
Van LocomotiefHal naar BoekenHal  
(van industrieel-verleden naar intellectuele-toekomst)  
 
 

 
Theo l’Herminez - Goederenemplacement van de NS, 1961 detail ©Collectie Stadsmuseum Tilburg (zie ook bijlage 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De poort van de werkplaats deed hem aan een gapende muil denken waarin alsmaar 
mensen verdwenen. Maar amper was hij zelf binnen de poort of op slag verdween die 
gedachte. In de verschillende werkplaatsen viel steeds wat te bewonderen. Machtige 
machines die een hels kabaal maakten. Hete smidsvuren; stomende locomotieven, 
stoomketels, witgloeiende klinknagels en bezwete mannen met zwarte gezichten, waardoor 
de een op de ander leek.1 

Jan Horsten ‘Een stad ontwaakt’ 
 
De Tilburgse schrijver Jan Horsten (1906 – 1995) vermengde in zijn romans socialistische 
opvattingen met het wel en wee van de arbeidersbevolking. Aan de bedrijvigheid rond het 
station heeft Tilburg een deel van zijn ontwikkeling te danken. De werkplaats van de NS – 
‘d'n atelier', zoals ze in de volksmond genoemd wordt – bestaat nog steeds. Alleen niet meer 
als NS-werkplaats. Hoe de transformatie van NS-werkplaats naar bibliotheek is verlopen, 
hoe toevallig de aanwijzing als gemeentelijk monument plaats vond en hoe dit bijdraagt aan 
‘het verhaal van Tilburg’ wordt in dit paper onderzocht. 
  

 
1 Horsten, Een stad ontwaakt. 24 
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Van ‘Bels Lijntje’ tot schakel in de ‘Nieuwe Zijderoute’. 
De eerste spoorlijn in Nederland, tussen Amsterdam en Haarlem, dateert van 1839. Het zou 
tot 1863 duren voordat ook Tilburg, een aansluiting kreeg op het langzaam groeiende 
netwerk van spoorlijnen. Wat later, in 1867, werd ook een verbinding tussen Tilburg en 
Turnhout in België het ‘Bels Lijntje’ tot stand gebracht. Sinds 1990 is dit tracé in gebruik als 
fietspad.2 

Eveneens in 1867 wordt het eerste gebouw, de houtloods, van de Centrale 
Werkplaats gebouwd. Het 15 hectare grote terrein omvat gebouwen uit verschillende 
perioden. Na de houtloods volgenden; een koperslagerij, een locomotiefstelwerkplaats, en 
een wagenmakerij. Het hele complex had een duidelijke logica, aan de oostzijde werd 
gewerkt aan de wagons en aan de westzijde aan de locomotieven. Daartussen waren de 
toeleveranciers ondergebracht; een smederij, ververij, schrijnwerkerij, koperslagerij en 
houtloods. Alles werd in eigenbeheer gemaakt, een soort verboden stad middenin Tilburg.3 
Dat er midden in Tilburg een 15 hectare groot terrein beschikbaar was heeft alles te maken 
met de ontstaansgeschiedenis van de stad. Tilburg is ontstaan uit verschillende kernen, 
zogenaamde herdgangen, die langzaam naar elkaar toegroeiden. Door de industrialisatie in 
de 19e eeuw raakte dit proces in een stroomversnelling.4  

De Centrale Werkplaats was het grootste aaneengesloten industriegebied voor een 
bedrijfstak in Nederland en ook een staalkaart van bouwtechnieken in staal. Bij de oudste 
gebouwen bestond de constructie nog uit hout, daarna werd eerst gietijzer en later staal 
gebruikt. De bakstenen gebouwen, met sober siermetselwerk, rondboogvensters en 
gietijzeren ramen zijn typerend voor de architectuur van de toenmalige Staatsspoorwegen. 
Deze architectuur veranderde toen vanaf 1920 onder invloed van het Nieuwe Bouwen, 
steeds meer glas en staal gebruikt werden. De LocomotiefHal en de Polygonale Loods zijn 
hiervan de meest aansprekende voorbeelden.5 Overigens waren alle gebouwen in de 
spoorzone functionele gebouwen die vaak gewijzigd zijn en daarom kenmerken uit alle 
perioden vertonen.  

