
LOCHAL TILBURG

De LocHal is de nieuwe “huiskamer” van Tilburg
en het kloppend hart van de Spoorzone. Een
gebied dat ooit de stad in tweeën sneed, is een
levendig nieuw centrum geworden. De voormalige
locomotiefwerkplaats is getransformeerd tot een
publieke stadshal met trappenlandschap en een
indrukwekkend stadsbalkon. De bestaande construc-
tie, de nieuwe architectuur en de stoere textielen 
vormen samen een decor voor het innovatieve concept 
van Bibliotheek Midden Brabant: een plek waar kennis 
wordt opgehaald en geproduceerd, met onder andere
kunstorganisatie Kunstloc, Brabant C en de
vergader- en co-working-locatie van Seats2Meet. 

LOCHAL

Het ontwerp voor de LocHal kwam tot stand in een intensieve 

samenwerking tussen de ontwerpers, de gebruikers en de stad. 
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Deze grote, ooit zo bedrijvige werkplaats 

leeft sterk in het collectieve geheugen 

van de stad. De belangrijkste ambitie voor 

de herontwikkelingsopgave was dan ook 

om de LocHal weer terug te geven aan de 

Tilburgers; het moest een bruisende 

ontmoetingsplek worden in de vorm van 

een openbare bibliotheek. Een plek die de 

hal weer met de stad verbindt, met 

behoud en hergebruik van het gebouw als 

grootste duurzaamheidsbijdrage.

Het resultaat is meer een overdekt plein 

dan een gebouw. Een plein in de vorm van 

een open trappenlandschap met 

verhoogde niveaus waar de bibliotheek, 

kunstinstellingen maar ook horeca zich 

op, aan en onder bevindt. Het nieuwe 

‘landschap’ legt de nadruk op 

verschillende vloerniveaus; van zeer 

publiek, levendig en divers gebruik tot 

meer intieme plekken op hogere niveaus. 

Zes enorme beweegbare textiele wanden 

kathedraal van staal en glas

Opdrachtgever
Gemeente Tilburg

Locatie
Tilburg

Datum
2019

plattegrond - begane grond

accentueren de schaal van het gebouw, 

definiëren verschillende ruimtes en 

verbeteren de akoestiek.

Door gebruik te maken van de 

draagkracht van bestaande spanten en 

vloeren - die ooit zijn ontworpen om zware 

locomotieven te dragen – zijn nieuwe 

funderingen tot een minimum beperkt. 

Het volledige gebouw is gerestaureerd, en 

het dak en een deel van de gevels zijn 

hergebruikt en hersteld met 

donormateriaal. Ook is er gebruik 

gemaakt van artefacten uit de spoorzone 

zoals stalen trappen en leuningen, 

onderstellen van treinen. Om op 

duurzame wijze aan de warmtebehoefte 

te voldoen, is een uitgekiend 

klimaatconcept met vijf klimaatzones 

uitgewerkt. De mate waarin het klimaat 

wordt gereguleerd wordt afgestemd op 

de ruimte, volgens het principe ‘heating 

the people, not the space’.

Status
Gemeentelijk monument

Programma 
Bibliotheek Midden Brabant, Seats2Meet, BKKC, 

Kunstbalie, Horeca, Evenementenhal

ontwerpteam
Civic Architects, Braaksma & Roos 

Architectenbureau, Inside Outside -Petra Blaisse

1 Entree 
2 Stadscafe
3 Leesplekken & open podium 
4 Expositieruimte kunstinstellingen 
5 jeugdbibliotheek 
6 digilab 
7 bibliotheek 
8 kooklab 
9 living library
10 vergaderruimtes 
11 kantoor 
12 mezzanine 

1

2 13

5

7

8

9

6

4

10

11

12

A’A

C

C’

B’B

2

10



Locomotiefhal
Het casco van de historische

Locomotiefhal van Nedtrain vormt de

basis voor het gebouw. Alle sporen van

gebruik zijn behouden en zetten de

grondtoon voor de nieuwe architectuur.

Braaksma & Roos Architectenbureau

Beweegbare textielen
Zes beweegbare doeken maken het

mogelijk de hal en trappenruimte

op te delen in verschillende zones

voor lezingen, evenementen en

tentoonstellingen.

Inside Outside

Textiellab

Kleurrijk gebruik
Veel verschillende activiteiten en

doelgroepen bevinden zich naast

elkaar in de hal, met verschillende

vormgevingsthema’s: Een interieur dat

bruist van diversiteit.

Mecanoo

Masteropleiding Architectuur Tilburg

Verwoven architectuur
De stevige architectuur vloeit samen

met de hal en maakt de LocHal tot een

imposante publieke plek: Een open

kenniswerkplaats met verschillende

labs en ruimte voor evenementen.

