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Inleiding	  
	  
	  
Na	  verhuizing	  van	  UWV	  in	  2014	  is	  het	  voormalige	  kantoorgebouw	  van	  de	  Sociale	  Dienst	  Tilburg,	  
dat	  zijn	  deuren	  opende	  in	  de	  jaren	  zeventig,	  leeg	  komen	  te	  staan.	  Sindsdien	  doet	  het	  gebouw	  aan	  
de	  Besterdring	  ten	  noorden	  van	  de	  spoorlijn	  tijdelijk	  dienst	  als	  bedrijfsverzamelgebouw	  Midpoint	  
Center	  For	  Social	  Innovation	  (MSCI).	  De	  eigenaar	  B.a.K.	  Beheer	  B.V.	  overweegt	  op	  de	  locatie	  een	  
wooncomplex	  te	  realiseren.	  Het	  plan	  sluit	  aan	  bij	  de	  grootschalige	  gebiedsontwikkeling	  van	  de	  
Spoorzone,	  het	  omliggende	  gebied.	  Als	  reactie	  op	  de	  voorgenomen	  sloop	  worden	  verschillende	  
initiatieven	  ondernomen	  met	  als	  doel	  het	  kantoorgebouw	  uit	  de	  jaren	  zeventig	  te	  behouden	  voor	  
de	  toekomst.	  Zo	  is	  de	  actiegroep	  ‘Het	  blauwe	  gebouw’	  in	  het	  leven	  geroepen,	  en	  roert	  de	  lokale	  
politiek	  zich.	  In	  opdracht	  van	  Erfgoedvereniging	  Heemschut	  is	  deze	  beschrijving	  en	  
daaropvolgende	  waardering	  van	  het	  gebouw	  tot	  stand	  gekomen.	  
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Wie,	  wat,	  waar	  
	  
	  
Voormalige	  kantoor	  voor	  de	  Gemeentelijke	  Sociale	  Dienst	  
Adres:	  Besterdring	  235	  te	  Tilburg	  
Architect:	  Jac.	  van	  Oers	  /	  Van	  Oers	  Architektuur	  en	  Stedebouw,	  Tilburg	  
Binnenhuisarchitect:	  Van	  Oers	  +	  Huijs	  +	  Govers,	  Tilburg	  
Opdrachtgever:	  Publieke	  Werken	  i.s.m.	  Sociale	  Dienst	  Tilburg	  
Aannemer:	  Oerlemans	  Bouwbedrijf,	  Berkel	  Enschot	  
Realisatie:	  opdracht	  1973,	  ontwerp	  1974/75,	  bouw	  1976/77	  
Beeldend	  kunstenaars:	  S.	  Hagemeier,	  J.	  Spit,	  P.	  Panhuysen,	  J.	  Strelitski	  
	  

	  

Besterdring	  235	  rood	  omcirkeld	  aangegeven	  op	  topografisch	  kaartbeeld	  van	  Tilburg	  uit	  2014	  
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Situatie	  
	  
	  
In	  Nederland	  bracht	  eind	  jaren	  zestig	  een	  schaalvergroting	  in	  de	  dienstverlening	  een	  enorme	  explosie	  
in	  bouwnijverheid	  teweeg.	  Uitdijende	  overheidstaken	  binnen	  de	  groeiende	  welvaarstaat	  zorgde	  voor	  
een	  sterke	  groei	  van	  het	  ambtenarenapparaat,	  dat	  gehuisvest	  moest	  worden.	  Dit	  speelde	  op	  
nationaal	  niveau,	  maar	  ook	  lokaal.	  Tilburg	  had	  in	  die	  periode	  	  te	  kampen	  met	  afnemende	  
werkgelegenheid	  in	  de	  textielnijverheid,	  die	  steeds	  meer	  naar	  lageloonlanden	  werd	  verplaatst.	  De	  
grootste	  klappen	  vielen	  tussen	  1963	  en	  1978,	  toen	  10.000	  arbeidsplaatsen	  verloren	  gingen.	  	  
	  
Om	  zich	  te	  herpositioneren	  ontwikkelde	  Tilburg	  zich	  als	  verzorgings-‐	  en	  onderwijscentrum	  voor	  de	  
regio.	  De	  stad	  had	  zich	  als	  doel	  gesteld	  opnieuw	  aantrekkelijk	  te	  worden	  voor	  de	  vestiging	  van	  nieuwe	  
industrieën.	  Om	  mee	  te	  gaan	  met	  de	  tijd	  werd	  een	  indrukwekkende	  vernieuwingsoperatie	  op	  poten	  
gezet,	  waarvoor	  gerenommeerde	  stedenbouwkundigen	  en	  architecten	  in	  de	  hand	  werden	  genomen.	  
De	  omgeving	  van	  het	  Koningsplein	  werd	  vernieuwd,	  met	  eigentijdse	  nieuwbouw	  als	  het	  stadhuis	  en	  
de	  schouwburg.	  Woon-‐	  en	  kantoortorens	  veranderden	  het	  stadsbeeld.	  En	  scholen,	  zwembaden	  en	  
sportterreinen	  en	  een	  groot	  industrieterrein	  werden	  aangelegd.	  Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  deze	  
‘cityvorming’	  was	  de	  verbetering	  van	  de	  infrastructuur,	  zoals	  de	  komst	  van	  de	  cityring	  om	  de	  oude	  
stadskern,	  waarmee	  de	  auto	  als	  modern	  vervoersmiddel	  de	  ruimte	  werd	  geboden.	  
	  
	  

	  
Plan	  Koningsplein,	  een	  ontwerp	  van	  Jaap	  Bakema,	  1965	  	  
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Voor	  vele	  arbeiders	  restte	  desalniettemin	  een	  werkeloosheidsuitkering.	  De	  gemeentelijke	  Sociale	  
Dienst	  had	  indertijd	  een	  belangrijke	  positie	  in	  de	  stad.	  
	  