De komst van de spoorlijn veroorzaakte een fysieke scheiding tussen het noordelijke 
en zuidelijke stadsdeel van Tilburg. Een scheiding die in de jaren 60 deels ongedaan werd 
gemaakt door de aanleg van het zogenaamde ‘hoog spoorlijn’ met een nieuw station en 
tweetal onderdoorgangen. Bij de huidige herontwikkeling van de spoorzone is het verder 
beslechten van deze noord-zuid barrière een van de doelstellingen. Zo zijn inmiddels twee 
nieuwe passages gerealiseerd, onder het station en een aan de Willem II straat.6 (zie bijlage 
1 kaart 3) 

De Centrale Werkplaats was lang de grootste werkgever in Tilburg met op het 
hoogtepunt ongeveer 1300 werknemers. De gespecialiseerde (metaal-) arbeiders waren 
voor een deel afkomstig van buiten Tilburg. Hetgeen bijdroeg aan de komst van neutrale en 
socialistische werknemersorganisaties in een stad die tot dan toe ‘geregeerd’ werd door 
clerus en textielbaronnen.7 Zo speelde de Centrale Werkplaats ook een rol bij de sociale 
veranderingen.  

Het ‘Bels Lijntje’ uit 1867 mag dan een fietspad geworden zijn, sinds 2016 heeft 
Tilburg, samen met Rotterdam, wel de enige rechtstreekse treinverbinding tussen China en 
Nederland. Driemaal per week rijdt er een trein over deze bijna 11.000 km lange ‘Nieuwe 
Zijderoute’ van Chengdu naar Tilburg. 8  

 
2 van Putten, Robben, en Siebers, Historische atlas van Tilburg: de transformatie van een oude textielstad, 31. 
3 Ibid., 74. 
4 Ibid., 5. 
5 Ibid., 74. 
6 Ibid., 75. 
7 Ibid., 30. 
8 Ibid., 65. 
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Werk in uitvoering, van kerktorens en fabrieksschoorstenen naar wolkenkrabbers.  
In de periode dat de Centrale Werkplaats sloot, de definitieve sluiting vond uiteindelijk plaats 
in 2011, en de bedrijvigheid zich naar de randen van de stad verplaatste werden 
verschillende herontwikkelingsplan voor de spoorzone opgesteld. In 2011 verscheen ‘De : 
Werkplaats Masterplan Spoorzone Tilburg’ in 2019 opgevolgd door het ‘Koersdocument 
Spoorzone Tilburg’. 

Het aanvankelijke plan om de spoorzone af te breken en te vervangen door een 
woonwijk verdwijnt vanwege van de financiële crises van 2008 in de ijskast.9 In afwachting 
van concrete plannen en economisch betere tijden stelt de gemeente Tilburg een aantal 
hallen van de Centrale Werkplaats open voor creatieve ondernemers.10 In korte tijd ontstaat 
hier een bruisende plek met innovatieve bedrijven en wordt de spoorzone van een ‘verboden 
stad’ tot een geliefde plek in de stad. In het deel van de spoorzone ten oosten van de LocHal 
zien we nog het meest terug uit deze periode met onder meer een skatebaan de Hall of 
Fame, theater De Boemel, bierbrouwerij LOC, koffiebranderij Stoom, restaurant RAW, cafés, 
en een evenementenhal. (zie bijlage 4 voor een foto-impressie)  

In het collegebesluit ‘Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed 2017-2019’ kiest de 
gemeente Tilburg voor “een gezamenlijke route met het verhaal van Tilburg als vertrekpunt 
om het ruimtelijk erfgoed toegankelijk voor het voetlicht te brengen”.11 De gemeente ziet in 
dat grootschalige sloop en nieuwbouw hier niet de beste opties zijn en een aantal 
beeldbepalende gebouwen wordt aangewezen als gemeentelijk monument en krijgt een 
nieuwe functie.12 Voorbeelden hiervan zijn; de voormalige houtloods uit 1867 die een functie 
krijgt als restaurant, de voormalige koepelhal uit 1902 die een nieuwe functie krijgt als 
evenementenhal, de polygonale loods uit 1937 die eveneens een nieuwe functie krijgt als 
restaurant en tenslotte de locomotief hal (LocHal) uit 1932 die een nieuwe bestemming krijgt 
als bibliotheek, cultureel centrum en vergader en ontmoetingsplek. 

