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busstation tilburg
Het nieuwe busstation Tilburg is deel van de grootschalige
revitalisatie van het Tilburgse OV-knooppunt. Het is helemaal toegesneden op reizigerscomfort en een aangenaam
overzichtelijke verkeersafwikkeling. De faciliteit ligt aan de
westkant van het treinstation, grofweg op de plaats waar
ook het oude busstation lag, met op de uiterste westpunt
daarbij de locatie van de voormalige woontoren Tilburion
betrokken. Net als de renovatie van het treinstation en de
nieuwe fietsenstallingen in het spoorgebied is het busstation ontworpen door architectenbureau cepezed. De
nieuwe OV-faciliteit wekt zijn eigen energie op en heeft een
vergaand geïntegreerd ontwerp.

minimalistisch circuit
De basisopzet bestaat uit een reeks uiterst ranke kolommenparen met daarop een al even minimalistische luifelstructuur.
Het bouwwerk vormt een driehoekig circuit van ruim 160 meter
lang met in het hart een open ruimte. De opstelplaatsen voor
de bussen liggen langs de buitenrand; één voor uitstappen en
zes voor instappen. De luifelomloop verloopt van 14 naar 30
meter breedte totaal en kent twee verspringingen. Deze zijn
vooral functioneel en sluiten aan op de stedenbouwkundige
situatie, maar resoneren optisch ook mooi met de monumentale kap van het treinstation. Die heeft eveneens een gelede
opbouw en lijkt bovendien net als de luifel te zweven. De verspringingen verdelen de totaalstructuur in drie segmenten. In
het hart van ieder segment bevindt zich een groenplantsoen
dat is afgebakend door een zitrand voor de reizigers. Aan de
brede kop is in het hart van de omloop bovendien een paviljoen opgenomen. Dit bevat een personeelsruimte voor de buschauffeurs, een OV-servicepunt en een commerciële ruimte
die nog nadere invulling krijgt. Aan deze ruimte grenst ook een
verhoogd terras.

luifel met pv en etfe
De riante luifel rondom overdekt de volledige perrons en
daarnaast een deel van de bussen. Reizigers kunnen zo altijd
droog en beschut in- en uitstappen. De constructie bestaat uit
een stalen framewerk dat is bespannen met translucent ETFEfolie. De verlichting is achter dit folie in de staalconstructie
opgenomen. Overdag filtert de luifel het zonlicht, terwijl het in
de donkere uren één groot ruimtelijk verlichtingselement vormt
dat sterk bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Bovenop de
luifel ligt 250 m2 aan zonnepanelen. Bij sterk daglicht werpen
deze een schaduwpatroon op het ETFE, waardoor de reizigers
zich bewust zijn van hun aanwezigheid. De panelen leveren
voldoende energie voor alle functionaliteiten van het busstation, zoals de luifelverlichting, de digitale informatieborden,
de personeelsruimte en het OV-servicepunt. De commerciële
ruimte heeft zijn eigen energiecircuit en -meter.
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integrale materialisatie en detaillering
Uit overwegingen van zowel esthetiek, comfort, functionaliteit als materiaalverbruik is veel aandacht besteed aan een
zo elementair mogelijke opzet, materialisatie en detaillering.
cepezed heeft voor het station een zuiver systeem uitgedacht
situatie
en dit minutieus geëngineerd. Zo bevatten de ranke kolommen
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samengesteld uit plaat- en stripstaal tevens hemelwaterafvoe4 en elektrische bekabeling. Ook zijn de S.O.S.-melder en
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intercom in één van de kolommen geïntegreerd. Het stalen
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stationsgebouw; Rijksmonument, oorspronkelijke ontwerp van architect Van
der Gaast;
zetwerk
dat constructief de centrale dragende ligger vormt,
uitgebreid met interwijkverbinding, transfer en nieuwe noordentree
fungeert eveneens als watergoot. De verlichting van het pavil3
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joenterras
is in de overspannende liggers erboven opgenomen
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fietsenstalling noordzijde
en in de zitranden van zwart gepigmenteerd beton zijn bankjes
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van stripstaal met geïntegreerde verwarming verwerkt. De
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zuidplein (centrumzijde)
drainagegaten in de dragende goot zijn ook benut voor de
opspanning van het ETFE-folie, de digitale informatieborden
zijn volledig blind aan de kolommen bevestigd en het paviljoengebouw draagt bij aan de stabiliteit van de luifel. Bovendien
zijn iedere 14 m bewegingsmelders in de stalen luifelrand
opgenomen, die reageren op de aanwezigheid van bussen
en reizigers. Bij een minimum aan energieverbruik is er zo in
iedere situatie voldoende verlichting.

