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VOORWOORD 

Dit rapport is geschreven in het kader van het afstuderen van de studierichting 
stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven. De opdracht is fictief 
afkomstig van de gemeente Tilburg. 

Het uiteindelijke rapport kan gebrnikt worden om allerlei informatie over het 
studie- en plangebied Tilburg-Noordoost op te zoeken. Het eerste deel van het 
rapport leent zich hier goed voor. De belangrijkste functie is echter het aandragen 
van ideeën en oplossingen voor de uiteindelijke inrichting, die te vinden is in het 
tweede deel; het ontwerp van het ronde eiland, van het rapport. 

Tot slot wil ik Kees Doevendans, Jacques Valk en Han Lörzing bedanken voor 
hun commentaren en adviezen. 

Pascale Hopmans 
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SAMENVATTING 

Met de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening fa1:ra (VJNEX) heeft het Rijk 
ingezet op het zogenaamde bundelingsbeleid. De groei van de behoefte aan 
huisvesting, werkgelegenheid en voorzieningen wordt opgevangen door 
woningbouw en vestiging van bedrijven en voorzieningen in stadsgewesten. Het 
streven van het kabinet is gericht op een zodanige rnimtelijke ontwikkeling dat de 
(dagelijkse) functionele relaties op het gebied van wonen, werken en verzorging 
zich op de schaal van het stadsgewest kunnen afspelen. Door middel van 
bundeling wordt beoogd het stedelijk draagvlak te onderstetmen en de groei van 
de mobiliteit te beperken. Woningen, werkgelegenheid en voorzieningen worden 
op zodanig afstand van elkaar gesitueerd dat de bereikbaarheid met fiets en 
openbaar vervoer optimaal is. Een verdere verstedelijking van het landelijk gebied 
wordt met het bundelingsbeleid beperkt. 

Geredeneerd vanuit een Brabants landschappelijk en stedelijk raamwerk moet 
bepaald worden waar verstedelijking mogelijk én wenselijk is en waar dit niet het 
geval is. Er is behoefte aan een macrobeeld waarop de verstedelijking na de 
realisatie van de Vinex-locaties afgestemd kan worden. De gemeente Tilburg wil 
pleiten voor een beeld van bestaande kernen en nieuwe stedelijke gebieden in 
relatie met het landschap, met elkaar verbonden door infrastructuur. Er moet 
gestreefd worden naar een afwisseling van stedelijk en niet-stedelijk 
grondgebruik, in onderlinge samenhang en wel op elk schaalniveau. Een 
wisselwerking tussen sterk verstedelijkte zones en hoofdzakelijk agrarische en 
natuurgebieden zoals die op de kaart van Europa te zien is, is op een lager 
schaalniveau ook voor Brabant te maken. De gemeenten Tilburg ziet in Brabant 
mogelijkheden voor de ontviikkeling van relatief uitgestrekte stedelijke regio ' s 
gekoppeld aan belangrijke infrastructuurlijnen naast aaneengesloten niet
verstedelijkte gebieden. 

In het Stadsregionaal Uitwerkingsplan Tilburg (SRUP) is Tilburg-Noordoost 
aangewezen als één van de drie hoofdrichtingen voor verstedelijking binnen de 
stadsregio Tilburg. 

In dit verslag is een ontwerp ontwikkeld voor het gebied ten noordoosten van 
Tilburg, Het plangebied is gelegen tussen Tilburg en de tot de gemeente Tilburg 
behorende kernen Berkel-Enschot en Udenhout. Het ontwerp van het 
structuurplan voor Tilburg-Noordoost voegd naast deze twee bestaande kernen, 
twee nieuwe kernen aan Tilburg toe. Op deze manier kan Tilburg-Noordoost 
worden opgevat als vier stedelijke eilanden in een divers landschap. 

TILBURG-NOORDOOST 

De identiteit van een stedelijke omgeving kan worden gekarakteriseerd in woord 
en beeld. Een krachtige, positieve identiteit is voor een stad van zeer grote 
waarde. Het veroorzaakt een hechtere band tussen bewoner en stad en ook een 
grotere aantrekkingskracht op de stad voor niet-bewoners, zoals op toeristen of 
potentiële nieuwe bewoners of instellingen. Tilburg-Noordoost krijgt in dit 
ontwerp de identiteit van eilanden van tegendelen. Zo wordt er naast een recht , 
extravert eiland en rond, introvert eiland ontwikkeld. 

Het ronde eiland wordt een nieuw woongebied binnen de stedelijke kernen van 
Tilburg. Een rond eiland, ontstaan om een groene driehoek, met ongeveer 1100 
woningen, harde bebouwingsranden, vrij gelegen van andere stadsdelen, met een 
geheel eigen identiteit. 
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Met de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening fa1:ra (VINEX) heeft het Rijk 
ingezet op het zogenaamde bundelingsbeleid. De groei van de behoefte aan 
huisvesting, werkgelegenheid en voorzieningen wordt opgevangen door 
woningbouw en vestiging van bedrijven en voorzieningen in stadsgewesten. Het 
streven van het kabinet is gericht op een zodanige ruimtelijke ontv.ikkeling dat de 
(dagelijkse) functionele relaties op het gebied van wonen, werken en verzorging 
zich op de schaal van het stadsgewest kunnen afspelen. Door middel van 
bundeling wordt beoogd het stedelijk draagvlak te ondersteunen en de groei van 
de mobiliteit te beperken. Woningen, werkgelegenheid en voorzieningen worden 
op zodanig afstand van elkaar gesitueerd dat de bereikbaarheid met fiets en 
openbaar vervoer optimaal is. Een verdere verstedelijking van het landelijk gebied 
wordt met het bUI1delingsbeleid beperkt. 

In het Stadsregionaal Uitwerkingsplan Tilburg (SRUP) is Tilburg-Noordoost 
aangewezen als één van de drie hoofdrichtingen voor verstedelijking bümen de 
stadsregio Tilburg. 

1.2 OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Mijn afstudeeropdracht bestaat uit het maken van een mrichtingsvoorstel voor 
Tilburg-Noordoost. Voor het plangebied Tilburg-Noordoost zal een structuurplan 
opgesteld worden en voor het ronde eiland; het gedeelte gelegen tussen Berkel
Enschot en Udenhout, zal een stedenbouwkundig plan ontwikkeld worden . 

De doelstelling kan als volgt gefonnuleerd worden; 
Doelstelling: Het maken van een kwalitatief goed structuurplan voor 

Tilburg-Noordoost en stedenbouwkundig plan voor het ronde 
eiland gelegen Ü1 Tilburg-Noordoost met als identiteit 
tegendelen. 

Door middel van uitbreiding op deze locatie kan er "stadslandschap" gerealiseerd 
worden. De hiemit volgende probleemstelling is: 

Op welke wi jze kan Tilburg-Noordoost worden ingericht, 
zodanig dat de inrichting voldoet aan de randvoorwaarden en 
uitgangspunten die gesteld worden door de situatieve 
gegevens, door het Rijk, de provincie, de gemeente en het 
samen werkü1gsverband Midden-Brabant . 

TILBURG-NOORDOOST 

1.3 OPBOUW VAN HET VERSLAG 

Het verslag kan grofweg opgedeeld worden in drie delen. In het eerste deel staat 
de verkenning van Tilburg centraal. In hoofdstuk 2 wordt de historie van Tilburg 
bekeken. Hoofdstuk 3 geeft aan hoe het beleid voor Tilburg-Noordoost ernit ziet 
en in hoofdstuk 4 wordt het plangebied beschreven. Er zijn al twee bestaande 
plannnen voor Tilburg-Noordoost. De door de gemeente in 1992 opgestelde 
ontwikkelingsvisie wordt in hoofdstuk 5 beschreven en de door Kuiper 
Compagnons in 1995 opgestelde Stmctuurvisie Noordoost in hoofdshlk 6. 
Afsluitend aan dit eerste deel ligt het progranm1a van eisen voor het verdere 
ontwerp klaar. 
In het tweede gedeelte wordt de overstap gemaa.k.1: naar de vormgeving van 
Tilburg-Noordoost. Dit begint bij hoofdstuk 8 waar diverse ont\verpmodellen 
voor Tilburg-Noordoost zijn opgesteld en de keuze voor een ont\verpmodel wordt 
gemaakt in hoofdstuk 9. In hoofdstuk 10 wordt dit model uitgewerkt in een 
struchmrplan. In hoofdshlk 11 komt het hoofdthema van de verdere uitwerking 
aan de orde. 
Het derde deel begmt met hoofdstuk 12 waarin de vonn van de het ronde eiland 
wordt behandeld samen met een studie naar stmcturen m ronde steden en dorpen. 
De laatste t\vee hoofdstukken behandelen het stedenbouwkundig plan van het 
ronde eiland Ü1 Tilburg-Noordoost. Hoofdstuk 15 bevat de conclusies. 
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2 HISTORIE 

2.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS TILBURG 

Het landschap van Brabant heeft zijn huidige vom1 gekregen door bewegingen in 
de ondergrond en door werking van wind, zand en water in de ijstijden. Na de 
laatste ijstijd is het toen gevom1de landschap vastgelegd door begroeiing. Tilburg 
is gelegen op een zandrug, binnen een driehoek gevormd door de riviertjes Donge 
en Ley, ten oosten en westen van de stad en de Maas op geruime afstand ten 
noorden van de stad. De landschapsvorm is op regionaal schaalniveau nog steeds 
prominent aanwezig en kan gezien worden als onderlaag van het moderne 
stedelijk/agrarisch landschap. 