Dat is waar men nu staat in de transformatie van de spoorzone. Het grootste en 
meest gezichtsbepalende deel van de herontwikkeling moet echter nog komen. Het 
industrieel erfgoed dat nu bewaard en herbestemd is zal steeds meer gezelschap krijgen van 
hoogbouw tot wel 120 meter. Naast de LocHal verrijst op dit moment kantoorgebouw Plan-T 
en aan de andere zijde worden de voorbereidingen getroffen voor het nieuw te bouwen 
kennis- en informatiecentrum ‘MindLabs’, een samenwerking tussen Tilburg University, 
Fontys Hogeschool en het Brabants Dagblad.  

Wat er na realisering van alle nieuwbouwplannen nog rest van de creatieve 
overgangszone die we nu nog aantreffen ten oosten van de LocHal is zeer de vraag. Zoals 
Roel Griffioen zich in de Correspondent13 afvraagt; dienen ‘creatieve broedplaatsen’ niet als 
dekmantel voor een ouderwets neoliberaal stadsvernieuwingsprogramma? Na de pop-up 
restaurants, moestuinen en hippe koffietentjes komen onvermijdelijk toch de hijskranen, 
bouwhekken en betonmolens van het grootkapitaal en de vooruitgang. De transformatie van 
de Tilburgse horizon van kerktorens en fabrieksschoorstenen (zie bijlage 3 afbeelding 16) 
naar wolkenkrabbers lijkt onontkoombaar (zie bijlage 1 kaart 2 en 4). 
 
Van LocomotiefHal naar BoekenHal  
Een veel geroemd hoogtepunt van herbestemming in de spoorzone is de LocHal uit 1932. In 
2019 werd deze monumentale hal opnieuw in gebruik genomen als bibliotheek, werkplek en 
ontmoetingsplek. Bij recensies in zowel NRC als de Volkskrant kreeg de LocHal vijf ballen of 
sterren en werd zelfs ‘het Centre Pompidou van Tilburg’ genoemd.14  

De herontwikkeling van de LocHal is dan ook het resultaat van een gelukkige 
samenwerking tussen een groot aantal betrokkenen: Civic Architects voor de supervisie, 
Braaksma & Roos Architects voor de herontwikkeling, Bureau Inside Outside/ Petra Blaisse 

 
9 “Koersdocument Spoorzone”, 10. 
10 “Masterplan Spoorzone - Tilburg 2011”, 23. 
11 “Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed (2017-2019)”. 
12 “Koersdocument Spoorzone”, 23. 
13 Griffioen, “Hoe de broedplaats een surrogaat voor echte stedelijke ontwikkeling werd”. 
14 “LocHal in Tilburg wint prijs ‘World Building of the Year’”. 
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voor het textiel en groen en Mecanoo Architects voor het interieurontwerp. In de hal van het 
gebouw staat alsof het een sportkantine betreft een heuse prijzenkast. Geroemd worden 
onder meer; de openheid van het gebouw, de ruimtes voor diverse doelgroepen en 
gebruikers zowel gemeenschappelijk als individueel. De duurzame aanpak, het vele groen 
en de bijzondere lichtinval in een gebouw dat voornamelijk uit (draad-)glas bestaat. 

De centrale hal wordt voor een grootdeel in beslag genomen door een 
‘trappenlandschap’ dat niet alleen bedoeld is om naar boven of beneden te gaan, maar ook 
om op te zitten of te werken. Veel oude elementen zijn bewaard gebleven zoals de 
hijskranen waar locomotieven aan opgetakeld werden. Ook de stalenbalken compleet met 
roest en vele lagen oude verf, zijn in het nieuwe ontwerp opgenomen. De glazen concertzaal 
in het midden, die afkomstig is uit de Beurs van Berlage in Amsterdam, is wondermooi in 
gepast in het nieuwe ontwerp. Wat we in de LocHal en eigenlijk in de hele spoorzone mooi 
terugzien is dat het herbestemmen van gemeentelijke monumenten een prima aanjager kan 
zijn voor stedelijke ontwikkeling en economie15  (zie bijlage 3 voor een foto impressie).  

Bijzonder zijn ook de gordijnen van soms wel 15 meter hoog die zorgen voor de 
nodige intimiteit en een menselijke maat in het immense gebouw, in bijlage 2 wordt hier 
nader op in gegaan. 
 