6
5

2
1

0m

50m

100m

situatie
1. busstation met luifel
2. Stationsgebouw; Rijksmonument, oorspronkelijk ontwerp van architect
Van der Gaast ; uitgebreid met interwijkverbinding, transfer en nieuwe
noordentree
3. fietsenstalling zuidzijde
4. fietsenstalling noordzijde
5. perron 4 met nieuwe perronoverkapping
6. noordplein
7. zuidplein (centrumzijde)
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inclusief, onderhoudsarm en toekomstbestendig
Het busstation is ook ontworpen op inclusiviteit. Zo is het verhoogde paviljoenterras via een hellingbaan toegankelijk voor
rolstoelen en zijn in de handrailingen tussen terras en perrons
braillevoorzieningen opgenomen. Het ETFE-folie van de luifel
is zelfreinigend en behoeft nauwelijks onderhoud. Voor service
aan de zonnepanelen en de elektrische voorzieningen is de
luifelomloop eenvoudig begaanbaar via het paviljoen en een
beloopbare kabelgoot. De algeheel strakke vormgeving met
een minimum aan hoekjes en randjes beperkt de kosten voor
schoonmaak. Voor de toekomst is het busstation daarnaast nu
al voorbereid op de plaatsing van installatietechnische infrastructuur voor het snel opladen van elektrische bussen.
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landschapstuin met zitrand eromheen
chauffeursgebouw waarin ook ov-service en commerciële ruimte opgenomen
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begane grond
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begane grond

1. rijbaan bus
2. perron
3. betonnen zitrand met geïntegreerd
display voor statische reisinformatie
4. landschapstuin met zitrand eromheen
5. chauffeursgebouw waarin ook ov-service
en commerciële ruimte opgenomen
6. terras
7. luifel
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betonnen zitrand
stripstalen zitbank met verwarming,
geïntegreerd in betonrand
display statische reisinformatie geïntegreerd in zitrand
samengestelde kolom met geïntegreerd
s.o.s.-paneel en intercom
afvalbak
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luifel met constructie pv-panelen
samengestelde kolom met digitale display reisinformatie
betonnen zitrand
stripstalen zitbank met verwarming, geïntegreerd in betonrand
display statische reisinformatie geïntegreerd in zitrand
samengestelde kolom met geïntegreerde s.o.s.-paneel en intercom
afvalbak
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constructie met transparante en
randloze pv-panelen
beloopbare kabelgoot t.b.v.
schoonmaak en onderhoud
enkellaags opgespannen ETFE
armatuur voor breedstralende
led-lamp
beweginssensor geïntegreerd
in buisprofiel
opspanconstructie ETFE
dragende gootconstructie
samengestelde kolomconstructie
met geïntegreerde hemelwaterafvoer en elektraleidingen
digitale reisinformatie blind bevestigd
op samengestelde kolom
zitbank van gebogen stripstaal met
geïntegreerde verwarming
landschapstuin
prefab zitelement van zwart beton
natuurstenen perronafwerking
horizontale doorsnede
samengestelde kolom, afwerking
varieert afhankelijk van aansluiting
plaatse (haakse of schuin)
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1. constructie met transparante en randloze
pv-panelen
2. beloopbare kabelgoot t.b.v. schoonmaak en
onderhoud
3. enkellaags opgespannen ETFE
4. armatuur voor breedstralende led-lamp
5. bewegingssensor geïntegreerd in buisprofiel
6. opspanconstructie ETFE
7. dragende gootconstructie
8. samengestelde kolom met geïntegreerde
hemelwaterafvoer en elektraleidingen
9. digitale reisinformatie blind bevestigd op
samengestelde kolom
10. zitbank van gebogen stripstaal met geïntegreerde
verwarming
11. landschapstuin
12. prefab zitelement van zwart beton
13. natuurstenen perronafwerking
14. horizontale doorsnede samengestelde kolom;
afwerking varieert afhankelijk van aansluiting
plaatse (haakse of schuine)
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fotografie
cepezed | Lucas van der Wee

adres project
Spoorlaan, Tilburg

beeldmateriaal
architectenbureau cepezed

opdrachtgever
Gemeente Tilburg

meer informatie
Voor beelden met hoge resolutie en meer informatie over het
project kunt u contact opnemen met onze PR-afdeling;
015 2150000 | pr@cepezed.nl

architect
architectenbureau cepezed, Delft
adviseur constructies
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
adviseur installaties e&w
Nelissen Ingenieursbureau b.v., Eindhoven
bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid
Nelissen Ingenieursbureau b.v., Eindhoven
landschapsarchitect / stedenbouw
Atelier Quadrat, Rotterdam
verlichting
Atelier LEK, Rotterdam
hoofdaannemer
BAM Infra bv, Gouda
constructie en staalbouw
Buiting Staalbouw, Almelo
installateur
Hoppenbouwers Techniek, Udenhout
etfe-dak
Buitink - Technology, Duiven
tuinontwerp en -aanleg
Donker Groen, Utrecht
ontwerp
oktober 2016 – september 2017
bouw
maart 2018 – maart 2019
lengte en breedte | bvo gebouwtje
160 m en 30 m (op het wijdste punt) | 108m² bvo
duurzaamheid
250 m² aan pv-panelen op het dak;
opbrengst = NOM (nul op de meter)
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