,J 

Afbeelding 1; landschapsstructuur Tilburg 

Tilburg was vroeger de aanduiding van een gebied, een "nederzettings veld" met 
daarin een aantal kernen van bewoning. Tilburg betekende letterlijk "de 
Tilburgen" en omvatte naast het huidige Tilburg ook Oisterwijk. Geleidelijk aan 
ontstond het Tilburg als een samensmelting van buurtschappen of negorijen . Door 
de verbindingen die tussen deze buurtschappen tot stand kwamen, ontstond de 
zogenaamde gegroeide lijnstructuur (zie afbeelding 2). 
Tilburg is ontstaan uit de zogenaamde "herdgangen", driehoekige pleinen waar 
enkele wegen (meeste! zandweggetjes) op uit kwamen. De herdgangen vormden 
gezamenlijk weidegronden voor de schaapskudden (herde=kudde, ganc=gang). 
De namen van deze herdgangen zijn in Tilburg nog de aanduiding van de 
stadsdelen. 

De bebouwingslinten die tussen deze kleine nederzettingen ontstaan zijn in de 
plattegrond van de stad nog aanwezig als zogenaamde "radialen". Aan de radialen 
ontstond de kleinschalige bebouwing, zo typerend voor het beeld van Tilburg. 
Later groeien de open gebieden tussen deze linten/radialen geleidelijk aan vol met 
bebouwing en ontstaat morfologisch gezien een stadsplattegrond die een 

TILBURG-NOORDOOST 

gefragmenteerde indruk maakt. Tot op vandaag de dag duidt men Tilburg wel aan 
als een gefragmenteerde stad. 

i<' 
~ ~ .. ,,-.' 

t ,. /-.. 
> ..;.,-;, ,' ... 

Afbeelding 2; gegroeide lijnstructuur volgens Stadsbeheerplan Tilburg 

2.2 DRIE HISTORISCHE STADSCONCEPTEN 

Tilburg is ten opzichte van de min of meer geijkte concepten als volgt te 
beschrijven. Het allereerst een onmiskenbaar traditioneel stadsconcept. hoe 
gebrokkeld en gehavend ook. Dit kenmerkt zich in het algemeen naar binnen door 
een hiërarchische geleding met een oude bilmenstad en jongere wijken 
daaromheen; naar buiten door een afgeronde, gesloten vorm die afsteek.'t tegen het 
platteland. Doch Tilburg heeft nooit een concentrische vorm gekend. De stad 
bestond uit een verzameling driehoekige pleinen of herdgangen. 
Het middeleeuws kasteel waaraan de stad haar logo ontleent is nagenoeg 
spoorloos verdwenen; de fundan1enten liggen i11 een buurtparkje. Zeldzan1e grote 
elementen zoals de W~ande getuigen nog steeds van een barokke heerlijkheid. 

In de vorige eeuw heeft de dorpse nederzettingstructuur zich ontwikkeld tot de 
wolstad met haar schoorstenen en kerktorens. De linten en de grote 
binnenterreinen verloren hun landelijk karakter en raakten dicht bebouwd. De 
bebouwingstypen omvatten wevershuizen, enkele generaties fabrieken, 
neogotische kerken en katholieke instellingen, statige fabriekantshuizen en lage 
arbeidershuisjes. 
Het V.'ll.fen de kaarsrechte straatv,egen naar Breda en 's -Hertogenbosch, onder 
koning Willen II aangelegd, alsmede het spoor, dat met het station en de 
werkplaats de kri11g van dorpen rigoreus door midden sneed. Het 
Willielminakanaal tenslotte, dat de stad aan de noord- en oostkant in een halve 
cirkel ving, die tenzamen een mengvorn1 van traditionele en moderne stad 
schiepen. 

7 
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Daarbij hoorde ook de aanleg van stedelijk groen, zoals het Wilhelminapark, het 
Leypark en het Wandelbos. Aan het kleine lustslot van de Koning heeft de stad 
haar stadhuis te danken. 

Al met al was er geen sprake van planning. Rond 1 900 maakte Rückert, directeur 
Publieke Werken, daannee een begin. Zijn deels gerealiseerde Ring vonnt een 
dubbelzinnige bevestiging van het idee van de traditionele stad, die hij evenwel 
tegelijk openlegde voor het moderne verkeer. 

.. , y ·· 
/ 

I 
{(• • r' 

,""· ··- ..M .. ____ .... 

~· \ , 

Afbeelding 3; de ringbaan uit het plan Rückert 

Met symetrische pleinen die hij aan deze Ring en in de mazen van het oude, 
organische weefsel voegde, werkte hij het idee van het tuindorp uit voor de 
situatie in Tilburg. Gebieden tussen de lintbebouwing werden opgevuld met 
stukjes tuinstad waarvoor parochies de grondslag vom1den. 

Bovenop de traditionele stad - om in lagen te spreken- heeft Tilburg een modem 
concept. Het is de open stad, in onderdelen orthogonaal, als geheel radiaal 
ontsloten, met functioneel gescheiden zones van wonen, werken en recreatie. In 
dit oncept waren de sluiting van de fabrieken die zich in de traditionele stad 
hadden genesteld, geen probleem, eerder een opluchting. Het was immers modem 
om industrie langs de infrastructuur aan de stadsrand te leggen. De gelijktijdige 
sluiting van veel katholieke instituten, die het sociale en culhrrele leven van de 
stad onderhielden, werd in dit concept opgelost door cityvonning, met de 
schouwburg van Holt en Bijvoet als het meest geslaagde en het plan Koningswei 
van Bakema als het meest controversiële voorbeeld. Het wonen kreeg gestalte 
buiten de Ring, vooral aan de noordkant. De woningtypen waren, zoals overal in 
de wederopbouw, rijtjeshuizen, portiekflats en galerijflats in open stroken 

8 

verkaveld met losse voorzieningen en winkels. Er waren ook elementen met een 
eenmalig karakter zoals het station en de universiteit. 

Tenslotte laat Tilburg zich lezen als een postmoderne stad. In dit concept bestaat 
er geen rangorde meer maar nevenschikking. De niet meer door een totale vonn 
bijeengehouden stad is wel een tapijtmetropool genoemd, een naam die duidt op 
de afkeer van overheersende vonnen, op respect voor lokale weefsels en op de 
wens om het gebrek aan stedelijkheid te compenseren door een metropolitane 
allure die weliswaar uitsluitend op de verkeerswegen is te ervaren. In tèite gaat 
het om het beheer van verschillende processen van verstedelijking. Daarbij is 
voortgeborduurd op de moderne typen van woningbouw en stedenbouw. 
Eindeloos gevarieerd is er op de rijtjeshuizen en portiekflats, geordend in 
landschappelijk of juist stedelijk ogende verkavelingen. Kronkelende woonerven 
met veel groen en water of volledig bestrate pleintjes en hofjes leverden met 
historiserende dakvom1en en verspringende gevels een gesloten straatbeeld op. 

In de jaren 80 werd dit beeld strakker en soberder, fonneler maar ook beeldender. 
Zoekend naar een leesbaar stadsbeeld hanteerde men metaforen, zoals tuindorp de 
Kievit, waar een crescent en een bastion voorkomen. Het kerende tij maakte ook 
het appartement in woontoren of stads villa populair, terwijl de al of niet 
halfvrijstaande villa in het groen ten1gkeerde. Ofschoon dit postmodernisme 
zowel de binnenstad als de stadsuitbreidingen betreft, begon het allemaal met de 
stadsvernieuwing. In de binnenstad waren de oude dorpslinten drukke 
winkelstraten geworden. Op de binnenterreinen kwamen woonbmrrten en parken 
in plaats van fabrieken en kloosters. In het centrum werd een City gecreëerd met 
voetgangersstraten en passages. Kantoren verrezen in de oost-westtra.verse langs 
het spoor en aan de westkant van de Ring die zich daar tot noord-zuidtraverse 
ontwikkelde. 

Afbeelding 4; artist-impression van de Klipper 



In de periferie kwam nieuwe industrie, vaak verscholen, soms op een zichtlocatie 
bij de snelweg. Recreatie gebruik van het landschap nam toe, ecologische 
interessen verdrongen agrarische. Landgoederen, bossen en beken werden 
beschermd en het wonen in het groen dijde vooral op het zandplateau aan de 
westkant uit. 

2.3 ONTSTAANSGESCHIEDENIS BERKEL-ENSCHOT EN 
UDENHOUT 

De oude naam van Enschot is Endeschit, wat op een eind of op een scheiding 
betekent. In de 14° en 15° eeuw is meestal sprake van Enschit ofEnschyt, gelegen 
op de grens van West- of Oost-Tilburg. De oude kerk schijnt op Oost-Tilburgs 
gebied te hebben gelegen. Het Hoogeind lag onder de parochie Enschot, maar de 
woeste grond aldaar viel onder de gemeente West-Tilburg. Het huis van die 
Swaen lag ook onder de parochie van Enschot, maar binnen de palen van de 
gemeente Haaren. West-Enschot viel onder het gebied van de schepenbank van 
Oisterwijk, behalve de woeste grond die bij de gemeente van West-Tilburg 
behoorden. Er zijn in Berkel-Enschot enkele bodemvondsten gedaan die duiden 
op zeer vroege bewoning; de oudste vermelding stamt echter eerst uit 1164 voor 
Enschot. 
Berkel-Enschot kent een grillig kavel- en wegenpatroon met een kemopbouw 
waarin de oorspronkelijke structuur van de kerkdorpen Berkel en Enschot nog 
herkenbaar is (afbeelding 5). 
Udenhout was en is identiek met hout. Zijn grote kwekerijen en loofbossen 
getuigen er iedere dag van. Al in 1232 is er in een document sprake van "het bos 
van Udenhout" als hertog Hendrik I van Brabant zijn recht tot houthakken in dit 
bos afstaat. In 1320 schenkt Hertog Jan ill van Brabant aan de Leuvese abdij van 
St. Geertrui alle tienden van het bos "dat men wilen hiedt Ut den hout" en dat 
gelegen is bij Oistenvijk. Hier vinden we dus de naam, die de gemeente thans nog 
voert. Sommigen zeggen daarentegen, dat de naam afkomstig zou zijn van 
Eendenhout, dat dan ' Eenden in het bos" moet betekenen. 
Udenhout laat zich kenmerken als een rationeel ontginningspatroon met een kern 
die zich heeft ontwikkeld vanuit het assenkruis Schoorstraat-Groenstraat 
(afbeelding 6). 