Wordt vervolgd … het verhaal van Tilburg 
De gemeente Tilburg is zich bewust van het belang van erfgoed16 en wil plekken en 
gebouwen die glans geven aan ‘het verhaal van Tilburg’ zichtbaar maken en behouden voor 
de toekomst. Door een samenloop van omstandigheden lijkt dit in de spoorzone in Tilburg 
gelukt. Aanvankelijk stond de spoorzone op de nominatie gesloopt worden. Vier van de 
meest kenmerkende gebouwen in de spoorzone, zoals genoemd op pagina 3, zijn 
aangewezen als gemeentelijk monument en hebben een passende herbestemming 
gekregen. De LocHal is hiervan het meest prominente voorbeeld.17 Bij de aanwijzing als 
gemeentelijk monument gaat het zeker niet alleen om architectonische toppers, maar eerder 
om gebouwen die een onmisbare rol vervullen binnen ‘het verhaal van Tilburg’.18 Gebouwen 
die eraan bijdragen dat dit verhaal nu en in de toekomst begrepen wordt. Het erfgoed als 
anker tussen verleden en toekomst en als inspiratiebron voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen. 

Kijkend naar de prijzenkast is de LocHal het grote succesnummer in de spoorzone. 
Echter, het gebouw lijkt volledig ingepakt te worden in de nieuwbouw waardoor ervan 
buitenaf weinig van zichtbaar blijft. Van binnen heeft een transformatie plaats gevonden naar 
een architectuur en design die nu alom gewaardeerd worden. Hierbij zijn oorspronkelijke 
constructie en industriële details volop zichtbaar. De inrichting sluit daar stijlvol bij aan. Maar, 
de LocHal was ooit een (metaal) werkplaats, zelfs de grootste van Tilburg, waar 
locomotieven gemaakt, gereviseerd en gerepareerd werden. Dat verhaal lijkt in de stijlvolle 
inrichting een beetje verloren te zijn gegaan. Hoe het hier was, voelde, proefde, rook en 
klonk ervaren we niet meer. Terplekke ontbreken ook de verwijzingen hiernaar. In de 
bibliotheek is ook bij navraag geen verdere documentatie aanwezig. De architectenbureaus 
die de herbestemming vormgegeven hebben worden geroemd, de ontwerpers van het 
oorspronkelijke gebouw heb ik echter tot nu toe niet kunnen achterhalen.19 De NS had eigen 
constructeurs die dit soort utilitaire gebouwen ontwierpen onder supervisie van de NS 
architecten Sybold van Ravesteyn (1889-1983) en Hermanus Gerardus Jacob Schelling 
(1888-1978).20 

 
15 Steenhuis en Meurs, Herbestemming in Nederland. Nieuw gebruik van stad en land, 5. 
16 “Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed (2017-2019)”. 
17 “Koersdocument Spoorzone”, 27. 
18 “Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed (2017-2019)”. 
19 Hierover heb ik onder andere informatie gevraagd bij het Research Centre van Het Nieuwe Instituut in 
Rotterdam en een afspraak gemaakt op vrijdag 13 maart, dit was echter ook de dag dat het Research Centre 
voor minimaal twee weken dichtging in verband met de Corona besmetting. Ook bij de NS en het 
spoorwegmuseum ben ik nog niet veel wijzer geworden. 
20 Uiteindelijk heb ik via Het Utrechts Archief de hier genoemde informatie kunnen achterhalen, in verband met de 
Corona-crises heb ik echter niets zelf kunnen inzien.  
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Tijdens het proces van behoud en herbestemming speelde de creatieve bedrijvigheid 
in de spoorzone een belangrijke rol. Het lijkt erop dat de transitie van de spoorzone zich nu 
op een kantelmoment bevindt. De creatieve bedrijvigheid die in het begin de aanjager was 
van de ontwikkeling van industriegebied naar moderne stadswijk, is nog steeds volop in de 
spoorzone aanwezig, maar wordt wel steeds meer naar de marge gedrongen. Kijkend naar 
de ambitieuze plannen21 met hoogbouw tot wel 100 meter hoog lijkt hier in de toekomst 
nauwelijks nog plaats voor kleinschalige creatieve bedrijvigheid.  
 
