
De LocHal, de voormalige locomotiefloods die in 1932 door 
de NS in gebruik werd genomen, heeft een tweede leven 
gekregen als cultureel hart van de nieuwe Stadscampus van 
Tilburg. Het biedt onderdak aan Bibliotheek Midden-Brabant, 
Kunstloc Brabant en Seats2meet. CIVIC architects en  
Braaksma & Roos zijn verantwoordelijke voor het architectoni-
sche ontwerp en de renovatie, Inside Outside in samenwerking 
met het Textiel Museum voor de textiel. Mecanoo neemt  
de interieurinrichting van het monumentale gebouw voor  
haar rekening.   

Tweede leven
Mecanoo ontwierp een verrassend interieur, waarin karakte-
ristieke elementen van het gebouw een tweede leven krijgen. 
De vloer van het stadscafé en de lees- en expositieruimte 
wordt doorsneden door oude spoorrails, waardoor de grote 
tafels op oude treinonderstellen van binnen naar buiten 
kunnen verrijden. Industriële kolommen met rondom leestafels 
accenturen een publieke binnenstraat door het hart van het 
gebouw. In de gezamenlijke kantoorzone is een voormalige 
werkkuil getransformeerd in een mezzanine met verhoogde 
werkplekken. De trap doet dienst als informele werkplek en  
als tribune bij lezingen en presentaties. De begane grond en  
de hoger gelegen verdiepingen zijn verbonden door een trap-
penlandschap. Met modulaire elementen in de vorm van een 
tafeltje of zitelement creëren bezoekers hun eigen plek. Inside 

Outside ontwierp gebouwhoge gordijnen, waarmee grotere of 
kleinere ruimtes kunnen worden afgeschermd, afhankelijk van 
het type activiteit.

Potlood, pen of kwast
Op de begane grond ligt de volwassenenbibliotheek, jonge-
renzone en kinderbibliotheek, die met input van de Efteling is 
vormgegeven. De fantasie van kinderen wordt geprikkeld door 
boekenkasten in de vorm van een potlood, pen of kwast. Er zijn 
kasten in de vorm van een staand of liggend boek. Je kunt zelfs 
door de boekenkasten heen lopen. 

Themaruimtes
De LocHal heeft diverse workshopruimtes die variëren in 
grootte en ruimte bieden aan presentaties, vergaderingen, 
brainstorms en educatie. Bijzonder zijn de verschillende 
themaruimtes, elk met een eigen vormgeving en sfeer: DigiLab, 
FoodLab, GameLab, FutureLab, De KennisMakerij, Tijdlab, 
De StemmingMakerij en WoordLab. De StemmingMakerij is 
een intieme ruimte voor presentaties en documentaires. De 
inrichting met ronde zitbanken biedt de mogelijkheid voor een 
variatie aan opstellingen met als doel de dialoog aan te gaan 
met het publiek. In het intieme WoordLab word je omarmd door 
boeken. Hier staat leren schrijven centraal. De ruimte heeft de 
vorm van een reuzenboekenkast die alle wanden beslaat en zelfs 
het plafond. Hoe kun je hier niet enthousiast worden over taal!

LocHal, Tilburg

Programma Inrichtingsontwerp voor de Bibliotheek Midden-Brabant, Kunstloc Brabant (een samenvoeging van de Kunstbalie  
en bkkc, de provinciale ondersteuningsorganisaties voor de kunst- en cultuursector) en Brabant C in een voormalige  
locomotiefhal van de NS; het ontwerp omvat 7.000 m2 inclusief 1.300 m2 kantoren Ontwerp 2016-2018 Realisatie 2018  
Opdrachtgever Bibliotheek Midden-Brabant en Kunstloc Brabant Ontwerp Braaksma & Roos, restauratie; CIVIC Architecten, 
architectonisch ontwerp; Mecanoo architecten, inrichtingsontwerp; Inside Outside i.s.m. TextielMuseum, textielen Adviseur 
constructie / installatie / akoestiek / verlichting Arup, Amsterdam
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Begane grond

 Stadscafé  Straat  Kinderbibliotheek  DigiLab  FutureLab  GameLab 

Het stadscafé met een bar van keramiektegels in rood, bruin en goud, met daar bovenop in neon het logo van de LocHal



mecanoo  lochal, tilburg

In de betonnen vloer zijn de oude spoorrails zichtbaar waarover drie gigantische treintafels kunnen rijden

Het trappenlandschap naast de interne straat die dwars door het gebouw loopt
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1e verdieping

 TijdLab  De KennisMakerij  De StemmingMakerij

Door aan de bestaande industriële kolommen houten tafels in combinatie met verlichting te hangen krijgen ze een nieuw leven als lees- en studeerplekken
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Het trappenlandschap brengt je naar de hoger gelegen verdiepingen en kan dienst doen als informele werkplek of als tribune bij lezingen

De textielen van Inside Outside creëren intieme ruimtes; door ze ineen te schuiven is de ruimte geschikt voor evenementen



mecanoo  lochal, tilburg

Een verdiept gelegen werkkuil, waar ooit olie werd opgevangen, is getransformeerd in een meubel met werkplekken en een podium op het laagste niveau

De kantoorzone heeft open ruimtes, ‘touchdown’ plekken voor korte klusjes, plekken voor samenwerking en ontmoetingsplekken



mecanoo  lochal, tilburg

In de afgesloten stiltecabines kan er in alle rust gewerkt of gestudeerd worden

Langs de ballustrades van de bibliotheek zijn studieplekken gemaakt
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2e verdieping

 WoordLab

3e verdieping

De Efteling is de inspiratiebron voor de kinderbibliotheek: boekenkasten als kleurpotloden en linealen, en sprookjesboeken waar je doorheen kunt lopen
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Het WoordLab is een broed- en ontmoetingsplaats voor liefhebbers van taal, literatuur en creatief schrijven: je wordt er omringd door boeken

De StemmingMakerij is een speelse en inspirerende afgesloten ruimte voor meet ups, shake ups, presentaties of workshops