Afbeelding 5; schematische 
plattegrQnd ~r~el-En~chot 

Conclusie: 

; . 1: t f.' f p 

4 
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Afbeelding 6; schematische 
plattearon~ u .~nhout 

• Tilburg is ontstaan uit de zogenaamde "herdgangen", driehoekige 
pleinen waar enkele wegen op uit kwamen. De namen van deze 
herdgangen zijn in Tilburg nog de aanduiding van de stadsdelen. 

• De stad bestond uit een verzameling driehoekige pleinen of 
herdgangen. 

• Eindeloos gevarieerd is er op de rijtjeshuizen en portiekflats, geordend 
in landschappelijk of juist stedelijk ogende verkavelingen. 
Kronkelende woonerven met veel groen en water of volledig 
bestraatte pleintjes en hofjes leverden met histori sche dakvonnen en 
verspringende gevels een gesloten straatbeeld op. 

• In de peri ferie kwam nieuwe industrie soms op een zichtlocatie bij de 
snelweg. Ecologische interessen verdrongen agrarische. 
Landgoederen, bossen en beken werden beschennd en het wonen in 
het groen dijde vooral aan de westkant uit. 



EILANDEN VAN TEGENDELEN 

10 



3 

3.1 

BELEID 

RIJKSBELEID 

Met de Vierde Nota over Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) heeft het Rijk 
ingezet op het zogenaamde bundelingsbeleid. De groei van de behoefte aan 
huisvesting, werkgelegenheid en voorzieningen wordt opgevangen door 
woningbouw en vestiging van bedrijven en voorzieningen in stadsgewesten. Het 
streven van het kabinet is gericht op een zodanige ruimtelijke ontwikkeling dat de 
functionele relaties op het gebied van wonen, werken en verzorging zich op de 
schaal van het stadsgewest kunnen afspelen. Door middel van bundeling wordt 
beoogd het stedelijk draagvlak te ondersteunen en de groei van de mobiliteit te 
beperken. Woningen, werkgelegenheid en voorzieningen worden op zodanige 
afstand van elkaar gesitueerd dat de bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer 
optimaal is. Een verdere verstedelijking van het landelijk gebied wordt met het 
bundelingsbeleid beperkt 

3.2 PROVINCIAAL BELEID 

In het Streekplan Noord-Brabant worden op grond van het streven naar bm1deling 
van elkaar versterkende functies en scheiding van onderling strijdige functies en 
de wens om bijzondere potenties tot ontwikkeling te brengen, per regio accenten 
gelegd op een bijzondere functie of combinatie van fµncties. De keuze voor een 
bepaald accent wordt ingegeven door de structurerende aanwezigheid van 
waarden en potenties van een bepaalde functie in de betreffende regio. Het accent 
dat op die functie wordt gelegd betekent dat hieraan in de planologische afweging 

TILBURG-NOORDOOST 

een extra gewicht zal worden toegekend en dat deze functie randvoorwaarden kan 
stellen aan de ontwikkeling van andere functies. Ook zal het milieu- en 
waterbeleid zoveel mogelijk worden afgestemd op deze accenten. Prioritaire inzet 
van sectorinstrmnentarium zal dit regio specifieke beleid ondersteunen. 

Stadsregio' s 
Het verstedelijkingsbeleid van de provincie is gericht op versterking van 
stedelijke structuur en het open houden van het landeljk gebied. Dit houdt in het 
bundelen van de groei (wonen, werken, enzovoorts) in stadsregio' s en het 
tegengaan van suburbanisatie van het landelijk gebied. Binnen de stadsregio' s 
moet voldoende ruimte beschikbaar zijn om de extra stedelijke groei op te J...7.1m1en 
vangen. 

1 ~ 7;~~~ :.:_,. .. k;;~~ 

1- -----·-~ •: ~• -~!:f!- .... "•= --~- "'· - , ..... - -·-··.' -~-
l~i~~i:·> 
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Afbeelding 8; samenwerking Tilburg-Eindhoven-Breda 

De stadsregio' s worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een grote stad 
omringd door een aantal verstedelijkte dorpen. Tussen de stad en de dorpen 
bestaat een verwevenheid, die zich zowel ruimtelijk als functioneel manifesteerd. 
Er zijn goede mogelijkheden voor woningbouw, bedrijfsvestigingen, 
voorzieningen en openluchtrecreatie. Door stedelijke uitbreidingen nabij de grote 
stad te situeren wordt het draagvlak voor het hoogwardig stedelijk milieu in de 
grote stad versterkt. 
Binnen de stadregio is een ceµtraal gebied onderscheiden, dat ruimte biedt aan de 
stedelijke expansie. De begreµzing omvat in ieder geval de grote stad met één of 
meer nevenkernen en is zodanig ntim gekozen, dat <,laarbinnen nog diverse 
verstedelijkingsmodellen mogelijk zijn. Het'gedeelte van de st~dsregio dat buiten 
het stedelijk gebieçl valt vervult geen taak bij de aanleg van nieuwe grote 
woomvijken en bedrijve1üerreinen: · 
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Deze gebieden hebben wel een taak bij de opvang van bijzondere woon- en 
werkfuncties die weinig ruimte vragen en van voorzieningen op het gebied van 
onder meer de openluchtrecreatie. 

ELEMENTEN VAN DE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 
De ecologische hoofdstructuur bestaat uit natuurkemgebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden, ecologische verbindingszones en multifunctionele 
bossen (afbeelding 9). 

.~_ç:-..r.~r:J'i~~ T'.f,..;~. 

.-~:;._. ;~..,.. ;,, ... ~·.q-.-- : 

Afbeelding 9; elementen van de groene hoofdstructuur 

• Natuurkemgebieden zijn gebieden die hun natuurwaarden ontlenen aan het 
oorkomen van planten- en/of diersoorten die (inter)nationaal zeldzaam en/of 
bedreigd zijn. Van de 115.000 hectare natuurkemgebied is ongeveer 45.000 
hectare in agrarisch gebruik. Het beleid in natuurkemgebieden is primair 
gericht op duurzame instandhouding en ontwikkeling van de natuur en op 
verbetering van de daaraan ten grondslag liggende milieuomstandigheden. 

• Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die hun waarden ontlenen aan 
hun bijzondere geschiktlleid voot het ontwikkelen van nieuwe natuur en aan 
hun verbindingsfunctie van natuurkemgebieden waardoor uitwisseling van 
soorten kan plaatsvinden. In een groot deel van de 
natuurontwikkelingsgebieden komen bijzondere planten- en/of diersoorten 
voor. Natuurontwikkelingsgebieden worden voorts gekenmerkt door het in 
hoge mate voorkomen van specifieke landschapswaarden. De 
natuurontwikkelingsgebieden zijn tllans overwegend in agrarisch gebruik. Na 
aankoop zal voor de natuurontwikkelingsgebieden hetzelfde beleid gelden 
Als voor de natuurkemgebieden. Het beleid voor de 
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natuurontwikkelingsgebieden is gericht op ontwikkeling van nieuwe 
natuurwaarden en het in stand houden van en waar mogelijk verbeteren van 
de milieuomstandigheden waaronder deze natuurontwikkeling tot stand kan 
komen. 

• Ecologische verbindingszones zijn lineaire structuren langs wateren en 
dijken die hun ecologische waarde ontlenen aan de aanwezige dan wel te 
ontwikkelen migratiemogelijkheden voor planten- en/of diersoorten. Bij 
wateren gaat het om een aantal beekdalen, kreken en gegraven waterlopen, 
inclusief oevers en eventueel aansluitende bermen. Het beleid is gericht op 
instandhouding en ontwikkeling van de migratiemogelijkheden van planten
en/of diersoorten. 

• Multifunctionele bossen zijn bossen die gelijktijdig en in wisselende mate 
een functie vervullen voor de houtteelt, de natuur en de extensieve recreatie 
zonder dat bij een verdere ontwikkeling het accent eenzijdig op één van deze 
ftmcties ligt. Het beleid voor deze bossen is gericht op de instandhouding en 
waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van de groeiplaats en de 
bosopstand teneinde de meervoudige functievervulling te continueren en 
waar mogelijk te versterken. 

PROPELLERMODEL 
Het streekplan voor Noord-Brabant gaat uit van vier compacte en zelfstandige 
herkenbare stadsregio' s. De begrenzing van de stadsregio Tilburg is daarop 
afgestemd. Op grond van landschappelijke en stedelijke kenmerken is er spake 
van drie uitbreidingsrichtingen waarmee een soort propeller gesuggereerd kan 
worden. Het belangrijkste kenmerk van die propeller is dat de drie bladen 
verschillend zijn; de propeller draait niet en is door verschil aan te brengen in de 
drie richtingen verankerd in de regio. 

= • ..'\. ~. ,.'1/.,.. 
= ~ 

Afbeelding 10; het propellermodel 



Afbeelding 11; voorbeelduitwerking stedelijke regio Breda-Tilburg 

Bij de toek0111stige verste(lelijking wordt de rtadruk gelegd op een ontwikkeling in, 
westelijke en no.orc\oostelijkè richting, para!1el aan de bestaande spoorlijnen 
Tilburg-Breda en Tilburg; ' s Heripgenl;iosch, Qmdat c;lawrnee in ieder geval naar 
de toekomst toe de rneestç: mogelijkneden open worden gelaten voor het gebruik 
van de spoorweginfrastuctuur. 