In	  juni	  1973	  werd	  aan	  het	  architectenbureau	  Jac.	  van	  Oers	  uit	  Tilburg	  de	  opdracht	  verstrekt	  voor	  het	  
ontwerp	  van	  een	  nieuw	  en	  eigentijds	  gebouw	  voor	  de	  uitkeringsinstantie.	  De	  nieuwbouw	  moest	  aan	  
enkele	  voorwaarden	  voldoen.	  Het	  nieuwe	  onderkomen,	  waar	  ca.	  160	  ambtenaren	  kwamen	  te	  werken,	  
moest	  een	  efficiënte	  werkwijze	  mogelijk	  maken.	  Voor	  een	  locatie	  werd	  gezocht	  in	  of	  nabij	  het	  
centrum,	  zodat	  het	  gebouw	  onder	  meer	  gemakkelijk	  te	  bereiken	  zou	  zijn	  met	  het	  openbaar	  vervoer.	  
De	  stedenbouwkundige	  situering	  werd	  bovendien	  belangrijk	  geacht.	  Om	  op	  korte	  termijn	  op	  
realisatie	  over	  te	  gaan	  werd	  de	  voorkeur	  gegeven	  aan	  een	  terrein	  dat	  reeds	  in	  eigendom	  was	  van	  de	  
gemeente	  zijn.	  Tot	  slot	  moest	  de	  mogelijkheid	  tot	  uitbreiding	  van	  de	  nieuwbouw	  aanwezig	  zijn,	  in	  
verband	  met	  de	  uitbreiding	  van	  de	  Sociale	  Dienst	  tot	  het	  stadsgewestelijk	  niveau.	  
	  
Het	  terrein	  aan	  de	  Besterdring,	  hoek	  Atelierstraat	  voldeed	  aan	  deze	  voorwaarden.	  Het	  beschikbare	  
terrein	  aan	  de	  noordzijde	  van	  het	  centrale	  treinstation,	  en	  grenzend	  aan	  het	  NS	  terrein	  Werkspoor	  
(hier	  gevestigd	  sinds	  1867),	  was	  reeds	  in	  eigendom	  van	  de	  gemeente.	  Januari	  1978	  werd	  de	  
nieuwbouw	  officieel	  geopend	  door	  de	  toenmalige	  burgemeester	  H.	  Letschert.	  	  
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Ruimtelijke	  opzet	  	  
	  
De	  gegeven	  afmetingen	  van	  het	  perceel	  hebben	  de	  vorm	  van	  het	  gebouw	  bepaald:	  smal	  aan	  de	  
kopse	  zijde,	  en	  een	  langgerekte	  langszijde.	  De	  hoofdentree,	  met	  hierachter	  de	  publieke	  hal,	  is	  
geprojecteerd	  aan	  de	  kopse	  zijde	  aan	  de	  Besterdring,	  een	  belangrijke	  weg	  van	  en	  naar	  het	  centrum.	  
Het	  vrijstaande	  gebouw	  is	  drieledig	  opgebouwd,	  namelijk	  uit	  een	  langgerekt	  laagbouwvolume,	  
hoogbouw	  bestaande	  uit	  vier	  verdiepingen	  op	  een	  kelder,	  en	  een	  half	  vrijstaand	  volume	  met	  
liftkoker	  en	  trappenhuis.	  	  

	  
Om	  de	  overgang	  naar	  de	  Lange	  Nieuwstraat	  logischer	  te	  maken	  is	  de	  hoogbouw	  terug	  geplaatst	  ten	  
opzichte	  van	  de	  Besterdring.	  De	  keus	  voor	  de	  gelede	  bouwmassa’s,	  in	  samenspraak	  met	  de	  
gemeentelijke	  afdeling	  Stedebouw,	  zorgt	  enerzijds	  voor	  een	  ruimtelijke	  begrenzing	  van	  het	  
grootschalige	  NS-‐plein	  en	  anderzijds	  een	  overgang	  naar	  de	  kleinschalige	  Besterdring	  en	  Lange	  
Nieuwstraat.	  De	  gelede	  bouwmassa’s,	  waarbij	  de	  hoeken	  van	  de	  volumes	  zijn	  afgeknot,	  moesten	  
bovendien	  massale	  gevelpartijen	  en	  karakterloze	  starheid	  en	  strakheid	  vermijden.	  Het	  uiterlijk	  van	  
het	  gebouw	  is	  zodanig	  gekozen	  dat	  daarvan	  “op	  de	  mensen	  in	  de	  straat	  geen	  afschrikwekkende	  
uitwerking	  behoeft	  uit	  te	  gaan”,	  zoals	  de	  architect	  het	  verwoordde	  in	  zijn	  plantoelichting.	  Dit	  paste	  
in	  een	  periode	  waarin	  kantoorcomplexen	  ondanks	  hun	  grote	  schaal	  aansluiting	  zochten	  bij	  de	  
menselijke	  maat.	  De	  toepassing	  van	  plasticiteit	  is	  een	  reactie	  op	  de	  functionalistische	  ‘dozen’	  van	  
beton	  of	  glas	  met	  recht-‐toe-‐rechtaan	  plattegronden	  die	  in	  de	  naoorlogse	  jaren	  veel	  zijn	  gebouwd.	  

	  
Net	  als	  bij	  veel	  andere	  kantoorcomplexen	  uit	  de	  jaren	  zeventig	  (net	  als	  de	  periode	  hiervoor)	  is	  de	  
situering	  van	  het	  gebouw	  solitair,	  aan	  een	  uitvalsweg	  met	  mogelijkheid	  tot	  parkeren	  rond	  of	  onder	  
het	  gebouw.	  Dit	  was	  althans	  de	  bedoeling.	  Bij	  de	  locatiekeuze	  was	  de	  hoop	  dat	  het	  aangrenzende	  
gedeelte	  van	  Werkspoor	  aan	  de	  Atelierstraat	  zou	  verdwijnen	  ten	  behoeve	  van	  een	  parkeerterrein	  (in	  
aansluiting	  op	  de	  noordelijke	  ingang	  van	  het	  station).	  De	  bestaande	  bebouwing	  op	  de	  hoek	  van	  de	  
Lange	  Nieuwstraatzijde	  zou	  gesloopt	  worden.	  Hierdoor	  leek	  een	  royale	  stedenbouwkundige	  situering	  
gewaarborgd.	  Voor	  de	  eventuele	  uitbreiding	  kon	  het	  vrijgekomen	  terrein	  aan	  de	  Lange	  Nieuwstraat	  
dienst	  doen.	  Er	  werd	  gedacht	  aan	  een	  vergelijkbare	  kantoortoren	  van	  vier	  verdiepingen	  met	  een	  
verbindingsbrug	  tussen	  de	  tweede	  verdieping.	  Van	  een	  uitbreiding	  is	  het	  uiteindelijk	  nooit	  gekomen.	  
De	  bebouwing	  op	  de	  hoek	  is	  blijven	  staan,	  en	  de	  Atelierstraatzijde	  (nu	  Burgemeester	  Brokxlaan)	  is	  
pas	  recent	  vrij	  komen	  te	  liggen.	  	  
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Indeling	  en	  inrichting	  
	  