Conclusies; een verhaal van licht en schaduw 
Toegespitst op de LocHal midden in de spoorzone van Tilburg wordt in dit paper onderzocht 
hoe hier het verhaal van de ontwikkeling van Tilburg verteld wordt en voor de toekomst 
behouden is. De transformatie van Tilburg van industriestad (met textiel- en tabaksindustrie 
en de NS-werkplaats) naar Kenniscentrum (met Universiteit en Hoger onderwijs) wordt 
zichtbaar in de transformatie van de spoorzone en in het bijzonder in de LocHal die een 
succesvolle metamorfose ondergaat van NS-werkplaats naar bibliotheek, stadscafé, kantoor 
en werk- c.q. ontmoetingsruimte van twee kunstinstellingen en Seats2Meet.  
De transformatie van de spoorzone was meer een kwestie van voortschrijdend inzicht dan 
van een centrale sturing door de gemeente Tilburg. Aanvankelijk stond deze wijk op de 
nominatie om gesloopt te worden. Nadat de creatieve bedrijvigheid hier meer ruimte kreeg, 
ontstond ook bij de gemeente Tilburg oog voor de potentie van dit gebied in het centrum van 
de stad. Zoals omschreven in de toekomstnota’s ‘De : Werkplaats Masterplan Spoorzone 
Tilburg’ uit 2011 en in het ‘Koersdocument Spoorzone Tilburg’ uit 2019. 

De transformatie van de LocHal lijkt geslaagd. Waarbij ik aanteken dat het verhaal 
van de sociale geschiedenis en het menselijke verhaal hier wat onderbelicht blijven. Namelijk 
het verhaal van de LocomotiefHal als grootste industriële werkplaats van Tilburg en de 
invloed hiervan op de sociale veranderingen in de stad. Er zou meer gedaan kunnen worden 
om het menselijke verhaal achter het glas, staal en beton ‘zichtbaar’ te maken. Wellicht is de 
focus op glas, staal en beton ook wel een voorbode van de ontwikkelingen die de spoorzone 
nog te wachten staan en waarin weinig ruimte meer lijkt voor de creatieve bedrijvigheid of 
broedplaatsen.  

De LocHal en de spoorzone, een plek waar tot 2010 vele honderden Tilburgers werk 
vonden, lijken in hun nieuwe hoedanigheid van kenniscentrum nog steeds een onlosmakelijk 
onderdeel van de stad. Nu niet langer als ‘verboden stad’ maar als onderdeel van het 
stadshart, misschien wel meer dan ooit.  
 
Bijlagen: 
 

1. Kaarten Spoorzone Tilburg 
2. Een spel van licht en schaduw (het gebruik van textiel in de architectuur) 
3. Foto impressie van de LocHal 
4. Graffiti in de Spoorzone 
5. Theo (Theodorus Gerardus) l'Herminez (Tilburg 1921 - 1997 Tilburg) 
6. De invloed van het Nieuwe Bouwen op de architectuur van de LocHal (hors 

concours) 
 
Literatuurlijst  

1. Putten, Rob van, Petra Robben en Pieter Siebers Historische atlas van Tilburg: de 
transformatie van een oude textielstad Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2019 

2. Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed (2017 - 2019) collegebesluit van 20 
december 2016 - 30 plus bijlagen Gemeente Tilburg 
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4. Koersdocument Spoorzone Tilburg 2017 Gemeente Tilburg 

 
21 “Masterplan Spoorzone - Tilburg 2011”, 91. 
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https://docplayer.nl/8214873-Centrale-spoorwegwerkplaats-tilburg.html
https://docplayer.nl/8214873-Centrale-spoorwegwerkplaats-tilburg.html
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Bijlage 1 Kaarten Spoorzone Tilburg 

 
Kaart 01 Spoorzone Tilburg, bron ‘De : Werkplaats, Masterplan Spoorzone 2011’ 

Hier zien we de situatie van voor 2010, ten zuiden van de spoorlijn bij 10 zien we het ‘kroepoek dak’ 

van het centraal station ontworpen door architect Koen van der Gaast uit 1965, sinds 2016 heeft dit 

station de status van rijksmonument. Ten noorden van de spoorlijn zien we bij 13 de LocHal, links 

daarvan bij 12 de Polygonale loods nu restaurant EVE, en bij 17 en 18 de koepelhal en wagenmakerij 

nu evenementenhal en skatebaan.   