3.3 GEMEENTELIJK BELEID 

3.3.1 GROENSTRUCTUURPLAN 
Het Groenstructuurplan wil een versterking van de uiteenlopende natuurwaarden 
bereiken. Eerst wordt het ecologisch functioneren van beken en beekdalen in kaart 
gebracht. Daarnaast blijken ook plekken op ondoorlatende lagen met vem1en en 
poelen van belang voor het voortbestaan van wilde soorten. Tenslotte bieden de 
droge bosmilieus, ook al zijn die minder schaars in Tilburg en omgeving, e.;n 
leefomgeving voor andere planten en dieren. 
Een duurzaam ecologisçh raamwerk (afbeelding 12) voor Tilburg bestaat uit 
beken en beekdalen, vennen, poelen en moerassen en bossen. 
• Beken en beekdalen zijn langgerekte elementen die kilometers door het 

landschap slingeren en daarmee overgangen tussen nat en droog markeren 
zijn geschikt als basis voor een duurzaam raamwerk. In de stadsranden van 
Tilburg ligt een drietal beekdalen. Ten eerste de Donge ten westen van de 
Reeshof, de Za.nd1ey, eeh zijbeek vart de Dommel en de Ley die langs de 
zuidelijke stadsrand stroomt 

• Een poel, ven of moeras kan inet zijn omringende gebied functioneren als 
een geïsoleerde levensgemeenschap. Wanneer er echter een calamiteit 
optreedt, zoals een tijdelijke uitdroging, kan het leven da.ar danig door 
verstoord raken met als gevolg dat bepaalde soorten verdwj.jnen. Het is 
daarom zinnig om te zorgert voor eert netwerk van wateren, waardoor 
herkolonisatte mogelijk is. 

TILBURG-NOORDOOST 

Afbeelding 12; duurzaam ecologisch raamwerk 

• Tilburg is omringd do.or bossen van een niet onaanzienlijke omvang. Voor 
het grootste qeel betreft het droge bossen op artne gronden, waar veel dennen 
op stam1. De bossen: bieden QQOr 1nm fprse maat uitgestrekte leefgebieden 
aan bos. en bost~ndsóorten,en.zor~en V<JOf grootschalige ecologische 
verbindingen tussen de grote natuurgebieden ten noorden; 'de Loonse en 
Drunense duinen en zuiden van Tilburg; de Oisterwijbe vennen. Omdat de 
bosranc\en de grootstè soorten diversiteit bezitten, verdienen deze speciale 
aandacht. Voor het verbeteren van het milieu, het versterken van de 
ecologische verbindingen in het landschap en een betere ecologische 
ontwikkeling van de bossen zelf, wordt een uitbreiding van het bosareaal 
voorgestaan. In het stad:ibeheerplan wordt het Noorderbos voorgesteld. Het 
Noorderbos vonnt een onderdeel van de groene wig van de Loonse en 
Drunense duinen tot aan de Tilburg-noord. 

In noordoostelijke richting grenst Tilburg direct aan het open en gröotschalige 
landschap van de dekzandvlakte richting Berkel-Enschot en Udenhout. In 
Tilburg-Noord lijkt de stad zich met de achterkant naar l~t lanqschap te keren. De 
contrasten tussen het open landschap en de flats , hoogspa.nningsleidingen, 
volkstuinen, industrie- en sportterreinen zijn hard. 
Het Noorderbos komt op uitlopers van stuifduinen te liggen en vonnt zo een 
buffer tussen stad en natuurgebied (Kaart l ; ecologisc_he kaart). 
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ECOLOGISCHE KAART 
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KAART 1; ECOLOGISCHE KAART 

CL:] 

E2I 

POELEN/VENNEN 

BEKEN 

BESTAANDE BOSJES 

MOGELIJKE BOSRIJKE VERBINDINGSZONES 

MOGELIJKE OEBRU1KSGROEN-VERBINDINGSZONES 



Een innige verstrengeling van ecologische kern- en verbindingsgebieden met 
won4igpouw tussen coulissen van beplantingen is het model voor een eventueel te 
ontwikkelen noordoostelijke bebouwingslob. Aanplant van bossen is ecologisch 
noodzakelijk om daarmee nieuwe natuurkerngebieden te vormen. Deze bossen 
zorgen \>P termijn voor een effectieve inbedding van nieuwbouw in het 
parkl~çl.schap, wanneer er ruim voordat er wordt gebouwd wordt besloten tot 

%,~uwing in noordoostelijke richting is het verstandig om in lage dichtheden 
te bouwen, waannee het parkachtige karakter van Midden-Brabant wordt 
ondersteund en de druk op de natuurontwikkelingsgebieden binnen de perken 
blijft. Voorwaarde hiervoor is dat de achterkant van de stad op effectieve wijze in 
een voorkant wordt omgezet. Voor dit doel zijn buffers bestaande uit bos-, natuur
of recreatieterreinen bruikbaar. Het gaat hier om uniforme omstandigheden in het 
n,1ilieu. Dit geeft aanleiding tot het ontwikkelen van grootschalige ecologische 
kerngeb.ieden, groot genoeg om een zelfstandige leefomgeving voor bos- en 
QOsrandplanten en -dieren te vormen. 

3.3.l SîADSBEHEERPLAN TILBURG 
Stadsbeheer is het inhoudelijke beleid waannee het gemeentebestuur enerzijds de 
k\y!lliteit van de stad in stand wil houden en waar nodig en mogelijk verbeteren en 
anderzijds nieuwe ontwikkelingen wil initiëren, stimuleren en tot stand brengen. 
Voor de formulering van dat beleid is de vorm gekozen van een stadsbeheerplan, 
dat wi\ zeggen een samenhangende beschrijving van de doeleinden die het 
geml!e~telijk bestuur wil bereiken en van de manier waarop het dat denkt te 
kunnçn bewerkstelligen. Onder meer vanwege de vele ruimtelijke aspecten van 
stadsbeheer is de planvorm van het structuurplan gekozen. 

D - · ~- •·- --··-~·-· 1'111 -- ~ -•«· . --• 
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Afbeelding 13; plankaart groene complexen 

TILBURG-NOOR!X)()ST 

Tegenover de beperkte aanwezigheid van grote stads- en stadsdeelparken binnen 
het bebouwde gebied van Tilburg staat een, wat groenvoorziening betreft, rijk 
bedeelde stadsrand en een rijk bedeeld buitengebied. In algemene zin wordt 
gestreefd naar behoud van de variatie in open en besloten gebieden. Daarmee 
wordt onder andere bewerkstelligd dat benadering van Tilburg uit elke richting 
een eigen landschappelijke karakteristiek behoudt. 
Ook binnen de op de plankaart (afbeelding 13) aangegeven besloten 
groengebieden is een aantrekkelijke variatie in groenelementen ontstaan. 
Naast de moerasbossen en dennenakkers kent Tilburg de cultuurhistorische 
waardevolle "Frankische" driehoeken en lanenstelsels. 

3.3.3 STADSREGIONAAL UITWERKINGSPLAN 
De provincie dient in het streekplan de voorwaarden te scheppen, die de 
gemeenten in de stadsregio' s in staat stellen om hun taak op het terrein van de 
verstedelijking waar te kunnen maken. Een goede ruimtelijke inrichting is één van 
die voorwaarden. Daartoe wordt per stadsregio een uitwerkingsplan van het 
streekplan opgesteld ( afbeelding 14 ). 

lt· - ·- --
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In het Stadsregionaal Uitwerkingsplan (SRUP) voor de regio Tilburg is een aantal 
hoofdrichtingen voor verstedelijking aangegeven. Noordoost vormt na West 
(Reeshof) en Zuid (Goirle) de derde hoofdrichting binnen de stadsregio Tilburg. 
Hieraan is in het SRUP een programma van circa 3000 woningen en 40 hectare 
bedrijventerrein gekoppeld voor de periode tot 2005. Daarnaast geldt de 
hoofdrichting Noordoost als een uitbreidingsrichting voor de lange termijn. De 
Structuurvisie Noordoost-Aanzet eerste fase (Kuiper Compagnons, oktober 1995) 
bevat de uitwerking van de structuurvisie voor de eerste fase. 
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Conclusies: 
• Het streven van het kabinet is gericht op een zodanige ruimtelijke 

ontwikkeling dat de functionele relaties op het gebied van wonen, 
werken en verzorging zich op de schaal van het stadsgewest kunnen 
afspelen. 

• Binnen de stadregio is een centraal gebied onderscheiden, dat ruimte 
biedt aan de stedelijke expansie. De begrenzing omvat in ieder geval de 
grote stad met één of meer nevenkernen en is zodanig ruim gekozen, dat 
daarbinnen nog diverse verstedelijkingsmodellen mogelijk zijn. 

• Naast de moerasbossen en dennenakkers kent Tilburg de 
cultuurhistorische waardevolle "Frankische" driehoeken en 
lanenstelsels. 

• In het Stadsregionaal Uitwerkingsplan voor de regio Tilburg is een 
aantal hoofdrichtingen voor verstedelijking aangegeven. Noordoost 
vormt na West en Zuid de derde hoofdrichting binnen de stadsregio 
Tilburg. 
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4 HET PLANGEBIED 

4.1 DE LOCATIE 

Het plangebied voor de woningbouwlocatie Noordoost is gelegen tussen Tilburg 
en de tot de gemeente Tilburg behorende kernen Berkel-Enschot en Udenhout. De 
locatie strekt zich grofweg uit tussen enerzijds het nahmrgebied De Brand en de 
Leemkuilen ten noorden van Udenhout en anderzijds de stadsrand van Tilburg
Noord. De westelijke begrenzing wordt gevormd door de Quirijnstokstraat, de 
oostelijke door de N65. Centraal in het gebied ligt de spoorlijn Tilburg-'s 
Hertogenbosch. Direct ten noorden van de stadsrand van Tilburg-Noord wordt de 
Noordoosttangent aangelegd. Deze vormt de verbinding tussen de A65 en de 
Midden-Brabantweg (N261 ). In het zuiden van het plangebied is een tweetal 
hoogspanningsleidingen aanwezig. In oostwest-richting wordt het plangebied 
doorsneden door een buisleidingenzone (Rotterdam-Rijnpijpleiding). Daarnaast 
ligt er in ljet plangebied een zogenaamde Naftaleiding. 