Architecten	  gingen	  zich	  in	  de	  jaren	  zeventig	  bemoeien	  met	  de	  vormgeving	  van	  het	  interieur,	  waarbij	  
ook	  binnen	  het	  gebouw	  de	  enscenering	  van	  ontmoeting	  en	  herbergzaamheid	  een	  belangrijk	  motief	  
was.	  Bij	  het	  kantoor	  voor	  de	  Sociale	  Dienst	  is	  de	  architectuur	  eveneens	  nauw	  verweven	  met	  het	  
interieur.	  Het	  interieurbureau	  Van	  Oers	  +	  Huijs	  +	  Govers	  kreeg	  hiervoor	  speciaal	  de	  opdracht.	  
	  
Direct	  achter	  de	  iets	  terug	  liggende	  en	  overdekte	  hoofdentree	  was	  de	  ruimte	  ontvangsthal	  gelegen.	  
De	  ontvangst-‐	  en	  informatiebalie	  deelde	  de	  ruimte	  visueel	  in	  tweeën,	  rechts	  de	  spreekkamers	  voor	  
mensen	  die	  een	  uitkeringsaanvraag	  kwamen	  indienen,	  links	  voor	  cliënten	  met	  een	  lopende	  
uitkering.	  Het	  grote	  aantal	  spreekkamers	  leidde	  tot	  een	  achthoekige	  indeling	  van	  de	  hal.	  
Aangrenzend	  aan	  de	  meanderde,	  open	  ontvangstruime	  waren	  de	  spreekkamers	  gelegen.	  Door	  dit	  
diagonale	  stramien	  kon	  op	  een	  beperkt	  aantal	  vierkante	  meters	  de	  nodige	  wandruimte	  worden	  
gecreëerd,	  zonder	  dat	  er	  sprake	  was	  van	  eentonigheid.	  Het	  stramien	  is	  vervolgens	  verwerkt	  in	  de	  
rest	  het	  ontwerp,	  en	  naderhand	  bij	  de	  inrichting.	  De	  indeling	  moest	  mogelijk	  maken	  dat	  de	  
bezoeker	  zich	  in	  een	  sfeer	  van	  privacy	  kon	  bewegen,	  en	  zelfs	  naar	  behoefte	  en	  zonder	  de	  rust	  te	  
verstoren	  met	  anderen	  kon	  praten	  of	  kaarten.	  Zowel	  de	  hal	  als	  de	  spreekkamers	  werden	  voorzien	  
van	  een	  ‘prettig	  aandoend	  en	  rustgevend	  interieur’.	  Comfortabele	  zitelementen	  en	  hydroplanten	  
droegen	  bij	  aan	  deze	  sfeer.	  Ter	  gelegenheid	  van	  de	  opening	  was	  er	  een	  tentoonstelling	  ingericht	  
bestaande	  uit	  ‘hobby-‐producten’	  en	  foto’s	  van	  ambtenaren	  van	  de	  dienst.	  Dit	  paste	  in	  het	  idee	  het	  
gebouw	  vaker	  dienst	  te	  laten	  doen	  als	  tentoonstellingsruimte.	  
	  
De	  begane	  grond	  werd	  verder	  geheel	  in	  beslag	  genomen	  door	  afdelingen	  die	  in	  rechtstreeks	  contact	  
stonden	  met	  het	  publiek.	  Een	  daarvan	  was	  het	  personenarchief	  met	  duizenden	  dossiers,	  dat	  was	  
ondergebracht	  in	  een	  raamloze	  ruimte	  om	  inbraak	  te	  voorkomen.	  De	  personeelsingang	  werd	  aan	  de	  
Atelierstraatzijde	  geprojecteerd,	  ter	  hoogte	  van	  de	  lift	  en	  trap.	  De	  spreekkamers	  fungeerden	  als	  buffer	  
tussen	  de	  publieksruimten	  op	  de	  begane	  grond,	  en	  de	  werkvertrekken	  in	  de	  hoogbouw.	  	  
	  
Ter	  bevordering	  van	  een	  efficiënte	  werkomgeving	  werden	  de	  verschillende	  taken	  binnen	  de	  dienst	  
gescheiden	  gehouden	  door	  elke	  verdieping	  een	  eigen	  functie	  te	  geven.	  Gemakkelijk	  te	  bereiken	  
voor	  alle	  ambtenaren	  was	  de	  centraal	  gelegen	  kantine	  op	  de	  eerste	  verdieping.	  Op	  de	  tweede	  
verdieping	  bevond	  zich	  de	  administratieve	  hoofdafdeling,	  en	  allerlei	  apparatuur.	  De	  derde	  
verdieping	  bevatte	  de	  werkplekken	  van	  de	  directeur	  en	  zijn	  staf,	  evenals	  dat	  van	  de	  
bedrijfswethouder.	  Ook	  was	  hier	  de	  bedieningsruimte	  voor	  de	  telefooncentrale	  te	  vinden.	  De	  vierde	  
verdieping	  was	  ingericht	  als	  kantoorruimte	  voor	  immateriële	  hulpverlening	  met	  een	  vertrek	  voor	  
vergaderingen	  en	  een	  technische	  ruimte.	  De	  kelder	  bood	  ruimte	  aan	  de	  telefoonautomaat	  en	  
opslag.	  
	  