 

 

Kaart02 artist impression waarop de effecten van de hoogbouw zichtbaar zijn. Bron ‘De : Werkplaats, 

Masterplan Spoorzone 2011’ 
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Kaart 03 met daarop het centrum van Tilburg en in geel de belangrijkste verbindingswegen, bron ‘De : 

Werkplaats, Masterplan Spoorzone 2011’. Goed zichtbaar is hoe het spoor de stad in tweeën deelt. In 

de jaren 60 zijn bij de aanleg van het ‘hoog spoor’ de onderdoorgangen uiterst links en rechts 

gerealiseerd, ook is toen het huidige stadion gebouwd. Belangrijke doelstelling van de gemeente bij 

de realisering van de spoorzone is om het noorden en zuiden van de stad beter met elkaar te 

verbinden door het realiseren van nieuwe onderdoorgangen, zoals bij het station en rechts daarvan bij 

de Willem II straat.  

 

Kaart02 artist impression waarop de effecten van de hoogbouw zichtbaar zijn. Bron ‘De : Werkplaats, 

Masterplan Spoorzone 2011’ 
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Bijlage 2 Een spel van licht en schaduw 
(het gebruik van textiel in de architectuur) 
 
Om de originele architectuur en het industriële karakter van de LocHal zoveel mogelijk 
zichtbaar te laten en tegelijk het gebouw met een vloeroppervlak van 11.000 m2 en bijna 20 
meter hoog toch (flexibel) te kunnen indelen is gekozen voor textiel. Met behulp van zes 
immense semi transparante gordijnen van 15 meter hoog en 50 meter lang kan de ruimte 
flexibel ingedeeld worden. (zie de afbeeldingen 2 en 3) Het gebruik van textiel is hier behalve 
functioneel ook een verwijzing naar het industriële verleden van Tilburg waarin de 
wolindustrie een hoofdrol speelde.22  
 
Het ontwerp voor de gordijnen is gemaakt door Petra Blaisse/ Bureau Inside Outside. De 
uitvoering was een samenwerking met het TextielLab, onderdeel van het Textiel Museum 
Tilburg. De gordijnen bestaan uit twee delen, een dicht geweven, canvasachtig, deel van 
glanzend zwart, zilvergrijs en blauw en een transparant, voile achtig deel, geïnspireerd op 
het draadglas van de LocHal, in wit, grijs en geel. Het kleurenschema is ontleend aan de 
kleuren die al in de LocHal aanwezig waren.23 De gordijnen kunnen mechanisch geopend en 
gesloten worden. Het spel van open en gesloten, licht en donker, de vorm en de kleur geven 
aan de ruimte een atmosfeer die wisselt met het weer en de seizoenen.  
 
Voor het gebruik van textiel in de architectuur vond ik in de recente architectuur een mooi 
voorbeeld dat aansluiten bij de ontwerpen van Petra Blaisse. In het werk van de architect 
Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) en zijn partner ontwerpster Lilly Reich (1885 – 
1947) vinden we hiervan verschillende voorbeelden. Zoals Villa Tugenhat (1928) in Brno 
Tsjechië en opvallender nog in het Velvet en Silk Café (1927) in Berlijn. Het Velvet en Silk 
Café was een ontwerp voor een tentoonstelling van de Duitse zijde-industrie. In plaats van 
een standaard display ontwierpen Mies van der Rohe en Lilly Reich een open ruimte die met 
lange velours- en zijdegordijnen in zwart, oranje en rood, en in goud, zilver en geel ingedeeld 
werd.24 Zo werd het tentoongestelde materiaal ook onderdeel van de expositieruimte. (zie 
afbeelding 1) Hoewel de schaal hier met 300 m2 veel kleiner was lijken de gordijnen in de 
LocHal een echo van dit ontwerp.  
 
Bron: 
Russel, Suzan Shaping Spaces: Thread 2018 69 – 79 
Albers, Anni The Pliable Plane: Textiles in Architecture zoals geciteerd in Russel, Suzan 
Shaping Spaces: Thread 2018 69 – 79 
 

 
22 Russel, Suzan Shaping Spaces: Thread 2018 69 – 79 
23 Ilib 
24 Albers, Anni The Pliable Plane: Textiles in Architecture zoals geciteerd in Russel, Suzan Shaping 
Spaces: Thread 2018 69 – 79 
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Afbeelding01 Reich, Lilly (1885-1947): View of the Velvet and Silk Café, Berlin, Germany, 1927. Original: Gelatine 
silver print, 20.3 x 25.4 cm © Mies van der Rohe Archive (MoMa) 

 

