het vloeroppervlak anders op zijn omgeving
waardoor het karakter van de betreffende hal wordt versterkt.
Het vloeroppervlak kent enkele accentpunten in de vorm van
een groter hoogteverschil. Deze accentpunten worden extra
benadrukt door een lichtkoepel die in het dak wordt geplaatst.
Van buitenaf gezien werken deze lichtkoepels als lantaarns
en vestigen doordoor 's avonds de aandacht op het gebouw.

I Concept

De schil
De gevel is een van de karakteristieke elementen waarvan de
originele delen in de oude staat behouden zullen blijven. De
westgevel grenzend aan het plein is de minst interessante gevel
aangezien deze later is neergezet na de sloop van de meest
westelijke travee van het gebouw. Hiervan wordt gebruik
gemaakt door het plein naar binnen door te trekken en de
gevel op deze plek een grate mate van openheid te geven.
Het na-isoleren van de historische industriehal bevat de kern
van het contrast tussen oud en nieuw. Door het plaatsen van
een glazen schil los van de bestaande gevel, wordt als het ware
een tweede huidfac;:ade gecreeerd. Tevens zorgt de glazen schil
ervoor dat de originele gevel verbijzonderd wordt door hem
in een soort vitrine te plaatsen. Doordat op bepaalde plekken
de schil naar buiten wordt doorgetrokken, blijft in het gebouw
de aanraking met zowel het oude als het nieuwe mogelijk.

Gemndheid

Entreehallexpositie
•

<

.

~

Economie en
·managtnent-

Onderwijs

Multimedia
Vergader- en
projectzalen

i

J

·Bibliotheek

·I

r

.

t

b:r

j \borstellingsruimte/

•
Kantoren

Studieruimte
Romans
Kir1derboeken
Kuns"t en muz,iek

Talen,"reizen,
geschi,edenis,
natuur en hobby

1Functie-inde/ing

3.2 Functionele sequentie
Het
de

programma
functionele

van
eisen
is
van
zonering

inpasbaar
in
het
gebouw.

De ontmoetingszone wordteen plek waar een culturele ontmoeting,
in verschillende vormen, mogelijk is. Het gebouwdeel biedt onder
andere ruimte voor een expositieruimte, een restaurant met
terras, een multimediaruimte en een voordrachtsruimte met bar.
Zodoende kan er een ontmoeting tussen verschillende mensen
alsmede een ontmoeting tussen kunst en cultuur plaatsvinden.
In de werkzone kan er voornamelijk gewerkt worden. Er zijn
zowel werkruimtes voor de bezoekers in de vorm van vergaderen projecualen als voor het personeel in de vorm van kantoren.
Het bibliotheekgedeelte kent een tweedeling. Het noordelijke deel
is ingericht als studiebibliotheek terwijl het zuidelijke gedeelte de
functie van de Openbare Bibliotheek omvat. De studiebibliotheek
is ingedeeld naar aanleiding van verschillende categorieen die
aansluiten bij de kennisbehoefte van de (Fontys)opleidingen die naar
de spoorzone zullenverhuizen. Ook hetzuidelijke bibliotheekgebied
kent een indeling naar aanleiding van verschillende thema's. Deze
thema's omvatten zowel romans als informatieve boeken.ln dit deel
is ook het leescafe opgenomen waar onder genet van een hapje en
een drankje het een en ander gelezen en doorgebladerd kan worden.
De studieruimte is
ruimte
waar
in

een streng ingerichte symmetrische
stilte
gestudeerd
kan
worden.