Op	  de	  verdiepingen	  zijn	  de	  vertrekken,	  net	  als	  bij	  het	  publieke	  gedeelte,	  binnen	  het	  achthoekige	  
stramien	  gegroepeerd	  rondom	  een	  open	  ruimte	  dat	  uitkomt	  op	  de	  lift	  en	  het	  trappenhuis.	  Door	  
deze	  indeling	  hebben	  alle	  vertrekken	  optimale	  daglichttoetreding.	  De	  vertrekken	  in	  het	  gebouw	  zijn	  
van	  elkaar	  afgescheiden	  door	  verplaatsbare,	  isolerende	  scheidingswanden	  geleverd	  door	  de	  firma	  
Strafor	  +	  Hauserman.	  De	  materialen	  en	  kleuren	  van	  de	  binnenwanden	  en	  deuren	  zijn	  door	  het	  
toepassen	  van	  de	  schone	  metselwerkwanden	  in	  grijze	  betonsteen	  (B2	  blokken)	  met	  witte	  deuren	  
neutraal	  gehouden.	  Het	  meubilair	  was	  donkerbruin,	  de	  voerbedekking	  licht	  katoen.	  Elke	  verdieping	  
kreeg	  ter	  onderscheiding	  zijn	  eigen	  kleuraccent	  rood,	  groen,	  blauw	  of	  oranje.	  De	  accentkleuren	  
kwamen	  terug	  in	  de	  liftdeur,	  stoelbekleding,	  verlichting,	  telefoontoestellen	  en	  accessoires	  als	  
placemats,	  prullenmanden,	  pennenbakjes	  en	  asbakken.	  De	  verlichting	  gaf	  niet	  alleen	  kleur,	  maar	  
ook	  sfeer	  aan	  het	  interieur.	  Het	  vernieuwende	  verlichtingssysteem	  bestaande	  uit	  ‘supertubes’,	  vrij	  
hangende	  T.L.	  verlichting,	  fungeerde	  als	  een	  intiem,	  verlaagd	  plafond	  in	  de	  grote	  ruimtes.	  Nog	  een	  
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voordeel:	  de	  werkplekverlichting	  was	  energiebesparend.	  De	  publieke	  hal	  kreeg	  een	  speciaal	  
ontworpen	  plafondverlichting	  waarin	  de	  achthoekige	  vorm	  te	  herkennen	  was.	  

	  
Functionaliteit	  en	  een	  open	  uitstraling	  stond	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  het	  gebouw	  voorop.	  Zo	  
moest	  het	  gebouw	  voor	  iedereen	  goed	  toegankelijk	  zijn.	  Ten	  behoeve	  van	  gehandicapten	  werden	  
voorzieningen	  getroffen	  zoals	  drempelloze	  vloeren,	  brede	  deuren	  en	  aangepaste	  toiletten.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (foto	  Nieuwsblad	  van	  het	  Zuiden,	  21-‐1-‐1978)	  
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Materialisering	  
	  

Het	  gevelbeeld	  wordt	  sterk	  bepaald	  door	  bijzondere	  materialen.	  De	  onderbouw	  is	  opgebouwd	  uit	  
betonnen	  zelfdragende	  prefab	  gevelelementen	  met	  in	  het	  beton	  gegoten	  kobaltblauwe	  glas-‐
mozaïek-‐tegels.	  De	  hoogbouw,	  dat	  een	  dragend	  betonskelet	  heeft,	  is	  bekleed	  met	  Cor-‐Ten-‐staal.	  
Het	  staal	  is	  over	  de	  hele	  gevel	  verwerkt,	  ook	  in	  de	  uitkragende	  zonweringen	  die	  de	  vier	  
verdiepingen	  horizontaal	  markeren,	  en	  in	  de	  galerijen	  (ten	  behoeve	  van	  de	  glazenwasser	  en	  een	  
vluchtweg).	  De	  keuze	  voor	  de	  glas-‐mozaïek-‐tegels	  en	  het	  Cor-‐Ten-‐staal	  is	  enerzijds	  bepaald	  door	  
het	  uitgangspunt	  van	  de	  opdrachtgever	  om	  het	  gebouw	  onderhoudsvriendelijk	  te	  maken,	  
anderzijds	  door	  het	  robuuste	  en	  eigenzinnige	  karakter.	  Cor-‐Ten-‐staal	  verroest	  na	  verloop	  van	  tijd,	  
waarna	  verdere	  aantasting	  door	  de	  roest	  (de	  corrosielaag)	  wordt	  tegengehouden	  en	  schilderen	  
overbodig	  is.	  De	  verroesting	  zorgt	  bovendien	  voor	  een	  warme	  diepbruine	  violetachtige	  kleur,	  dat	  
goed	  harmonieert	  met	  het	  kobaltblauw	  van	  de	  laagbouw.	  De	  zonwerende	  roestkleurige	  ramen	  
passen	  in	  dit	  geheel.	  In	  het	  interieur	  is	  de	  liftkoker	  ook	  bekleed	  met	  de	  glas-‐mozaïek-‐tegels.	  De	  
‘zwevende’	  trap	  is	  van	  onbewerkt	  grintbeton,	  net	  als	  de	  vloer	  en	  de	  muren	  in	  delen	  van	  het	  
gebouw.	  Oorspronkelijk	  kwamen	  de	  tegels	  ook	  terug	  in	  de	  hal.	  
	  
Het	  is	  zeer	  waarschijnlijk	  dat	  de	  laagbouw	  de	  indruk	  van	  een	  trein	  moest	  wekken,	  door	  het	  
langgerekte	  kobaltblauw-‐gekleurde	  volume	  met	  ramen	  die	  sterk	  doen	  denken	  aan	  coupé-‐ramen.	  
Bovendien	  gaat	  het	  verhaal	  dat	  het	  Cor-‐Ten-‐staal	  verwees	  naar	  de	  treinrails	  van	  het	  negentiende	  
eeuwse	  complex	  Werkspoor,	  maar	  dit	  is	  in	  de	  bronnen	  niet	  terug	  te	  vinden.	  In	  plaats	  van	  een	  
logge	  betonnen	  monoliet	  is	  het	  een	  sculpturaal	  en	  kleurrijk	  gebouw,	  waarbij	  gebruik	  is	  gemaakt	  
van	  nieuwe	  materialen	  en	  daarmee	  als	  een	  symbool	  kan	  worden	  gezien	  van	  het	  
vooruitgangsgeloof	  van	  begin	  jaren	  zeventig.	  	  
	  