Zon•• on leidingen 

Afbeelding 15; belemmeringen 

TILBURG- OORDOOST 

Binnen het plangebied is een viertal deelgebieden te onderscheiden met elk een 
eigen ruimtelijk karakteristiek. Als eerste wordt onderscheiden de stadsrandzone 
van Tilburg-Noord. Deze bevat nog delen van de historische wegenpatroon en de 
oorspronkelijke buurtschappen . De zone biedt plaats aan typische 
stadsrandfuncties als volkstuinen, manege en htincentrum. Erfbeplanlingen en 
enkele kleinere bospercelen vonnen een landschappelijke overgang van de stad 
naar het buitengebied. In visueel opzicht zijn de hoogspanningsleidingen en de 
hoogdbouw aan de rand van Tilburg-Noord bepalend. 

Foto's 1 en 2; hoogbouw en hoogspanningsleidingen in Tilburg-Noord 

Een tv,eede te ondetscheiden gebied is de zogenaan1de bosrijke randzone. 
Hiennee wordt bedoeld het gebied met grotere en kleinere boscomplexen rond de 
vloeivelden en de Kalverstraat. De vloeiveldeq worden geb(Uikt als weidegebied. 
In noordwestelijke en noordelijke richting vorn1en hoger opgaande boscomplexen 
een duidelijke begrenzing van het open middengebied. Het derde gebied is een 
kleinschalige agrarisch gebied, waarvan de kernen Berkel-Enschot en Udenhout 
deel uitmaken . Dit gebied, het zogenaamde dorpenzone, bevat vele 
landschappelijke en cultuurhistorische kemnerken. Berkel-Enschot kent een 
grillig kavel- en wegenpatroon met een kernopbouw waarin de oorspronkelijke 
structuur van de kerkdorpen -Berkel en Enschot nog herkenbaar is. Udenhout laat 
zich kemnerken als een rationeel ontginningspatroon met een kern die zich heeft 
ontwikkeld vanuit het assenkruis Schoorstraat-Groenstraat. In het gebied tussen 
Berkel-Enschot en Udenhout is een fijmnazig, grootendeels oorsprokelijk 
middeleeuws wegenpatroon aanwezig, waarlangs plaatselijk lintbebouwing en 
boerderijen-klusters voorkomen. In het gebied is veel veeteelt en akkerbouw te 
vinden. Daarnaast zijn er boomgaarden en boomkwekerijen aanwezig. Door het 
contrast met het meer besloten karakter van de omliggende gebieden kenmerkt het 
vierde te onderscheiden gebied zich door haar openheid. Vanuit het 
middengebied kan de omgeving in groter verband ervaren worden met zichtlijnen 
naar voorkomende oriëntatiepunten als de kerktorens van Berkel-Enschot en 
Udenhout en het Trappisttirmenklooster, de hoogbouw van Tilburg-Noord. De 
landbouw in het gebied bestaat met name uit melkveehouderijen, 
varkenshouderijen en boomkwekerijen. 
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Naast de spoorlijn is binnen het gebied een aantal structurerende lijnen te vinden. 
Dit zijn de doorgaande wegen en lanen die onderdeel uitmaken van het landschap 
en vaak een landschappelijk en cultuurhistorisch belang hebben . 

f; 
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KAART 2; AANKNOPINGSPUNTEN 

Dm)] ecologische verbindingszone 

C:=J oriëntatiepunt/zichtas 

~ langszaa.m-verkeersroute 

~ bedrijventerrein 

c::i bestaande bosjes 

C3 de Roornley 

C:=J ( sport )park 

4.2 BODEMKAART 

De grondsoorten waaruit de bodem van Tilburg-Noordoost bestaat zijn 
overwegend zandgronden. De af.vijkende grondsoort is leemgrond en deze komt 
ten noordwesten van Udenhout voor. Door de vochtvasthoudendheid van leem is 
deze grond niet geschikt om op te bouwen, maar uitermate goed geschikt voor 
' groene' doeleinden. 

KAART 3; BODEMKAART 

Dikke eerdgrond lemig fijn zand 

Veldpodzolgronden; lemig fijn zand 
Gooreerdgronden; lemig fijn zand 

Podzolgrond Humuspodzolgrond 
Laarpodzolgrond; lemig fijn zand 

Kalkloze zandgrond eerdgronden; 
lemig fijn zand 

Leemgrond eerdgrond; zandig leem 

Podzolgrond Hwnuspodzolgrond 
Veldoodzo)grond: lemie. fiin zand 



5 UITWERKING ONTWIKKELINGSVISIE 

5.1 VERSTEDELIJKINGSPATRONEN 

Op afbeelding 17; Verstedelijkingspatronen staan de bebouwde gebieden in de 
stadsregio naast de bebouwde gebieden buiten de stadsregio aangegeven . Er zijn 
duidelijk drie hoofdrichtingen herkenbaar, maar ook is te zien dat deze richtingen 
anders van aard zijn. Een verzameling lossen kernen in het noordoosten, een 
compact gebied grenzend aan open ruimte in het westen en Goirle dat onder de 
snelweg door vrijwel naadloos overgaat in Tilburg. Overigens worden die 
verschillen door de landschappelijke kenmerken duidelijk ondersteund. 

Afbeelding 17; verstedelijkingspatronen 

Aan de westzijde is sprake van een compacte vonn van verstedelijking met een 
hoge eigen voorzieningenniveau en een nadrukkelijke groene grens naar het 
omringende buitengebied. In de oksel tussen zuid en west fungeert de groenzone 
die start bij de warande zo mogelijk in uitgebreide en aangevulde vorm als 
stads bos. 

In het oosten ligt de nadurk op een tweetal vrij in het landschap liggende kernen 
Berkel-Enschot en Udenhout. De samenhang tussen stad en uitbreiding komt hier 
tot stand door de parkachtige aanzetten in Tilburg-Noord door te zetten en 
continuïteit te geven naar het landschap. De auto-ontsluiting is indirect, via de 
noordoosttangent. Door de noordoosttangent uit te voeren als parkway wordt deze 
een onderdeel van het landschap. Aanvankelijk zal hier sprake zijn van 
betrekkelijk lage dichtheden. 
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In de richting zuid zijn geen aanleidingen om op stadsregionaal niveau sprongen 
in de ontwikkeli..ng te maken; daar ligt eerder de nadruk op afmaken . 

In de ecologische zin zijn vooral drie hoofdsystemen en de drie verbindende 
zones van belang. Op die kaart is een onderscheid gemaakt tussen 
verbindingszones en ontwikkelingsgebieden. Bij de ontwikkelingsgebieden ligt de 
nadruk op de verbinding, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de 
hoofdsystemen en ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling en beheer. 

C 
['"î 

De betekenis van de verbindingszones is van een lager schaalni veau. Het gaat hier 
steeds om natte verbindingen, waarbij in de eerste plaats het water en het 
oeverbeheer centraal staan. 

Op afbeelding 19 trends; is de stedelijke dynamiek aangegeven zoals die blijkt uit 
plannen die op enigerlei wijze in voorbereiding zijn. Drie belangrijke trends zijn 
afleesbaar: 
• de uitbreidingsneiging van Tilburg naar het westen ; 
• de ontwikkelingen rond bestaande en geprojecteerde infrastructuurlijnen; 
• de aanscherping van het verschil tussen oost- en westrand van de stad door 

de toevoeging van een reeks recreatieve objecten. 
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5.2 RICHTIN;G N0O\IDOOST 

De belangrijks.te inzet in noordoostelijke richtîng is de vonning van een 
aantrekkelijk landschappelijk kader voor het wonen; het parklandschap. Dat 
landschappelijk kader is er niet alleen voor het nieuw te maken woonmilieu, maar 
dient ook een aantal f!.ndere doelen: 
• het aanbrengen van een ecologische samenhang tussen een aantal verspreid 

gelegen bos- en natuurgebiedjes; 
• aansluiting zoeken bij het woonklimaat in de dorpen in de omgeving; 
• de afstand van Tilburg-Noord naar het buitengebied niet meer vergroten dan 

strikt noodzakelijk is. 
Voor het landschappelijke kader zijn op dit moment niet meer dan een aantal 
fragmenten aanwezig: enkele bos- en natuurterreintjes, laanbeplantingen, · 
boerderijen met erfbeplanting en restanten van beekdalen en poelen. Op zichzelf 
hebben deze fragmenten weinig betekenis, maar gekoppeld en versterkt kunnen ze 
de basis vom1en voor een specifiek woonmilieu waarin naar verhouding veel 
natuurlijke randen voorkomen en dat eerder het resultaat is van een groeiproces 
dan van een nieuw bedachte stadsvonn. In dat opzicht vormen de Reeshof en de 
noordoostrichting elkaars tegenpolen. 

Voorwaarde voor een dergelijke typologie zijn een niet te snel groeitempo, een 
niet te hoge dichtheid en het inkorporeren van bestaande structuren en · 
verkavelingen. Dat betekent ook dat grenzen gevonnd worden door bestaande 
topografische gegevens: de spoorlijn, het bedrijventerrein Loven, de 
Zwaluwseweg en de Waalwijkseweg, met mogelijkerwijs Îl1 de periode na 2005 
een uitbreiding verder in noordelijke richting. Genoemde begrenzingen zijn niet 
de begrenzingen van het woongebied zelf, maar de grenzen van een 
landschappelijk onn,~kkelingsgebied waarin het wonen ingepast wordt. 
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Eén van de landschappelijke zones wordt gevormt door de koppeling van een 
aantal bosgebiedjes. Deze zone sluit aan op een groenzone in Tilburg-Noord. De 
noordelijke begrenzing kan de vorm aarmemen van een hersteld beekdal ( één van 
de uitlopers van de Zandley). Door dit soort zoneringen woont iedereen op relatief 
korte afstand van een landschappelijke rand. 