3.3 Architectonisch ontwerp

lnterieur
De interne structuur van het gebouw is opgebouwd uit drie lagen.
De eerste laag is de bestaande constructie van de industriehal,
waarbij elke zone een eigen constructieprincipe kent.
De hallen worden vervolgens met elkaar verbonden door
een centrale routing die door het gehele gebouw loopt. Aan
deze route zijn verschillende (verblijf)plekken gelegen die
herkenbaar zijn door een verschil in vloerhoogte. Deze tweede
laag bestaat uit vergrijst PLATO® houten delen en omvat aile
vlonders, accentpunten en balies.
Dit materiaal geeft het
interieur van de industriehal een warm karakter. Door gebruik
te maken van ruw vergrijst hout sluit het interieur aan bij de
bestaande ruwe materialen van de historische bebouwing.
De derde laag bevat de stalen boekenkasten, die hangen aan de
bestaande constructie van de sheddakhal. Doordat ze boven
de vloer hangen en een transparant karakter hebben, geven de
prominent aanwezige kasten, de tijdelijkheid van de indeling aan.
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Ontmoetingszone
Het plein aan de westzijde ligt 200mm hoger dan de
doorgaande voetgangersroute ten noorden van het gebouw.
Het plein loopt van buiten door het gebouw binnen en
vormt daar de entreehal met een informatie-/uitleenbalie
waar tevens ook ruimte is voor exposities. Het terras van
het restaurant ligt op gelijke hoogte als de doorgaande
voetgangersroute en loopt ook vanaf het plein door naar binnen.
Achter de balie ligt verdiept het multimedia-gedeelte. Vanuit de
entreehal loopt een hellingbaan omhoog naar de centrale route.
Vanuit daar loopt een hellingbaan omhoog naar het accentpunt
van de ontmoetingszone. Hier bevindt zich de bar en de tribune
richting het podium. Het podium is het originele perron wat nog
in de oude werkplaats aanwezig is. Deze ruimte kan gebruikt
worden voor onder andere lezingen, voordrachten en speciale
evenementen. Onder het accentpunt zijn de toiletten geplaatst.

Werkzone
De centrale route loopt door naar het volgende deel in het
gebouw. Dit gedeelte bestaat uit drie losse delen met daartussen
twee binnentuinen.
Het meest noordelijke dee! biedt ruimte voor negen vergaderzalen
die zowel vanuit de entreehal als vanuit de bibliotheek te bereiken
zijn. Het middelste deel verbindt de entreehal en de bibliotheek
en bevat daarnaast nog vier vergaderzalen. Het meest zuidelijke
deel bestaat uit een spantenconstructie en een deel van twee
verdiepingen hoog. Hier zijn de kantoren voor het personeel
ondergebracht en deze ruimte fungeert tevens als 'backstage'
voor het podium. De twee binnentuinen zijn toegankelijk voor de
bezoekers en werken als rustpunt binnen het gebouw.

Bibliotheekgebied
De centrale route vormt in het bibliotheekgedeelte twee
lood op elkaar staande assen. In de brede noord-zuid as
zijn de informatiepunten opgenomen. In het zuidelijkste
deel is het leescafe te vinden met uitzicht op het parklint.
Naast de centrale route vormen verschillende vlonders en
hellingbanen het bibliotheeklandschap. De accentpunten in het in
dit landschap zorgen voor een plek van overzicht en afzondering.
Onder deze accentpunten zijn de toiletten en opslag gesitueerd.
Het
bibliotheekgebied
is
ingedeeld
naar
aanleiding
van
verschillende
thema's.
Per
thema
hebben
de
binnenzijden van de boekenkasten een andere kleur.

Studiecentrum
Het 'eindpunt' van de centrale route is het studiecentrum. De
symmetrie en lengterichting van de koepelhal wordt benadrukt
door de routing die rondom loopt. In het midden bevindt zich
het studiegedeelte, wat verlaagd ligt ten opzichte van de route.
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I Aanzicht Westgevel Schaal I:500

De schil
De gevels zijn zeer karakteristiek voor de historische industriehal
en worden daarom grotendeels behouden. Echter, op de plaats van
eerdere ingrepen ten behoeve van modernisering worden er wei
aanpassingen gedaan. In een eerder stadium is op deze plekken
immers al inbreuk gedaan op de karakteristieken van de gevel.
De manier waarop dit in eerder stadium is gebeurd, is eerder
praktisch dan esthetisch te noemen. Deze 'littekens' worden
leeggehaald waarna er stalen 'kijkdoosjes' geplaatst worden. Op
de plekken waar het oude aangetast is, wordt nu de mogelijkheid
gecreeerd om een blik in de nieuwe interne wereld te werpen.
Ter hoogte van de entreehal is de westgevel gedeeltelijk
verwijderd. Hierdoor krijgt de gevel een open karakter en
wordt het plein doorgetrokken naar binnen. Een nieuwe
glazen gevel die voor de bestaande westgevel staat, zorgt
voor een herkenbare entreegevel. Het glas is voorzien van
stroken gekleurde transparante folie die op verschillende
afstanden van elkaar geplaatst zijn. De stroken kennen drie
dichtheden afhankelijk van de gewenste transparantie in de gevel.
De glazen schil schiet aan weerszijde van de entreegevel
door naar binnen, waar het de contour van het gebouw
volgt. De schil staat los van de bestaande gevel zodoende dat
er een conceptuele leegte tussen oud en nieuw ontstaat.