Sinds	  het	  begin	  van	  de	  jaren	  zestig	  werden,	  allereerst	  in	  Amerika,	  gebouwen	  opgetrokken	  uit	  
Cor-‐Ten-‐staal.	  Het	  hoofdkantoor	  van	  John	  Deere	  in	  Moline,	  Illinois	  (ontwerp	  Eero	  Saarinen,	  1957)	  
en	  de	  Freie	  Universität	  in	  Berlijn	  (ontwerp	  Candilis,	  Josic,	  Woods,	  1963)	  hebben	  een	  enorme	  
voorbeeldfunctie	  gehad.	  Rond	  1970	  doet	  het	  materiaal	  in	  Nederland	  zijn	  intrede	  in	  de	  
architectuur.	  Aanvankelijk	  werd	  het	  materiaal	  vooral	  toegepast	  bij	  utilitaire	  bouwsels	  als	  
schoorstenen,	  bruggen	  en	  hoogspanningsmasten.	  Enkele	  voorbeelden	  van	  kantoor-‐	  en	  
maatschappelijke	  gebouwen	  zijn	  de	  Spaarbank	  in	  Ede	  (bouw	  1973),	  De	  Roef	  (bouw	  1975-‐1976)	  en	  
Corrosia	  (bouw	  1979),	  beide	  in	  Almere.	  Met	  de	  toepassing	  van	  Cor-‐Ten-‐staal	  begaf	  Van	  Oers	  zich	  
op	  relatief	  onbekend	  terrein.	  Niet	  lang	  nadat	  de	  Sociale	  Dienst	  de	  nieuwbouw	  had	  betrokken	  
ontlokte	  het	  gebouw	  al	  uiteenlopende	  reacties.	  Het	  was	  vooral	  het	  fel	  gekleurde	  exterieur,	  het	  
kobaltblauw	  en	  roestbruin,	  waar	  de	  Tilburgers	  van	  opkeken.	  “De	  mensen	  moeten	  er	  even	  aan	  
wennen”,	  zei	  directeur	  Th.	  Swinkels	  van	  de	  Sociale	  Dienst	  voor	  de	  officiële	  opening	  in	  1978	  tegen	  
de	  regionale	  krant	  Nieuwsblad	  van	  het	  Zuiden,	  “ik	  persoonlijk	  vind	  het	  een	  heel	  mooi	  gebouw	  en	  
alle	  mensen	  die	  erin	  werken	  vinden	  dat	  ook”.	  	  Inmiddels	  zijn	  we	  vier	  decennia	  later,	  en	  is	  Cor-‐Ten-‐
staal	  populair	  onder	  architecten	  en	  wordt	  het	  veel	  toegepast	  in	  de	  architectuur.	  
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De	  gemeentelijke	  afdeling	  Stadsontwikkeling	  ontwierp	  de	  inrichting	  van	  de	  openbare	  ruimte	  aan	  de	  
Atelierstraatzijde.	  De	  afdeling	  sprak	  van	  ‘stoffering’	  van	  de	  ruimte.	  De	  buitenruimte	  werd	  
behandeld	  als	  binnenruimte,	  dat	  gezellig	  moest	  worden	  gemaakt	  met	  beplanting	  en	  bielzen.	  In	  het	  
ontwerp	  was	  gevelbeplanting	  opgenomen	  tegen	  de	  ruim	  drie	  meter	  hoge	  betonschutting	  op	  de	  
grens	  van	  Werkspoor,	  en	  die	  over	  de	  Atelierstraat	  heen	  zou	  lopen	  naar	  het	  gebouw,	  om	  een	  tunnel-‐
effect	  te	  krijgen.	  
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Kunst	  
	  
Bij	  het	  inrichten	  van	  de	  voor	  het	  publiek	  bestemde	  ruimte	  is	  de	  medewerking	  ingeroepen	  van	  een	  
viertal	  kunstenaars.	  De	  zogenaamde	  1%-‐regeling	  van	  het	  Rijk	  maakte	  vanaf	  de	  jaren	  vijftig	  mogelijk	  
dat	  overheidsdiensten	  tot	  1,5	  %	  van	  de	  bouwkosten	  konden	  besteden	  aan	  kunstopdrachten.	  Ter	  
versterking	  van	  een	  rustige,	  prettige	  sfeer	  in	  de	  hal	  werd	  door	  drie	  kunstenaars	  gewerkt.	  	  
P.	  Panhuysen	  uit	  Eindhoven	  ontwierp	  een	  vloerpatroon,	  dat	  mogelijk	  schuil	  gaat	  onder	  zeil	  dat	  nu	  
op	  de	  grond	  ligt.	  Onduidelijk	  is	  wat	  de	  bijdrage	  was	  van	  J.	  Spit	  uit	  Tilburg.	  Het	  werk	  van	  Stef	  
Hagemeier,	  de	  Tilburger	  die	  indertijd	  bekend	  stond	  als	  ‘een	  moderne	  meester	  in	  glas’,	  is	  wel	  nog	  te	  
zien,	  maar	  niet	  meer	  intact.	  Hij	  ontwierp	  voor	  enkele	  ramen	  in	  de	  hal	  een	  viertal	  reliëfs	  van	  blank	  en	  
blauw	  glas,	  ieder	  bestaande	  uit	  een	  onderbroken	  boven-‐	  en	  onderstuk,	  vol	  symbolische	  motieven:	  
een	  ongeboren	  vrucht	  uitmondend	  in	  de	  levensboom;	  een	  krans	  van	  slaagaders	  rondom	  het	  hart;	  de	  
man	  (Mars)-‐	  vrouw	  (Venus)relatie;	  en	  de	  helpende	  hand	  die	  de	  (financiële)	  hulp	  door	  de	  dienst	  
symboliseerde.	  