De belangrijkste oriëntatie en samenhang met de stad komt tot stand via het groen 
dat in de stedelijke uitbreiding tot centraal thema is genomen en dat aansluiting 
vindt op groenstrncturen in Tilburg-Noord. Oriëntatie heeft dan niet in de eerste 
plaats te maken met het autoverkeer dat in hoofdzaak via de Quirijnstokstraat 
wordt afgewikkeld, maar met het fietsverkeer en het busverkeer. 
Voor de ontwikkeling van Tilburg-Noordoost is de busontsluiting van Udenhout 
en Berkel-Enschot aangesloten op het stadsbussennet van Tilburg met de 
bijbehorende frequenties, op een vergelijkbare manier als met Goirle is gebeurd. 
Een lage dichtheid en een niet te hoge ont\vikkelingstempo zijn niet bevordelijk 
voor een hoog voorzieningenniveau en daar zal dan opk niet de primaire kracht 
van deze uitbreiding moeten liggen. Dat betekent dat zeker in het begin 
aangeleund moet worden op het voorzieningenapparaat van Berkel-Enschot en 
een fasering van zuidwest naar noordoost de voorkeur heeft. 

Voor de lange tem1ijn blij ven binnen de geschetste opzet twee opties denkbaar: 
• een verdere uitbouw in westelijke richting, waarbij een zelfstandige eigen 

voorzieningenniveau mogelijk wordt (afbeelding 20). 
• een koppeling van de dorpen Berkel-Enschot/Udenhout en Tilburg

Noordoost met een stationsomgeving en een hoogwaardig 
voorzieningenniveau. (afbeelding 21). 

Atbe~lding 20; Uitbouw nallr het westert Afbeelding 21; ~oppeling TUBE 



Conclusies: 
• Een verzameling lossen kernen in het noordoosten 
• In het oosten ligt de nadurk op een tweetal vrij in het landschap liggende 

kernen Berkel-Enschot en Udenhout. 
• De belangrijkste inzet in noordoostelijke richting is de vomling van een 

aantrekkelijk landschappelijk kader voor het wonen; het parklandschap. 
Dat landschappelijk kader is er 1liet alleen voor het nieuw te maken 
woonnlilieu, maar dient ook een ander doel: 
• aansluiting zoeken bij het woonklimaat in de dorpen in de 

omgeving. 

TILBURG-NOORDOOST 
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6 STRUCTUURVISIE VAN KUIPER COMPAGNONS 

6.1 INLEIDING 

De in augustus 1995 verschenen Structuurvisie (Kuiper Compagnons) geeft 
antwoord op de vraag in hoeverre bestaande en potentiële landschappelijke en 
ecologische kwal iteiten gecombineerd ktumen worden met de 
verstedelijkingsopgave uit de SRUP. De Structuurvisie Noordoost geeft 
bovendien een perspectief.op de verstedelijkingsmogelijkheden op de langere 
temüjn. In totaal biedt Tilburg-Noordoost ruimte aan maximaal circa 13.000 
woningen en .160 hectare bedrijventerrein. 

6.2 RUIMTEUJK CONCEPT 

De spoorlijn '·s Hertogenbosch-Tilburg vom1t de -centrale as van Noordoost en 
daarmee de scheiding tussen cle oostelijke en westelijke kwadranten . Aan de 
spoorlijn zal een voorstadshalte gerealiseerd worden met daaraan gekoppeld het 
stadsdeelcentrum. De scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke h vadranten 
wordt gevormd door de "eeuwige laan". Deze as staat loodrecht op de spoorlijn. 
Hierdoor ontstaan binnen Noordoost vier kwadranten. 

Het nieuwe stedelijke gebied ten westen van de spoorlijn kent een hoofdstructuur 
bestaande uit een raamwerlc van lijnen die het gebied opdelen in een aantal zones. 
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Het raamwerk wordt gevom1d door (in noordwestelijke richting) de 
Noordoosttangent, de hoofdweg Zuid (en in noordoostelijke richting) de spoorlijn 
en Stadsas en de hieraan evenwijdige ontsluitingswegen vanaf de Hoofdweg Zuid. 
De Ecolinie, gelegen op de nationale buisleidingenstrook, doorsnijdt het hele 
plangebied diagonaaO. Binnen de opzet van Noordoost vom1en het Hemelwater 
(kwadrant Nieuwe Warrmde) en het Compacte Dorp (kwadranten Udenhout-Oost) 
incidenten door de rest van de hoofdzakelijk orthogonale structuur afwijkende 
vonn (ell ips). 

De vier kwadranten 
Noordoost zal bim1en de stadsregio Tilburg functi oneren als een duidelijk 
herkenbaar, samenhangend stedelijk gebied. Binnen Noordoost wordt onderscheid 
gemaakt in vier kwadranten: 
• De Nieuwe Warande; 
• Berkel-Enschot (de Overboeken); 
• Udenhout; 
• Udenhout-Oost. 
De vier kwadranten hebben ie<ler een eigen identiteit. Binnen ieder kwadrant zijn 
weer afzonderlijke (woon)milieus te onderscheiden. Het gebied van de eerste fase 
v1m Noordoost valt bi1men de kwadr1mten Berkel-Enschot en Nieuwe Warande. 
Het hart van het 1üeuwe stedelijke gebied wordt gevom1d door de Centrum
Driehoek. Dit gebied vomlt de koppeling tussen de vier kwadranten en is gelegen 
aan de spoorlijn . Hier wordt op tennijn een voorstadshalte gerealiseerd. De 
voorzieningen in de Centrum-Driehoek zijn er voor het hele stadsdeel. De 
Centrum-Driehoek heeft een stedelijk karak.1er; wonen, werken en voorzieningen 
bestaan er naast elkaar in een dichte, grotendeels gestapelde bebouwing. 
Voor de kwadranten Udenhout en Berkel-Enschot zullen de nieuwe te bouwen 
buurten aansluiten op de woonmilieus van de bestaande kernen. Dit werkt binnen 
het totale ontwerp voor Noordoos t versterkend voor de identiteit van deze 
kwadranten. 
In de kwadn mten Udenhout-Oost en Nieuwe Warande worden grote nieuwe 
wijken gerealiseerd die ,niet aansluiten op de bestaande dorpskernen van Berkel
Enschot en Udenhout. Hier wordt een nieuwe stn 1ctuLU' ontworpen om ook bi.imen 
deze wijken buurten te creëren met een eigen karakter, herkenbaar voor bewoners 
en bezoekers. [)aarom worden in de Structuurvisie Noordoost verschillende 
deelgebieden onderscheiden. Elk ,deelgebied heeft een arr1dere identiteit. In de 
meeste deelgebieden wordt gewoond, behalve op de bedrijventerremen 
Parkwayzone en Udenhout-Oost en in het recreatiegebied de Kasteelparkzone. 
Het kwadrant Udenhout-Oost kent naast het bedrijventerrein twee deelgebieden; 
het Compacte dorp en De Buitenplaatsen. Dit laatste is een zogenaamd 
combinatiemilieu. Het Compacte Dorp moet een op zichzelf betrokken 
woongebied worden met de karakteristiek van een Brabants Dorp, maar wel met 
een hoge dichtheid . 
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6.3 DEELGEBIEDEN 

Atbeeld.ing 22; deelgebieden Tilburg-Noordoost 

De Nieuwe Warande 
Binnen het kwadrant Nieuwe warande is een parallelle structuur aanwezig, die de 
verschillende deelgebieden van elkaar scheidt. In noordwestelijke richting gezien 
worden achtereen volgens onderscheiden de gebieden Spoorzone, Bosstrook en 
Zwaluwenbunders met daarin de Kasteelparkzone en het Hemelwater. 
De parallelle structuur wordt doorsneden door de Hoofdweg Zuid en de 
Noordoosttangent. Rondom de Noordoosttangent ten zuiden van de Hoofdweg 
Zuid ligt de Parkwayzone als buffer tussen de woongebieden en bedrijventerrein 
Loven. 
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Spoorzone en Stadsas 
De Spoorzone strekt zich uit langs de spoorlijn en de Stadsas, die samen de 
infrastructurele hoofdas vormen tussen het nieuwe woongebied en het centrum 
van Tilburg. Het gebied is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer. Het wordt 
gekenmerkt door een rationele verkaveling, een overwegend gesloten karakter en 
een stedelijk woonmilieu. De randen van het gebied worden gevonnd door vrijwel 
gesloten bebouwingswanden, die zich presenteren aan de flankerende lanen. 
Langs de Stadsas wordt de meest stedelijke bebouwing gerealiseerd 
(woningdichtheid 30 à 40 woningen/ha). Wonen in de Spoorzone is stedelijk 
wonen. De Spoorzone wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid en een menging 
van laagbouw met gestapelde bouw. In de Spoorzone zijn veel woningen te 
vinden voor kleinere huishoudens, maar ook gezinnen kunnen zich hier vestigen. 
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden om wonen en werken 
te combineren, met nan1e langs de Stadsas. 
In verband met geluidsoverlast van weg en spoor is langs de Stadsas een 
aaneengesloten bebouwing geprojecteerd met gestapelde woningbouw, 
bovenwoningen en stadshuizen in combinatie met andere functies. De 
bebouwingswand fungeert als geluidsscherm voor er achterliggende 
eengezinshuizen. 

Bosstrook 
Met als basis de bestaande bospercelen aan het Hazen.nest en Riddershofpad 
wordt tussen de Spoorzone en Zwaluwenbw1ders een zone gepland met als thema 
"Wonen in het bos". In aansluiting op de bestaande bospercelen wordt bos 
aangepland. De bospercelen vervullen een rol in het bergen en geleidelijk 
infiltreren van regenwater. De kern van de Bosstrook wordt gevom1d door een 
natuurlijke natte bosstrook waarin infiltratievoorzieningen en poelen gelegen zijn. 
Qua bebouwing moet gedacht worden aan clusters van woningen en 
appartementen met grote (semi-)openbare buitenruimten als onderdeel van het bos 
en voorzieningen als bijvoorbeeld basisscholen. In de Bosstrook is er sprake van 
een totaal ander woonmilieu dan in de aangrenzende gebieden. Grote kavels met 
vrij staande woningen en luxe appartementencomplexen in een bosrijke omgeving. 
De dichtheid is laag, de voorzieningen en openbaar-vervoerslijnen zijn minder 
dichtbij . Wonen in de Bosstrook is riant en luxe. 