 
Afbeelding02 Gordijnen rond het stads café in de LocHal, ontwerp gordijnen Petra Blaisse ©Photo Frans 
Parthesius 
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Afbeelding03 Gordijnen rond de ‘Kennismakerij’ in de LocHal, ontwerp gordijnen Petra Blaisse ©Photo Frans 
Parthesius 

 
Afbeelding04 Gordijnen in de LocHal, ontwerp gordijnen Petra Blaisse ©Photo Tommy de Lange 
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Bijlage 3 foto impressie LocHal 

  
Afb.01 LocHal gezien vanaf het station, met links het 
in aanbouw zijnde kantoorgebouw Plan-T 

Afb.02 Rechts van de LocHal moet het nog te bouwen 
MindLab verrijzen 

  
Afb.03 De industriële erfenis is overal in de LocHal 
goed zichtbaar 

Afb.04 Het stads café, met op de achtergrond de door 
Petra Blaisse ontworpen gordijnen 

  
Afb.05 Het ‘trappenlandschap van de LocHal Afb.06 Het door Mecanoo Architects ontworpen 

interieur 

  
Afb.07 De door Petra Blaisse ontworpen ‘hangende 
tuinen’ 

Afb.08 Seats2Meet op de eerste etage van de LocHal 
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Afb.09 In de bovenste ramen, het draadglas dat zo 
bepalend is voor het licht in de LocHal 

Afb.10 Stads café, industriële details en werkplekken 
in de LocHal 

  
Afb.11 Hoe hoger in het gebouw, hoe beter het 
industriële verleden zichtbaar is 

Afb.12 Het stads café, met op de achtergrond de door 
Petra Blaisse ontworpen gordijnen 

  
Afb.13 en 14 De glazen concertzaal afkomstig uit de Beurs van Berlage in Amsterdam ontworpen door 
architect Pieter Zaanen, constructief ontwerper Mick Eekhout en akoestisch ontwerper Rob Metkemeijer 

  
Afb.15 Een zee aan werkplekken in de bibliotheek  ©photos Chris den Engelsman 



14 

 

 
 
Afbeelding 16 

Hendricus Antonius Josephus Maria (Hendrik) de Laat ('s-Hertogenbosch, 1900 – aldaar 1980) ets 
1917 ©foto Jan Stads (helaas heb ik nog geen verdere gegevens van deze ets kunnen achterhalen) 
 
Op deze ets is het woud aan kerktorens en fabrieksschoorstenen dat Tilburg in de 19e en 20e eeuw 
kenmerkte duidelijk zichtbaar. De twee belangrijkste kerken kon ik eenvoudig herleiden, links van 
het midden zien we de neogotische Josef- of Heuvelse kerk uit 1889 met zijn twee markante torens 
van elk 72 meter hoog. Rechts de Sint Dionysiuskerk, beter bekend als Heikese kerk of ’t Heike 
waarvan de oudste delen uit 1430 dateren waarmee het de oudste kerk van Tilburg is. 
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Bijlage 4 Graffiti in de Spoorzone 

  
  

  
  

  
  

  
 ©photos Chris den Engelsman 
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Bijlage 5 Theo (Theodorus Gerardus) l'Herminez (Tilburg 1921 - 1997 Tilburg) 
L’Herminez begon zijn carrière als 
reclameontwerper, waarna hij ging studeren 
aan de Academie van Beeldende en 
Bouwende Kunsten in Tilburg. Toch wordt 
l’Herminez vaak een autodidact genoemd. 
Waarschijnlijk vanwege zijn bijzondere 
eigen stijlontwikkeling. Hij speelde lang met 
het impressionisme en realisme, tot hij 
uiteindelijk bij een geheel eigen stijl terecht 
kwam, waarin hij voornamelijk portretten 
schilderde. 

Schilderijen van deze kunstenaar bevinden 
zich in meerdere musea en belangrijke 
collecties waaronder de bedrijfscollectie van 
de ING-bank.  