	  
Het	  werk	  van	  de	  Bosche	  kunstenaar	  J.	  Strelitski	  kwam	  pas	  na	  de	  officiële	  opening	  gereed,	  in	  het	  
voorjaar	  van	  1978.	  Hij	  ontwierp	  -‐	  aansluitend	  op	  de	  ‘stoffering’	  van	  de	  openbare	  ruimte	  -‐	  voor	  het	  
voorplein	  een	  met	  het	  exterieur	  contrasterend	  miniatuurlandschap,	  bestaande	  uit	  rotsstenen,	  een	  
golvende	  bestrating	  van	  kinderkopjes	  en	  begroeiing.	  	  
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	  	  	  	  (foto	  Het	  Nieuwsblad	  van	  het	  Zuiden,	  8-‐3-‐1978)	  
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Architect	  
	  

Jac.	  (Jacobus)	  van	  Oers	  (Son	  en	  Breugel	  1939	  -‐	  Amsterdam	  2003)	  startte	  in	  1964	  zijn	  bureau	  Van	  
Oers	  Architektuur	  en	  Stedebouw,	  gevestigd	  in	  Tilburg.	  Het	  bureau	  bood	  vanaf	  het	  begin	  de	  
combinatie	  architectuur	  en	  binnenhuisarchitectuur	  aan.	  Van	  Oers	  heeft	  vele	  woningen	  en	  utilitaire	  
gebouwen	  in	  heel	  Nederland	  op	  zijn	  naam	  staan.	  In	  1971	  ontwierp	  hij	  grijze	  betonstenen	  
rijtjeswoningen	  met	  platte	  daken	  rondom	  groene	  hoven	  in	  De	  Quirijnstok	  (Purcelldreef,	  
Sullivandreef)	  in	  Tilburg	  Noord.	  In	  dat	  jaar	  zag	  ook	  zijn	  meest	  uitzonderlijke	  creatie,	  het	  Iglonium,	  
het	  licht.	  Maar	  liefst	  39	  geschakelde	  gele	  kunststof	  iglo’s	  op	  het	  Stadhuisplein	  vormden	  een	  
futuristische	  aandoende,	  tijdelijke	  expositieruimte	  tijdens	  Tilburg	  Totaal,	  een	  manifestatie	  die	  de	  
stad	  middels	  allerlei	  activiteiten	  onder	  de	  aandacht	  moest	  brengen.	  Al	  kreeg	  het	  bureau	  
opdrachten	  in	  het	  hele	  land,	  zoals	  een	  villa	  in	  NW	  Alphen	  (1976),	  de	  grootste	  waren	  die	  in	  zijn	  eigen	  
stad	  Tilburg.	  Niet	  lang	  na	  oplevering	  van	  het	  kantoorgebouw	  van	  de	  Sociale	  Dienst,	  startte	  in	  1979	  
de	  bouw	  van	  zijn	  ontwerp	  voor	  winkelcentrum	  de	  Heuvelpoort	  (inmiddels	  gesloopt).	  Andere	  
beeldbepalende	  werken	  zijn	  de	  appartementencomplexen	  Triborgh	  aan	  het	  Koningsplein	  (1988),	  
JulianaStaete	  aan	  de	  Heuvelring	  (1998)	  en	  de	  sporthal	  aan	  de	  Dongewijkdreef	  (1994-‐1995).	  
	  
Naast	  een	  creatief	  en	  visionair	  ontwerper	  was	  hij	  een	  handige	  manager,	  met	  een	  politieke,	  sociale	  
en	  culturele	  inborst.	  Naast	  zijn	  werk	  als	  architect	  bekleedde	  hij	  verschillende	  maatschappelijke	  
functies.	  Hij	  was	  voorzitter	  van	  het	  schouwburgbestuur	  en	  van	  de	  Lighthouse	  Club	  Midden-‐
Brabant,	  een	  serviceclub	  in	  de	  bouwsector.	  En	  hij	  was	  al	  sinds	  1966	  als	  raadslid	  actief	  in	  de	  lokale	  
politiek.	  In	  deze	  functie	  heeft	  hij	  een	  flinke	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  stad.	  Zo	  
wist	  hij	  de	  politiek	  ervan	  te	  overtuigen	  dat	  het	  bestemmingsplan	  Stokhasselt-‐Heikant	  niet	  70%	  
appartementen	  en	  30%	  eengezinswoningen	  mogelijk	  moest	  maken,	  maar	  andersom.	  Hij	  roerde	  
zich	  in	  het	  plan	  om	  het	  verkeersknooppunt	  Tilburg	  West	  aan	  te	  laten	  sluiten	  bij	  de	  rijksweg,	  dat	  op	  
zijn	  advies	  niet	  gelijkvloers,	  maar	  ongelijkvloers	  is	  uitgevoerd.	  Hij	  had	  hart	  voor	  de	  binnenstad.	  Bij	  
de	  totstandkoming	  van	  het	  citycenter	  pleitte	  hij	  voor	  de	  waardering	  van	  de	  bestaande	  oude	  
(winkel)straten,	  en	  een	  goede	  mix	  aan	  a,	  b	  en	  c-‐locaties.	  Niet	  lang	  voor	  zijn	  overlijden	  spreekt	  hij	  
zich	  in	  een	  interview	  uit	  over	  een	  goede	  doorstroming	  van	  winkelpubliek,	  door	  parkeergarages	  en	  
een	  korte	  afstand	  van	  het	  openbaar	  vervoer.	  “Het	  busstation	  moet	  verlegd	  worden	  naar	  de	  plaats	  
waar	  zich	  nu	  het	  werkspoor	  van	  de	  NS	  bevindt,	  aan	  de	  kant	  van	  het	  NS-‐Plein,	  met	  een	  directe	  
verbinding	  naar	  de	  Ringbaan	  Oost	  via	  een	  doorbraak	  door	  de	  Zuidoosterstraat.	  Zo	  wordt	  dan	  
eindelijk	  het	  probleem	  van	  de	  loopafstand	  opgelost.	  Op	  de	  nieuwe	  plaats	  van	  het	  busstation	  kan	  
dan	  tevens,	  voor	  het	  economische	  aspect	  en	  de	  grondverwerving,	  een	  groot	  kantoorgebouw	  
gepland	  worden.”	  Van	  Oers	  zag	  kansen	  voor	  het	  gebied	  waar	  hij	  dertig	  jaar	  eerder	  het	  
kantoorgebouw	  voor	  de	  Sociale	  Dienst	  realiseerde.	  “Zodra	  de	  strook	  ‘werkspoor’	  ten	  noorden	  van	  
de	  spoorlijn	  ter	  beschikking	  komt,	  is	  er	  sprake	  van	  een	  echte,	  substantiële	  spoorzone.”	  

