
Voor de creatieve onderneming AVEC heeft Bedaux de Brouwer Architecten een 
nieuw kantoorgebouw met showroom ontworpen in de Tilburgse binnenstad. Het 
pand oogt even statig als open, met strakke detaillering en grote glasvlakken. 
Om dat beeld te versterken heeft de architect gekozen voor ranke profielen die 
bovendien uit het zicht zijn gehouden.

De onderneming AVEC ontwerpt en ontwikkelt 
hobbyproducten en geschenkartikelen voor be-
kende winkelketens, zoals Blokker, Hema, Kruidvat 
en Xenos. ‘Alles Voor Educatie & Creativiteit’, was 
de insteek toen het bedrijf in 1995 startte. AVEC 
was gevestigd in Waalwijk, maar wilde verhuizen 
naar het centrum van Tilburg, op loopafstand van 
de winkels en warenhuizen van zijn afnemers. Het 
Veemarktkwartier was een goede optie: het is net 
buiten het winkelgebied gelegen en hier waren al 
zo’n dertig andere creatieve bedrijven neergestre-
ken. Die clustering is erop gericht dat de creatieve 
ondernemers elkaar inspireren en versterken.

Ingetogen kader
Met het oog op de nieuwe vestiging gaf AVEC bij 
Bedaux de Brouwer Architecten aan dat ze “een 
open en modern kantoor” wenste. Het architecten-
bureau nam die wens vrij letterlijk, legt architect 
Jacq. de Brouwer uit, en ontwierp voor de onder-
neming een gebouw waarvan grote glasvlakken 
het gevelbeeld bepalen. Het kantoorgebouw met 
showroom is als een stedelijke vitrine. “Een vitrine 
waardoor de interactie tussen buiten en binnen 
is gemaximaliseerd. Een vitrine, die de binnen- >

wereld van het ontwerp- en ontwikkelbedrijf toont 
aan de Tilburgse binnenstad”, aldus De Brouwer. 
Voorbijgangers krijgen vanaf de straat een blik in de 
maakwereld van AVEC; vanuit het gebouw kijken de 
medewerkers uit op het omliggende historische stads-
centrum. ’s Avonds licht de vitrine op, zoals etalages 
in een winkelstraat dat doen.
 Drie gevels vertonen deze openheid; de vierde 
gevel grenst aan de Tivoliparkeergarage en is geslo-
ten. Het pand biedt een oppervlak van zo’n 2.000 m2, 
verdeeld over vijf bouwlagen. Het architectenbureau 
heeft het ontwerp ingetogen gehouden. Materialen 
en kleuren, kaders en lijnen heeft het tot een mini-
mum beperkt. Het strak gedetailleerde gebouw vormt 
daardoor een rustig kader voor het vrolijke en kleurige 
interieur. Om het beeld van de grote glasvlakken 
te optimaliseren zijn de aluminium profielen bijna 
onzichtbaar weggewerkt achter de contouren van 
het metselwerk. Om dezelfde reden heeft Bedaux de 
Brouwer Architecten gekozen voor de heel ranke pro-
fielseries van producent Reynaers. Gekozen is voor 
het raam- en deursysteem CS68, dat zeer geschikt is 
voor de realisatie van grote raam- en deurelementen. 
Het architectenbureau geeft aan bijzonder tevreden te 
zijn over de techniek van Reynaers, en de service 
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en samenwerking prettig te vinden. 
Gevelbouwer Mondana heeft de 
kozijnen vervolgens secuur geconstru-
eerd en geplaatst.

Ononderbroken
Om het effect van een vitrine of etalage 
te behouden, zijn de grote glasvlakken 
niet onderbroken door borstweringen, 
draaiende delen of uitzetraampjes. Al-
leen de extra hoge ramen op de begane 
grond, waar zich een vide bevindt, 
worden halverwege gescheiden door 
een smal profiel. Echter, de gebruiker 
wilde wel de mogelijkheid hebben om 
frisse buitenlucht toe te laten door het 
openen van ramen. Om aan die behoefte 
tegemoet te komen, zijn naast enkele 
van de grote vensters smalle roosters in 

De ranke 
profielen zijn 
weggewerkt 
achter het 
metselwerk

combinatie met naar binnen draaiende 
ramen toegepast. Volgens De Brouwer 
zijn de roosters – geperforeerde metalen 
platen – een inbraakveilige oplossing, die 
desgewenst nog zijn aan te vullen met 
horren tegen insecten.
 Het gevelmetselwerk is uitgevoerd 
in antracietkleurig steen, waardoor het 
gebouw een link legt met het nabijge-
legen Tilburgse poppodium 013. De 
donkere baksteen is kleurvast, zodat bij 
een eventuele uitbreiding of verbouwing 
dezelfde steen kan worden toegepast.

Boven
Het bedrijfsrestaurant 
op de vierde verdie-
ping ligt aan een terras 
met uitzicht op de 
Tilburgse binnenstad.

Rechts
Het strak gedetail-
leerde gebouw biedt 
een rustig kader voor 
het kleurige interieur 
van AVEC.

Interieur
Het interieur is vormgegeven door i29 
interior architects. Op de begane grond 
heeft AVEC haar showroom met de hob-
byproducten, schrijf- en papierwaren, 
geschenkartikelen en andere ontwerpen 
gesitueerd. Aan de voorzijde van het 
gebouw strekt de ruimte hier over twee 
verdiepingen. In combinatie met de 
grote glasvlakken zou bij langslopend 
publiek de indruk kunnen ontstaan dat 
hier een winkel is gevestigd, maar de 
onderneming levert alleen aan inkopers Fo
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van creatieve producten voor grote win-
kelketens. Om de verkeerde suggestie te 
voorkomen, heeft i29 in de showroom op 
enige afstand van de ramen hoge schot-
ten geplaatst. De schotten, voorzien van 
ontwerptekeningen, nemen het zicht op 
de showroom grotendeels weg, terwijl 
het ‘vitrinegevoel’ is gebleven. De ont-
werpschetsen sieren ook de muren.
 De afdelingen ontwerp, product-
ontwikkeling, grafische vormgeving, IT, 
marketing en dergelijke hebben op de 
bovengelegen verdiepingen hun ruimtes. 
Op de vierde verdieping ligt het bedrijfs-
restaurant. Schuifpuien, gerealiseerd 
met het systeem CP130 van Reynaers, 
geven toegang tot een groot terras. Dit 
schuifdeursysteem biedt een economi-
sche en esthetische oplossing met een 
slanke middenstijl en onderdorpel. Bij 
goed weer kunnen de medewerkers op 
het dakterras genieten van een hapje en 
een drankje met zicht op het silhouet van 
de Tilburgse binnenstad. —

Links 
Het kantoorgebouw 
met showroom licht 
’s avonds net zo op 
als de etalages in een 
winkelstraat.

Onder 
Bedaux de Brouwer 
vertaalde de wens van 
AVEC, “een open en 
modern kantoor”, naar 
grote glasvlakken in 
ranke profielen van 
Reynaers.

Meer informatie
Reynaers B.V.
Maisdijk 7
5704 RM Helmond
0492-561020
info@reynaers.nl
www.reynaers.nl
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