Zwaluwenbunders 
Het gebied betreft een min of meer traditioneel woonmilieu met 
eengezinswoningen in een gemiddelde dichtheid van 25 à 30 woningen/ha. De 
oriëntatie van de verkaveling is hoofdzakelijk oost-west. In de Zwaluwenbunders 
worden voornamelijk eengezinswoningen gebouwd. Een kinderrijk gebied, met 
veel laagbouw en weinig of geen gestapelde bouw. In het woongebied de 
Zwaluwenbunders staan rust en een aangenaam leefmilieu centraal. Om die 
redenen zal het werken in deze gebieden beperkt worden tot het werken in huis. 



Ambachtelijke, niet-hinderlijke functies die op een beperkt oppervlak in of aan de 
woning kunnen worden uitgeoefend. 

Kasteel parkzone 
De Zwaluwenbunders wordt doorsneden door de Kasteelparkzone. Een brede, 
open, parkachtige strook waarin de groene recreatieve functies voor het hele 
woongebied Noordoost ondergebracht zullen worden. Voorbeelden hiervan zijn 
sportvelden en --acconunodaties, volkstuinencomplexen en bijvoorbeeld een 
kinderboerderij . 

Parkwayzone (Loven-Noord) 
In de Parkwayzone (met als spil de Noordoosttangent) krijgen bedrijven en 
kantoren in een parkachtige setting een representatieve locatie. Het gebied richt 
zich op het midden-segment in de bedrijvigheid. Echt zware industriële bedrijven, 
maar ook grote verkeerstrekkers als transport bedrijven zijn in de Parkwayzone 
niet op hun plaats. Langs de Noordoosttangent en de Hoofdweg-Zuid wordt 
gestreefd naar meer representatieve bebouwing. De Rauwbrakenweg is als 
karakteristiek historisch lint opgenomen in de Parkwayzone als (hoofdzakelijk) 
langzaam-verkeersroute. De Bosstrook en de Kasteelparkzone vormen binnen de 
Parkwayzone groene geledingen, die het gebied een royaal en parkachtig uiterlijk 
geven . Daarmee vomlt het een goede overgang tussen industrieterrein Loven en 
de geplande woongebieden in Noordoost. In de Bosstrook tussen de 
bedrijventerreinen van Loven-Noord is mimte voor "groene" perifere detailhandel 
(tuincentrum). De bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar voor zoweel auto, 
openbaar vervoer als fiets. 

Ecolinie 
Het tracé van de leidingenzone/nationale reservering wordt ingericht als een 
rechtstreekse verbinding tussen de ecologische gebieden Leemkuilen en 
Noorderbos. De zone wordt ingericht met natte en droge milieutypes. Bovendien 
wordt ruimte gereserveerd voor een hoogwaardige OV-as en een P&R
voorziening bij het geprojecteerd stadsdeelcentrum. 

Het Compacte Dorp 
Het Compacte Dorp moet een op zichzelf staand woongebied worden met de 
karakteristiek van een Brabants dorp, maar wel met een hoge dichtheid. 

De Buitenplaatsen 
In De Buitenplaatsen wordt voornamelijk grond gereserveerd voor een 
combinatiemilieu. Combinatiemilieus voorzien in een grote mate van 
functiemenging en meervoudig gebmik van ruimten en gebouwen. Dit sluit aan 
op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, waarbij wonen, werken 
en ontspanning steeds minder mimtelijk in de tijd gescheiden zullen zijn. 

TILBURG-NOORDOOST 

25 



EILANDEN VAN TEGENDELEN 

26 



7 PROGRAMMA VAN EISEN 

Randvoorwaarden zijn kwalificeerbare eisen vastgesteld in beleid. De 
uitgangspunten worden afgeleid uit de histori sche, rnimtelijke en functionele 
analyses. De randvoorwaarden en uitgangspunten worden in dit hoofdstuk 
samengevoegd tot een programma van eisen. 

7.1 RANDVOORWAARDEN 

• 

• 

• 

• 

• 

Het plangebied betreft Tilburg-Noordoost. De locatie wordt begrensd door 
het natuurgebied de Brand en de Leemkuilen ten noorden van Udenhout in 
het noorden, de N65 Îl1 het oosten, de stadsrand van Tilburg-Noord in het 
zuiden en de Quirijnstokstraat Î11 het westen. 
BiJmen het plan moeten alle specifieke planologische randvoorwaarden 
worden vervuld: hinderzones spoorweg en snelweg, hinderzones nieuwe 
wegenstructuur in het plangebied, hoogspanningsleidingen, gasleidingen, 
ecologische verbindingen, enzovoorts. 
In verband met de geluidsbelaste zones van de N65 en de Noordoosttangent 
wordt een minimale bebouwingsafstand van 350 meter aangehouden, bij het 
spoor Tilburg- ' s Hertogenbosch een afstand van 130 meter. De mininrnle 
afstand tussen de bebouwing en de hoogspamüngsleidingen van 150 KV is 
25 meter en van 380 KV is 36 meter. De miJümale bebouwingsafstand tussen 
de bebouwing en de gasleiding en de nafta leiding is 50 meter. Voor de 
bestaande Rotterdan1-RijnpijpleidiJ1g en de geprojecteerde Nationale 
leidingenstrook dient een directe ruimtebeslag van 45 meter vrij gehouden te 
worden, inclusief het zogenaamde veiligheidsgebied is de bruto breedte circa 
160 meter. 
Tilburg-Noordoost is een VINEX-locatie, waardoor de volgende 
voorwaarden gelden: 
• 30% sociale woningbouw en 70% vrije markt, 
• minimaal 30 won/ha, 
• 10% hoogbouw en 90% laagbouw. 
Het plan voor Tilburg-Noordoost dient globaal te passen birmen de eerder 
opgestelde plaimen op een hoger schaalni veau: Streekplan Noord-Brabant 
(1992), Stadsbeheerplai1 Tilburg (1990), Stadsregionaal Uitwerkingsplan, 
maar ook globaal binnen plarmen op hetzelfde schaalniveau: Structuurvisie 
Noordoost ( 1995) en de Ontwikkelingsvisie van de gemeente Tilburg ( 1992). 
Het gebied rond Berkel-Enschot wordt als bebouwd beschouwd. Dit gebied 
wordt begrensd door een lijn loodrecht op de N65 ( de eeuwige laan van 
Kuiper Compagnons) Îl1 het noorden, de N65 Î11 het oosten, de 
Noordoosttangent Î11 het zuiden en de spoorlijn Tilburg- ' s Hertogenbosch in 
het westen . De bestenumngsplarmen van de Overhoeken worden als gegeven 
beschouwd. 
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Afbeelding 23; bebouwd gebied van Berkel-Enschot 

7.2 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

UITGANGSPUNTEN 

Tilburg-Noordoost krijgt de identiteit van een " stadslandschap", bepaald 
door onder meer ecologische en hydrologische uitgangspunten. Het te 
creëren landschappelijk raamwerk vom1t de setting voor een rijk scala aan 
woon~ en werkmilieus. Deze woon- en werkmilieus moeten een hoge 
belevmgswaarde krijgen met ieder een andere identiteit. 
Een goede menging van woontypen en marktsectoren, zodat voorkomen 
wordt dat er buurten met hoge en lage status ontstaan, dus sociale huur naast 
vrije sector koop. 
De bestaande ruimtelijke kwaliteiten van het gebied, zoals boerderijen, 
historische liJ1ten, waterlopen etc. dienen zoveel mogelijk gehandhaafd en 
versterkt te worden. 
Vanwege de korte afstand tot het centrum van Tilburg en andere belangrijke 
centrale punten in Berkel-Enschot en Udenhout is een goed locaal en 
stadsregionaal fietsnetwerk gewenst. Daarnaast wordt Tilburg-Noordoost 
aangesloten op het stadsbussem1et van Tilburg met een frequentie van vier 
keer in het uur. 
Tilburg is ontstaan uit de zogenaamde "herdgangen", driehoekige pleinen 
waar enkele wegen op uit kwamen. De nan1en van deze herdgangen zijn in 
Tilburg nog de aanduidiJ1g van de stadsdelen. 
De stad bestond uit een verzameling driehoekige pleinen of herdgangen . 
Naast de moerasbossen en de1menakkers kent Tilburg de cultuurhistorische 
waardevolle "Frankische" driehoeken en lai1enstelsel s. 
Het gebied is een kleinschalig agrarisch gebied, waarvan de kernen Berkel
Enschot en Udenhout deel uitmaken. Dit gebied, het zogenaamde 
dorpenzone, bevat vele landschappelijke en culh1urhistorische kemnerken. 
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In het gebied tussen Berkel-Enschot en Udenhout is een fijnmazig, 
grotendeels oorspronkelijk middeleeuws wegenpatroon aanwezig, waarlangs 
plaatselijk lintbebouwing en boerderijen-klusters voorkomen. 

• De belangrijkste inzet in noordoostelijke richting is de vorming van een 
aantrekkelijk landschappelijk kader voor het wonen; het parklandschap. Dat 
landschappelijk kader is er niet alleen voor het nieuw te maken woonmilieu, 
maar dient ook een ander doel: 
• aansluiting zoeken bij het woonklimaat in de dorpen in de omgeving. 

• In de periferie k\vam nieuwe industrie soms op een zichtlocatie bij de 
snelweg. 
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8 ONTWERPMODELLEN 

In dit hoofdstuk wordt getracht om met behulp van ontwerpmodellen het beste 
stedenbouwkundig model voor Tilburg-Noordoost te ontwerpen dat voldoet aan 
de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Er wordt voornamelijk met de 
functies wonen en werken gevarieerd. 