Het thema van de gekleurde stroken komt ook binnen
terug om zo de continu"iteit van de schil te benadrukken.
De glad de glazen schil contrasteert met de oude gemetselde gevel
en maakthem tegelijkertijd extra bijzonder. Doordetoevoegingvan
het nieuwe wordt het oude extra benadrukt. Overal in het gebouw
is de aanraking met het oude en het nieuwe mogelijk, doordat
de schil ter hoogte van de westgevel en de binnentuinen aan de
buitenzijde is geplaatst. Dit in tegenstelling met de rest van de gevel.

4.1 Technische doorsnedes

Na-isoleren
Het creeren van een tweede huidfac;ade maakt het isoleren van
de historische gevel overbodig, waardoor de karakteristieken
behoudenkunnenblijven.Hetdakwordtaandebuitenzijdege.isoleerd.
Zodoende blijft de monumentale constructie in het zicht. Tevens
kunnen de dakdelen die aan vervanging toe zijn, worden vernieuwd.
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lsolerende beglazing
Kitvoeg
Hoekstaal
, itumineuze dakbedekking
lsolatie 120mm
Dampremmende laag
Multiplex 18mm

Rozetbevestiging glas
Stalen kt>kerprofiel 430x200x4mm
~Outen ligger 560x 165mm
(1200mm hoh)
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4.2 Detail

Entreegevel • Aansluiting dak

De glazen entreegevel heeft een eigen constructie bestaande
uit ronde stalen kolommen en liggers die aan de bestaande
constructie wordt bevestigd. Op de stalen liggers komt een
dakpakket te liggen van houtenliggers, multiplex, isolatie
en een bitumineuze dakbedekking. Aan deze liggers is een
stalen kokerprofiel bevestigd waar de isolerende beglazing
doormiddel van een rozetbevestiging aan vast zit. Het dakpakket
en het stalen kokerprofiel zorgen voor een donkere band die
achter het glas doorloopt. Het glas steekt 200mm boven
het dakpakket uit om zo de band extra te benadrukken.

ng

Samengesteld staalprofiel
Constructieve vloer
isolatie 120mm
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Entreegevel - Aansluiting maaiveld
Hetglas sluitaan de onderzijde minimalistisch aan op het maaiveld.
Hetglas is bevestigd in een samengesteld staalprofiel watverzonken
ligt in de betonnen afwerkvloer. De betonnen vloer loopt vanaf
het plein door naar binnen. Om het staalprofiel te kunnen stellen
is het met bouten bevestigd aan de constructieve vloer. De
stelruimte wordt vervolgens ondersabeld met krimpvrije mortel.

Bitumineuze dakbedekking
Drukvaste isolatie 120mm
Dampremmende laag
Houten ligger opgelegd tussen
bestaande stalen 1-liggers
Watervaste multiplex

Iso erende eg azing
Rozetbevestiging glas
Stalen bevestigingsplaat
Stalen bevestigingsplaat
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Binnenschil - Aansluiting dak
De glazen binnenschil staat op een afstand van 700mm van
de bestaande constructie. Het isolerende glas is net als bij de
entreegevel, bevestigd doormiddel van een rozetbevestiging.
De stalen band loopt ook binnen het gebouw achter het glas
door. De band is hier echter minder zwaar uitgevoerd dan
buiten aangezien de overspanning een stuk kleiner is en er
tevens geen windbelasting opgenomen hoeft te worden.
Het glas sluit aan de bovenzijde aan op een verlaagd plafond.
De houten liggers zijn opgelegd tussen de bestaande geklonken
vakwerkliggers waartussen isolatie is geplaatst. Zodoende
kan de isolatie vanaf het warmdak doorlopen zonder het
beeld van de constructie aan de binnenzijde te belemmeren.

u€~cucascJernp,ende

isolatie
Houten ligger
Watervast multiplex
lsolerende beglazing

Drukvaste isolatie
Stalen U-profiel
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Binnenschil - Aansluiting begane grond vloer
Het glas zit aan de onderzijde vast in een stalen U-profiel
die is bevestigd aan de betonnen afwerkvloer. De
verhoogde houten vloerdelen zijn opgebouwd uit een
houtskeletbouw pakket afgewerkt met vergrijst PLATO® hout.