	  
Het	  bureau	  is	  voortgezet	  door	  zijn	  zoon	  Frank	  van	  Oers	  en	  bestaat	  nog	  steeds.	  
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Jac.	  van	  Oers	  (fotografie	  Persburo	  van	  Eijndhoven)	  en	  de	  Heuvelpoort	  	  
	  
	  

	  	   	  
Woningen	  aan	  de	  Sullivandreef	  in	  Tilburg-‐Noord	  (foto	  Google),	  en	  het	  Iglonium	  (tekening	  tijdschrift	  Bouw,	  1971)	  
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Waardering	  
	  

Om	  een	  goed	  beeld	  te	  krijgen	  van	  het	  voormalige	  kantoor	  voor	  de	  Sociale	  Dienst	  Tilburg	  wordt	  
deze	  in	  aanvulling	  op	  de	  uitvoerige	  beschrijving	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken	  gewaardeerd:	  

	  
Stedenbouwkundige-‐	  en	  ensemblewaarden	  
Vanuit	  de	  stedenbouwkundige	  situatie	  bezien	  vormt	  het	  gebouw	  een	  markante	  verschijning	  in	  de	  
omgeving,	  op	  de	  hoek	  van	  de	  Besterdring	  en	  de	  nieuwe	  Burgemeester	  Brokxlaan.	  Het	  is	  een	  
‘fremdkörper’	  dat	  letterlijk	  een	  oriëntatiepunt	  is	  vanwege	  de	  prominente	  ligging,	  de	  hoogbouw	  die	  
boven	  de	  omliggende	  bebouwing	  uittorent,	  en	  bovenal	  het	  uitzonderlijke	  uiterlijk	  in	  vorm	  en	  
materiaalgebruik.	  De	  samenhang	  met	  de	  omgeving	  is	  minder	  sterk,	  wat	  af	  doet	  aan	  de	  
ensemblewaarde.	  Doordat	  de	  bebouwing	  op	  de	  hoek	  van	  de	  Lange	  Nieuwstraat	  uiteindelijk	  nooit	  
is	  gesloopt	  is	  de	  door	  de	  ontwerper	  en	  gemeente	  beoogde	  royale	  stedenbouwkundige	  situering	  
niet	  tot	  zijn	  recht	  gekomen.	  Dat	  de	  zuidgevel	  alsnog	  vrij	  is	  komen	  te	  liggen	  door	  de	  recente	  
herinrichting	  van	  de	  Atelierstraatzijde,	  nu	  Burgemeester	  Brokxlaan,	  heeft	  de	  beleving	  van	  het	  
gebouw	  weliswaar	  goed	  gedaan.	  Een	  kwalitatief	  ingerichte	  buitenruimte	  (zoals	  in	  de	  jaren	  zeventig	  
wel	  ontworpen)	  dat	  aansluit	  bij	  het	  representatieve	  karakter	  van	  het	  gebouw	  en	  de	  omgeving	  
ontbreekt	  momenteel.	  
	  
Architectuurhistorische	  waarden	  	  
Het	  ontwerp	  van	  het	  voormalige	  kantoorgebouw	  voor	  de	  Sociale	  Dienst	  neemt	  een	  belangrijke	  
plaats	  in	  binnen	  het	  gevarieerde	  oeuvre	  van	  de	  Tilburgse	  architect	  Jac.	  van	  Oers,	  die	  zowel	  
woningbouw	  als	  utilitaire	  gebouwen	  op	  zijn	  naam	  heeft	  staan.	  Het	  kantoorgebouw	  heeft	  een	  
bijzondere	  ruimtelijke	  opzet,	  met	  als	  basisvorm	  de	  achthoek	  dat	  werd	  bepaald	  door	  het	  smalle	  
perceel	  en	  het	  programma	  van	  het	  interieur	  (de	  veelheid	  aan	  spreekkamers).	  De	  drieledige	  
opbouw,	  de	  afgeknotte	  hoeken	  en	  de	  geprefabriceerde	  gevelbekleding	  is	  ingegeven	  door	  de	  wens	  
een	  vriendelijk	  en	  tegelijkertijd	  opvallend	  gebouw	  te	  realiseren,	  dat	  tevens	  onderhoudsvriendelijk	  
was.	  Het	  ontwerp	  is	  een	  product	  van	  de	  jaren	  zeventig,	  waarin	  werd	  gezocht	  naar	  nieuwe	  
kantoorarchitectuur	  dat	  aansloot	  op	  de	  menselijke	  maat.	  Toch	  wordt	  het	  gevelbeeld	  niet	  bepaald	  
door	  het	  indertijd	  veelvoorkomende	  grindbeton,	  maar	  een	  laagbouwvolume	  opgebouwd	  uit	  prefab	  
gevelelementen	  met	  in	  het	  beton	  gegoten	  kobaltblauwe	  glas-‐mozaïek-‐tegels,	  en	  hoogbouw	  
bekleed	  met	  Cor-‐Ten-‐staal	  met	  bijpassende	  roestkleurige	  raampartijen.	  Voor	  het	  gebruik	  van	  de	  
stalen	  gevel	  liet	  Van	  Oers	  zich	  inspireren	  door	  buitenlandse	  voorbeelden.	  In	  Tilburg	  en	  de	  rest	  van	  
Nederland	  komt	  een	  gebouw	  van	  deze	  vorm	  en	  materialisering	  vermoedelijk	  nergens	  anders	  voor.	  
Daarmee	  is	  de	  architectuur	  zeldzaam	  te	  noemen.	  Het	  exterieur	  en	  interieur	  was	  sterk	  met	  elkaar	  
verweven,	  maar	  de	  oorspronkelijk	  indeling	  en	  inrichting	  is	  niet	  meer	  gaaf.	  Zo	  is	  het	  kleurenpallet	  
op	  de	  verschillende	  verdiepingen	  verloren	  gegaan,	  en	  ontnemen	  de	  later	  toegevoegde	  
systeemplafonds	  het	  vrije	  uitzicht	  door	  de	  coupé-‐ramen.	  Wel	  nog	  van	  waarde	  zijn	  het	  trappenhuis	  
met	  de	  ‘zwevende’	  betonnen	  trap,	  de	  ‘supertubes’	  en	  de	  betegelde	  liftkoker;	  de	  vertrekken	  die	  
binnen	  het	  achthoekige	  stramien	  zijn	  gegroepeerd	  rondom	  een	  open	  ruimte;	  en	  de	  nog	  
oorspronkelijke	  toiletruimtes.	  
	  