Civic Architects (leading architect)

Braaksma & Roos Architectenbureau

Inside Outside

Het succes van de LocHal ligt in de samenwerking tussen de betrokken partijen. Het begon met de ambitie en de open houding van de gemeente en later met de betrokkenheid 

van de gebruikers, die al in een vroeg stadium bij het proces werden betrokken. Ook aan het ontwerp van het gebouw werkten veel partijen samen aan één kloppend geheel.
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De haaks opgestelde presentatiekasten laten 

het daglicht tot diep in de hal doordringen,  

terwijl direct zonlicht gefilterd wordt.

Beweegbare schermen voor de ramen houden 

hinderlijke direct zonnestraling buiten.

Opgewarmde lucht wordt afgevoerd en warmte 

wordt teruggewonnen middels een WTW of in 

zomersituatie afgevoerd via het dak.

Het textiel vormt een barrière voor koudeval. De 

lucht wordt beneden opgevangen en weer opge-

warmd met  een convector. Zo ontstaat er een 

warmtebuffer directachter het glas. 

Ter plaatse van de lichtstraten wordt in de 

zomersituatie overtollige warmte afgevoerd.

Bestaande smeerputten worden ingezet voor 

een verdringingsventilatie systeem, een rever- 

sibele bouwkundige ingreep.

Verdringingsventilatie verwarmt, koelt en 

ververst waar nodig, het verzadigt niet.

Warmteaccumilatie in steenachtige zitobjecten 

voor plaatselijk verwarmen van verblijfsplekken.

 

Extra isolatie op het dak voorziet de basis voor 

het opwaarderen van de schil. Reflecterend 

materiaal houdt straling binnen.

Ruimtehoog hangend textiel dient als flexibile 

ruimtescheiding, verzorgt een comfortabele 

akoestiek en werkt in geval van nood als rook-

compartimentering.

Er is geen nieuwe belasting op het dak. De be- 

staande contructie is geen primaire draagweg en 

kan daarmee onbehandeld blijven.

De bestaande contructie wordt slim ingezet voor 

nieuw gebruik als ruimtescheiding. 

De constructie draagt af op de bestaande vloer. 

Deze is als geschikt voor homogeen verdeelde 

belasting.

Van een dichte constructieopzet met kleine

overspanningennaar grote overspanningen tbv

ruimtelijke beleving en afdracht op bestaande vloer.

luchtsnelheid 
isolatiewaarde kleding

absolute luchtvochtigheid

STRALING (Rd)
materiaaleigenschappen 
oppervlaktetemperatuur

zithoek

VERWACHTING
geslacht
postuur

gezondheid
automatisering

leeftijd

CONVECTIE (Cv)
luchtsnelheid

isolatiewaarde kleding
luchttemperatuur

activiteit

materiaaleigenschappen
warmtewerstand kleding

temperatuurverschil

GELEIDING (Cd)

WARMTEBALANS MENSELIJK LICHAAM
M+Rd+Cv+Cd+Ev+ΔS=0

LICHTE AFWERKING
(Lagere uitstraling) 

DICHTE BALUSTRADEN
(Zones vangen warme lucht) 

WARMTE ACCUMULATIE
(Hogere uitstraling) 

STRALINGSPANEEL
(Reflectie) 

VERDAMPING (Ev)
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De haaks opgestelde pre-
sentatiekasten laten het 
daglicht tot diep in de hal 
doordringen terwijl directe 
zoninstraling gefilterd 
wordt.

Beweegbare schermen voor 
de ramen houden hinder-
lijke directe zoninstraling 
buiten.

Opgewarmde lucht wordt 
afgevoerd en warmte wordt 
terug gewonnen middels 
een wtw of in zomersituatie 
afgevoerd via het dak.

Het textiel vormt een 
barrière voor de koudeval. 
De lucht wordt beneden 
opgevangen en weer 
opgewarmd met een 
convector. Zo ontstaat er 
een warmtebuffer direct 
achter het glas.

Bestaande smeerputten 
worden ingezet voor een 
verdringingsventilatie 
syteem,  een reversibele 
bouwkundige ingreep.

Ter plaatse van de li-
chtstraten wordt in de 
zomersituatie overtollige 
warmte afgevoerd.

Er is geen nieuwe belasting 
op het dak. De bestaande 
constructie is geen primaire 
draagweg en kan daarmee 
onbehandeld blijven.

Verdringingsventilatie 
verwamt, koelt en ververst 
waar nodig, het verzadigt 
niet.

Extra isolatie op het dak 
voorziet de basis voor het 
opwaarderen van de schil. 
Reflecterend materiaal 
houdt straling binnen .

De bestaande constructie 
wordt slim ingezet 
voor nieuw gebruik 
als borstwering of 
ruimtescheiding.

Warmteaccumilatie in 
steenachtige zitobjecten 
voor plaatselijk verwarmen 
van verblijfsplekken.

Opaal materiaal verhult of 
toont het interieur aan de 
stad als een vitrine.

De constructie draagt af op 
de bestaande vloer. Deze is 
al geschikt voor homogeen 
verdeelde belasting.