Bitumineuze dakbedekking
Houten gordingen
Knieboogspant
Stalen kokerprofiel 300mm
Spiderbevestiging glas
lsolerende beglazing
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Binnenschil - Bevestiging glas koepelhal
Door de knieboogspanten in de koepelhal is het niet mogelijk een
warm dak te maken en tegelijkertijd het karakteristieke metselwerk
te behouden. Daarom is ervoor gekozen in de volledige koepelhal
een glazen binnenschil te plaatsen die opgehangen wordt aan
de bestaande constructie door middel van een spiderglass
constructie. Het warmgebogen glas volgt de ronding van de hal.

Samengestelde geklonken vakwerkligger
Stalen kokerprofiel 300mm
Staalkabelspanner
'

Staalkabel
~---

Karabijnhaak

Bevestigingsplaat boekenkast
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Ophanging boekenkasten

De boekenkasten vormen de derde laag in het ontwerp. Ze
worden opgehangen aan de bestaande constructie van de
sheddakhal doormiddel van staalkabels. De stalen kasten krijgen
een transparant karakter waardoor de prominent aanwezige
kasten niet massief ogen. Tevens hangen de kasten 200mm boven
het vloeroppervlak. Doordat de vloerdelen verschillende hoogtes
hebben, zal per kast de hoogte moeten worden afgesteld.

5.1 Conclusie
De doelstelling van mijn afstudeeropgave was het herbestemmen
van een industriehal tot culturele ontmoetingsplek waarbij de
karakteristieken behouden blijven om zodoende een bijdrage te
leverenaanhetcreerenvaneengoedfunctionerendeopenbareruimte.
Na de verhuizing van de NS-werkplaats is er een groot stuk
grond vrijgekomen. Een gebied dat uitermate geschikt is om de
identiteit van Tilburg te Iaten zien. Met het verbeteren van de
bereikbaarheid en het gebruiken van het industriele karakter
van de plek, krijgt Tilburg er een hoogwaardig stuk stad bij.
Samen met de oude sporen zijn de leegstaande industriele
hallen
de
elementen
die
als
sfeermakers
gebruikt
moeten
worden
in
de
spoorzone.
Herbestemming
van deze hallen is hierin een logische vervolgstap.
Een open bare functie in de vorm van een culturele ontmoetingsplek
in de voormalige wagenmakerij,zorgt voor een toeloop van diverse
doelgroepen.Een samenkomstvan dezeverschillende culturen Ievert
een interessante bijdrage aan de werking van de openbare ruimte.
Door herbestemming ontstaat ook een samenkomst tussen
de oude en de nieuwe cultuur. De hedendaagse cultuur
wordt met respect voor het historische, verweven met
de industriele cultuur van de voormalige werkplaats. Het
contrast tussen oud en nieuw is zo vormgegeven dat door
toevoegingen de historische karakteristieken worden versterkt.

5.2 Persoonlijke reflectie
Het herbestemmen van een groot industrieel gebied is een
onderwerp dat ik nog niet eerder binnen mijn studie ben
tegengekomen. Het was dan ook een grote uitdaging hoe
om te gaan met de bestaande bebouwing en structuren.
Wat is waardevol en moet behouden blijven en welke delen
bieden ruimte voor verandering? Welke houding neem
je aan bij het doen van aanpassingen; onderdanig aan het
bestaande, zoekend naar de balans tussen oud en nieuw
of juist contrasterend in de grootste zin van het woord.
Ontwerpbeslissingen die, aangezien het gaat om monumentale
bebouwing, een evenwichtige overweging nodig hebben.
De historisch morfologische onderzoeken boden een eerste
handvat en zijn het startpunt geweest om grip te krijgen op
het industriele erfgoed en haar ontwikkeling. Hierbij is het
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door BOEi van groot
belang geweest. Het toekennen van waarde aan monumentale
gebouwen en elementen is een vak apart, toch vond ik het van
belang om hierin ook vooral mijn eigen gevoel te volgen. Wat
vind ik zelf waardevol en moet behouden blijven en vooral
welke originele details kan ik gebruiken binnen mijn ontwerp.
lk denk dat ik met mijn ontwerp een goed evenwicht heb
gevonden tussen behoud en sloop, waarbij er zowel ruimte is voor
nieuwe toevoegingen alsmede het oude gerespecteerd wordt.
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