Het	  a-‐typische	  karakter,	  maar	  met	  name	  de	  nog	  relatief	  gebrekige	  kennis	  van	  architectuur	  uit	  de	  
periode	  1965-‐1980	  maken	  dat	  het	  gebouw	  overigens	  lastig	  te	  duiden	  is.	  Toch	  komt	  er	  meer	  
aandacht	  (en	  daaropvolgend	  waardering)	  voor	  deze	  periode	  in	  de	  architectuurgeschiedenis,	  onder	  
meer	  vanuit	  de	  Rijksdienst	  voor	  het	  Cultureel	  Erfgoed.	  
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Cultuurhistorische	  waarden	  	  
Het	  voormalige	  kantoorgebouw	  voor	  de	  Sociale	  Dienst	  vertegenwoordigt	  een	  roerige	  periode	  in	  de	  
geschiedenis	  van	  Tilburg,	  dat	  in	  de	  jaren	  zeventig	  te	  kampen	  had	  met	  afnemende	  
werkgelegenheid	  in	  de	  textielnijverheid.	  Het	  stadsbeeld	  veranderde	  door	  de	  sluiting	  en	  sloop	  van	  
fabrieksgebouwen,	  en	  door	  de	  bouw	  van	  woon-‐	  en	  kantoortorens.	  De	  stad	  positioneerde	  zich	  als	  
moderne	  stad,	  en	  als	  verzorgingscentrum	  voor	  de	  regio.	  De	  gemeentelijke	  Sociale	  Dienst	  nam	  
hierin	  een	  belangrijke	  positie	  in.	  Vele	  Tilburgers	  waren	  aangewezen	  tot	  een	  uitkering,	  en	  kwamen	  
hiervoor	  naar	  ‘het	  blauwe	  gebouw’	  aan	  de	  Besterdring.	  Een	  eigentijdsgebouw	  dat	  indruk	  maakte.	  
Binnen	  de	  Spoorzone	  neemt	  het	  kantoorgebouw	  eveneens	  een	  belangrijke	  rol	  in,	  door	  het	  uiterlijk	  
dat	  refereert	  aan	  het	  Werkspoor-‐terrein	  van	  de	  NS,	  de	  voormalige	  functie	  van	  het	  gebied.	  
	  
Kunsthistorische	  waarden	  	  
In	  de	  hal,	  dat	  niet	  meer	  de	  oorspronkelijke	  inrichting	  en	  sfeer	  heeft	  uit	  de	  begintijd,	  is	  enkel	  het	  
glaskunstwerk	  van	  Stef	  Hagemeier	  nog	  aanwezig,	  maar	  niet	  meer	  intact.	  Het	  voorplein	  van	  J.	  
Strelitski	  markeert	  nog	  altijd	  de	  (in	  onbruik	  geraakte)	  entree,	  maar	  is	  slecht	  onderhouden.	  Het	  
verdient	  de	  aanbeveling	  de	  waarden	  van	  beide	  werken	  beter	  onderzoeken,	  net	  als	  de	  status	  van	  de	  
twee	  resterende	  werken	  die	  mogelijk	  nog	  in	  het	  pand	  aanwezig	  zijn.	  

 
	  
Conclusie 

	  
Het	  voormalige	  kantoorgebouw	  voor	  de	  Sociale	  Dienst	  aan	  de	  Besterdring	  in	  Tilburg	  is	  van	  waarde	  
vanwege	  de	  bijzondere	  architectuur,	  de	  plek	  van	  het	  gebouw	  binnen	  de	  (geschiedenis	  van	  de)	  stad.	  
Het	  ontwerp	  uit	  het	  midden	  van	  de	  jaren	  zeventig	  van	  de	  Tilburgse	  architect	  Jac.	  van	  Oers	  heeft	  
geresulteerd	  in	  een	  iconisch	  gebouw.	  Het	  uiterlijk	  wordt	  gekenmerkt	  door	  de	  achthoekige	  opzet	  
van	  het	  langgerekte	  laagbouwvolume,	  dat	  is	  opgebouwd	  uit	  prefab	  gevelelementen	  met	  in	  het	  
beton	  gegoten	  kobaltblauwe	  glas-‐mozaïek-‐tegels,	  en	  hoogbouw	  bekleed	  met	  Cor-‐Ten-‐staal	  en	  
bijpassende	  roestkleurige	  raampartijen.	  Het	  langgerekte	  kobaltblauwe	  volume	  met	  de	  coupé-‐
ramen	  wekt	  de	  indruk	  van	  een	  trein.	  Het	  is	  een	  symbolische	  verwijzing	  naar	  het	  karakter	  van	  het	  
gebied	  als	  voormalige	  Werkspoor-‐terrein	  van	  de	  NS,	  en	  de	  spoorzone.	  Het	  voormalige	  
kantoorgebouw	  voor	  de	  Sociale	  Dienst	  vertegenwoordigt	  een	  roerige	  periode	  in	  de	  geschiedenis	  
van	  Tilburg,	  dat	  in	  de	  jaren	  zeventig	  te	  kampen	  had	  met	  afnemende	  werkgelegenheid	  in	  de	  
textielnijverheid.	  Vele	  Tilburgers	  hebben	  hier	  heel	  wat	  voetstappen	  liggen	  door	  de	  functie	  van	  het	  
gebouw	  als	  uitkeringsinstantie.	  	  
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