Ruimtehoog hangend textiel 
dient als flexibele ruimte-
scheiding, verzorgt een 
comfortabele akoestiek en 
werkt in geval van nood als 
rookcompartimentering.

Van een dichte 
constructieopzet met 
kleine overspanningen 
naar grote overspanningen 
tbv ruimtelijke beleving en 
afdracht op bestaande vloer.
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UITGANGSPUNTEN VOOR TECHNIEK
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ruimtescheiding, verzorgt een comfortabele akoestiek 

en werkt in geval van nood als rookcompartimentering.

11. Er is geen nieuwe belasting op het dak. De bestaande 

contructie is geen primaire draagweg en kan daarmee 

onbehandeld blijven.

12. De bestaande contructie wordt slim ingezet voor nieuw 

gebruik als borstwering of ruimtecsheiding.

13. De constructie draagt af op de bestaande vloer. Deze is 

als geschikt voor homogeen verdeelde belasting.

14. Van een dichte constructieopzet met kleine 

overspanningennaar grote overspanningen tbv 

ruimtelijke beleving en afdracht op bestaande vloer.

15. Opaal materiaal verhult of toont het interieur aan de 

stad als een vitrine.

een convector. Zo ontstaat er een warmtebuffer direct 

achter het glas.

5. Ter plaatse van de lichtstraten wordt in de zomersituatie 

overtollige warmte afgevoerd.

6. Bestaande smeerputten worden ingezet voor een 

verdringingsventilatie systeem, een reversibele 

bouwkundige ingreep.

7. Verdringingsventilatie verwarmt, koelt en ververst waar 

nodig, het verzadigt niet.

8. Warmteaccumilatie in steenachtige zitobjecten voor 

plaatselijk verwarmen van verblijfsplekken.

9. Extra isolatie op het dak voorziet de basis voor het 

opwaarderen van de schil. Reflecterend materiaal houdt 

straling binnen.

10. Ruimtehoog hangend textiel dient als flexibile 

Uitgangspunten in het klimaatconcept van de LocHaluitgangspunten in het 
klimaatconcept van de lochal
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“De zogenaamde ‘lampion’ van 

enkel-(draad) glas was zo 

bepalend voor de uitstraling, 

dat er voor behoud is gekozen, 

in plaats van het toepassen van 

dubbelglas. Om op duurzame 

wijze aan de warmtebehoefte 

te voldoen, is een uitgekiend 

klimaatconcept met drie 

klimaatzones uitgewerkt. De 

mate waarin het klimaat kan 

worden gereguleerd is afhan-

kelijk van de functie van de 

ruimte, volgens het principe 

‘heating the people, not the 

space’. Het grootste gedeelte 

van de hal is beperkt geklimati-

seerd maar wordt op speci-

fieke verblijfsplekken doel-

gericht verwarmd en gekoeld. 

Om de warmte accumulatie in 

de zomer te beperken, zijn niet 

alle daklichten in ere hersteld 

en zijn de glasvlakken van de 

daklichten aan de zuidzijde 

gesloten.“

Ingrid  
van der Heijden

LOCHAL TILBURG

Gevels + glas verbeterd

Dak geisoleerd

Lucht afblaas via het dak

Lucht aanzuig via de gevel

Invoerkelders vanuit NUTS
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LOCHAL TILBURG

De houding van het ontwerpteam was er niet op gericht te herbestemmen, maar  ‘door te bestemmen’: nu met een stevige publieke 

dimensie en met de intentie om de LocHal in zijn magnifieke uitstraling te versterken.
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LOCHAL TILBURG

“om de ruimtelijkheid optimaal beleefbaar  
te houden bedacht het ontwerpteam een 
alternatieve ruimtelijke organisatie waarin het 
programma evenredig werd verdeeld over beide 
hallen in de vorm van een trappenlandschap.”

“Het eindresultaat is altijd een magisch moment. Het samenspel tussen al het staal, het glas  

en het gefilterde licht door de textielen komt dan pas écht tot leven.” - Petra Blaisse
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LOCHAL TILBURG

In de eerste maand kwamen er honderdduizend bezoekers en werden er al zo’n 500 nieuwe bibliotheekabonnementen afgesloten.  

De LocHal geeft een nieuwe betekenis aan de functie van de bibliotheek in het digitale tijdperk.
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LOCHAL TILBURG

“TRADITIONELE BEZOEKERS, 
NIEUWE BEZOEKERS,
STUDENTEN, ONDERNEMERS, 
MENSEN DIE VOOR LEZINGEN 
KOMEN EN VOOR MUZIEK; 
ECHT EEN HUISKAMER VOOR 
IEDEREEN 
[…] 
JE ZIET EN VOELT HIER WAT 
CULTUUR KAN DOEN IN DE 
STAD EN WAAROM HET  
ZO BELANGRIJK IS”

Wethouder van Cultuur Marcelle Hendrickx.
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LOCHAL TILBURG

De dynamische muren van textiel zorgen voor een multifunctionele en zeer flexibele inzet van de grote open hal.
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