 

 
Theo l’Herminez - Goederenemplacement van de NS, 1961 Collectie Stadsmuseum Tilburg 

Omschrijving: 
Overzicht van het goederenemplacement van de Nederlandse Spoorwegen, gelegen ten 
noorden van de huidige Hart van Brabantlaan, en gezien in oostelijke richting vanaf de 
oprit Ringbaan-West. Op de achtergrond de H. Hartkerk van de Noordhoek en enkele 
fabrieksschoorstenen. Het tafereel is in een impressionistische stijl geschilderd, in 1961 
twee jaar nadat het emplacement was geopend op 17 oktober 1959. De realisering ervan 
maakte deel uit van het zogenaamde Hoogspoorplan waartoe ook de aanleg van een 
aantal tunnels onder het spoor door en de aanleg van een nieuw station behoorde. Via 
deze het Hoogspoorplan trachtte de gemeente Tilburg ook toen al de verbinding tussen 
het centrum en de wijken ten noorden van de spoorlijn te verbeteren. Het schilderij werd in 
1961 aangekocht door de Commissie Sociale Kunstopdrachten (voorloper van de BKR-
commissie?) van de gemeente Tilburg. 

 
 



17 

 

Bijlage 6 de invloed van het Nieuwe Bouwen op de architectuur van de LocHal 
 
(Hors concours) In 1915 was Theo van Doesburg (I.K. Bonset) vanwege de Eerste 
Wereldoorlog gelegerd in de buurt van Tilburg. Hier raakte hij bevriend met Antony Kok die 
chef-commies bij de Spoorwegen was, maar ook klankdichter. De twee bedachten in Tilburg 
hun plannen voor tijdschrift en kunststroming De Stijl waarin een nieuwe wereld door de 
kunsten gestalte moest krijgen.  
Er zijn ideeën om ook dit verhaal van Tilburg in de spoorzone zichtbaar te maken, ideeën 
zoals een aforisme ‘de wereld van heden raast door in dada’s voetspoor’ van De Kok groot in 
de spoorzone zichtbaar maken of een stadswandeling die in de LocHal begint en eindigt) 
Op dit moment (maart 2020) zijn deze beide voornemens nog niet gerealiseerd. Wel biedt de 
Stadsgidserij Tilburg een spoorzonewandeling aan en in de LocHal zelf worden verschillende 
thematische rondleidingen aangeboden o.a. een die ingaat op de architectuur.   
 
De ideeën over het Nieuwe Bouwen (1915 – 1960) zijn ook beïnvloed door De Stijl. Op haar 
beurt beïnvloede het Nieuwe Bouwen ook de architectuur van de LocHal25 (en de naast 
gelegen polygonale loods) die duidelijk afwijken van de eerdere werkplaatsen in de 
spoorzone. Wellicht is hier ook een link te leggen met de bibliotheek die Rem Koolhaas 
ontwierp voor Doha/ Qatar.  
 
Hierover heb ik onder andere informatie gevraagd bij het Research Centre van Het Nieuwe 
Instituut in Rotterdam en een afspraak gemaakt op vrijdag 13 maart, dit was echter ook de 
dag dat het Research Centre voor minimaal twee weken dichtging in verband met de Corona 
crises. Via de Nederlandse Spoorwegen, het spoorwegmuseum of het stadsarchief van 
Tilburg ben ik voorlopig nog niet veel wijzer geworden, maar alle lijntjes staan nog open. 
Inmiddels weet ik dat het archief van de Nederlandse Spoorwegen onderdeel is geworden 
van het stadsarchief van Utrecht, dus zodra dat weer mogelijk is ga ik daar graag nog een 
keer langs. 
 
Bij de renovatie van de LocHal tot bibliotheek heeft Petra Blaisse/ bureau Inside Outside de 
ruimte verdelende gordijnen ontworpen, iets wat zij ook heeft gedaan voor de bibliotheek in 
Qatar, een ontwerp van haar partner Rem Koolhaas. Rem Koolhaas die zegt in zijn meest 
recente ontwerpen te willen breken met wat hij noemt ‘de spektakel architectuur’ grijpt 
volgens mij ook terug op de ideeën van het Nieuwe Bouwen. Met Eva Lintjes van het 
Research Centre van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam overleg ik hoe deze (intuïtieve) 
vraag om te vormen is tot een academische vraagstelling om zo een goede vergelijking te 
kunnen maken. 
 
Ook lijkt het interessant de powerkoppels architect Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) 
en zijn partner ontwerpster Lilly Reich (1885 – 1947) en architect Rem Koolhaas (1944) en 
zijn partner ontwerpster Petra Blaisse (1955) met elkaar te vergelijken. 
 
In een later stadium hoop ik hier zeker nog eens op terug te komen. 
 

 
25 Loef e.a., “Centrale Spoorwegwerkplaats Tilburg”, 42. 