8.1 DUBBELDORP 
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Bij het concept dubbeldorp worden de gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout door middel van een nieuw woongebied met elkaar verbonden. Bij dit concept 
verliezen Berkel-Enschot en Udenhout htm eigen identiteit en wordt Tilburg-Noordoost één grote stedelijke uitbreiding. 
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8.2 NIEUWE DORPEN 
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Bij dit concept worden er één, twee en drie nieuwe dorpen in het tussengebied gesitueerd. Zo ontsta.at er een buitengebied met na.ast de twee bestaande kernen; Berkel
Enschot en Udenhout nog één of meerdere kem(en). 
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8.3 STEDELIJK VELD 
Het stedelijk veld bestaat uit stroken wonen gecombineerd met stroken groen in oost-west- en noord-zuid richting. Het eerste ontwerpmodel is het model van Kuiper 
Compagnons getransformeerd naar een ontwerpmodel. Het tweede model staat haaks op dit model van Kuiper Compagnons. Stroken van wonen gecombineerd met 
stroken groen in noordoost-zuidwest richting had ook nog een model kunnen zijn . 
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8.4 STADSUITLEG TILBURG 

'·•ii.;;-_ .. t-#" 

I 
) / 

\ 

----., 
('1r.,,,.,, \ ., 

--... 'fr, )<..7 

' 
_,~(/4-. 

, 

- -
) 

1 
1/ ,!~;~- / 

/ 
; ' 

Bij deze ontwerpmodellen worden de functies wonen en/of werken tegen Tilburg-Noord aangeplakt. Bij deze modellen is de belangrijkste voorwaarde dat de 
achterkant van Tilburg-Noord goed in een voorkant wordt omgezet. Door deze achterkant in de vorm van hoogbouw, hoogspanningsleidingen en typische 
stadsrandfuncties en het industrieterrein Loven is het moeilijk, zeker in het geval van stadsuitleg in de vorm van wonen, om Tilburg-Noordoost bij Tilburg te 
betrekken. 



9 AFWEGING EN KEUZE ONTWERPMODELLEN 

Er zijn een aantal punten die tijdens de verschillende ontwerpmodellen meerdere 
malen naar voren komen. Deze punten worden randvoorwaarden bij de verdere 
uitwerking van de ontwe.rpmodellen. 

9.1 AFWEGING ON'IWERPMODELLEN 

• In het ontwerp voor Tilburg-Noordoost is het bestaande landschap een 
belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw ruimtelijk 
structuur. Noordoost wordt ontwikkeld als een nieuw stedelijk gebied binnen 
het stedelijk en landschappelijk netwerk. Een groot deel van het groene 
programma wordt geconcentreerd in een aantal robuuste groene zones. De 
groene zones hebben een belangrijke functie als structurerende elementen en 
als drager van ruimtelijke en ecologische kwaliteiten. Bovendien moeten de 
zones ruimte bieden voor compensatie van verlies aan natuurwaarden. 
Bestaande bospercelen vormen de basis voor de ontwikkeling van de groene 
zones. De bospercelen aan het Hazennest en Riddershofpad worden 
gehandhaafd en versterkt door een groene open ruimte die in aansluiting op 
het Quirijnstokpark het groen Tilburg-Noordoost intrekt. 

• Door de aanwezigheid van leemgrond, welke vochthoudend is en om de 
verschillende groene complexen ten noordwesten van Udenhout te 
versterken wordt er op het gebied len westen van de Kuil een nieuw bos 
aangelegd. Zo wordt ook de groene wig van de Loonse en Drunense Duinen 
tot aan Tilburg-Noord meer naar het plangebied Noordoost getrokken. 

• In het gebied is een aantal historische linten te vinden die in de 
stedenbouwkundige structuur opgenoinen worden. De belangrijkste 
elementen zijn de wegen van de Kransakker van Berkel-Enschot en de 
Kraan. 

Foto 3; groene wig, waarvan de Kraan een onderdeel is. 

• 

• 

TILBURG-NOORDOOST 

In de Cultuur Historische Verkenning zijn als aanbevelingen genoemd het 
zichtbaar houden van de structuur van de Berkelse Kransakker en het behoud 
van de samenhang tussen de wegen die de krans vonnen en de boerderijen 
die eraan liggen. Het in het gebied aanwezige wegenpatroon en het 
kleinschalige karakter van de wegen dient gehandhaafd te blijven. Dit gebied 
wordt open gehouden door een groene inrichting. Het kloostercomplex van 
Koningsoord moet als één geheel gezien worden, inclusief kloostertuin. 
In de bedrijvenzone met als spil de Noordoosttangent krijgen bedrijven en 
kantoren in een parkachtige zetting een representatieve C-locatie. Het gebied 
richt zich op het midden-segment in de bedrijvigheid. Echt industriële 
bedrijven, maar ook grote verkeerstrekkers als transportbedrijven zijn in de 
zone niet op hun plaats. Langs de Noordoosttangent wordt gestreefd naar 
meer representatieve bebouwing. De Rauwbrakenweg is als karakteristiek 
historisch lint opgenomen in de zone als langzaam-verkeersroute. Er zijn 
verschillende groene geledingen binnen de zone die het gebied een royaal en 
parkachtig uiterlijk geven. Daannee vormt het een goede overgang tussen 
industrieterrein Loven en de geplande woongebieden in Noordoost. ln de 
zone is ook ruimte voor "groene" perifere detailhandel zoals een 
tuincentrum. De bedrijven zijn goed bereikbaar voor zowel auto, openbaar 
vervoer als fiets. 
De inrichting van het bedrijventerrein langs de Kreiternnolenstraat/N65 moet 
aansluiten op het bestaande bedrijvenpark Kreitenmolenstraat in Udenhout. 
Dit betekent dat mede dankzij woningen bij bedrijven het bedrijventerrein bij 
de schaal van het bestaande moet blijven passen. 

Afbeelding 24; randvoonvaarden Tilburg-Noordoost 
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9.2 KEUZE ONTWERPMODEL 

Binnen de bestaande randvoorwaarden zijn verschil1ende modellen uitgewerkt. 
De keuze is op het eerste model gevallen. Bij dit ontwerpmodel worden er twee 
nieuwe woonwijken in Tilburg-Noordoost gesit11eerd. 
De keuze wordt onderbouwd door diverse uitspraken over Tilburg en Tilburg
Noordoost die als conclusies bij elk hoofdstuk zijn samengevat en in hoofdstuk 7; 
randvoorwaarden en uitgangspunten naar boven komen en die hebben gezorgd 
voor deze keuze. 
Diverse uitspraken over Tilburg en Tilburg-Noordoost: 
• ' Deze stedelijke regio ' s bestaan uit de huidige grote steden, enkele 

verstedelijkte plattelandskernen en nieuwe verstedelijkingslocaties. Binnen 
de regio ' s moet de stedelijke ruimtebehoefte worden opgevangen. Nieuwe 
verstedelijkingslocaties hoeven niet per definitie gekoppeld te worden aan 
stedelijke gebieden, maar krijgen een plaats op basis van de factoren 
bereikbaarheid en omgevingskwaliteit. ' 1 

• ' Tilburg valt te karakteriseren als een " lappendaken" van buurten, wijken, 
linten en landschapselementen. '2 

• ' Welke aanlmopingspw1ten bieden natuur, water en groen voor de nieuwe 
inrichting van het landschap om Tilburg? 
Als uitgangspunt geldt dat de sterke kanten worden uitgebuit. Dat zijn: 
meerdere kernen, de wijken omgeven door groene zones en een optimaal 
bereikbaar buitengebied. '3 

• ' De beelden van Tilburg moeten niet worden getoetst aan een algemeen 
model, maar worden begrepen vanuit het historisch idee van deze stad. Men 
noemt Ti lburg weleens een verzameling dorpen. Dat is geen negatieve, maar 
een positieve definitie.' Tilburg bestond vroeger uit verschil1ende dorpen; 
zoals Veldhoven, Korvel, Oerle enzovoorts. Daar zijn de laatste tijd ook nog 
de gemeenten Goirle, Berkel-Enschot en Udenhout bijgekomen. Het zou een 
landelijke stad zijn, eigenlijk een kring van dorpen in een omgeving rijk aan 
bos en hei. 
In een visie op de stadvom1 van Tilburg, wordt Tilburg beschreven als: 
' De verzameling dorpen. Al klopt de kenschets al niet omdat ze miskent hoe 
typerend het is dat er een verzameling dorpen zo dicht bij elkaar gesticht 
werd en dat ze wisten uit te groeien tot stad, toch is het een aardige kenschets 
van een stad die, hoe dynamisch ook, landelijk blijft. 
"Stadsdorpen" in een "stedelijk veld" hebben trouwens de toekomst: nu 
nieuwe woonwijken op duurzame relaties met bodem, klimaat en grondwater 
moeten worden ontworpen, zullen ze localer geordend en beheerd moeten 

1 Baeten, .T. , blz 13, 1997. 
2 Meens, J. , A. Guinee en H. Veenenbos, blz. 79, 1992 
3 Meens, J. , A. Guinee en H. Veenenbos, blz. 59, 1992. 
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worden. Wonen, werken en vrije tijd moeten plaatselijk worden geïntegreerd 
om minder verplaatsingen te verwekken. Tilburg Buitenstad! ' 4 

Het eerste ontwerpmodel versterkt de diverse uitspraken over Tilburg. Twee 
nieuwe woonwijken, los in het stedelijk veld van Tilburg en met een groene 
buffer tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout. 

Wel moet er beseft worden dat er tussen een paar modellen niet echt veel verschil 
is. Zeker ontwerpmodel 1 en 3 zijn niet echt verschillend. Het enige verschil is dat 
bij ontwervmodel I sprake is van twee nieuwe woonwijken en bij model 3 zijn er 
drie nieuwe wijken waarvan er twee tegen elkaar aan zijn gesitueerd. Voor dit 
model is niet voor gekozen omdat het nieuwe, losse kernen in een landelijk veld 
moeten worden. 

Links: Plan voor Haverleij: hedendaagse kastelen in een parkachtig landschap van H+ +S 
landschapsarchitectt21. Bij ' s Hertogenbosch. 
Rechts: Inrichting van de bosstrook van Tilburg-Noordoost van Bhalotra. 1995. 

4 Wallis de Vries, G. , blz 12, 1996. 
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10 STRUCTUURPLAN TILBURG-NOORDOOST 

Nadat een keuze in het ontwerpmodel is gemaakt, wordt het model omgezet in 
een structuurplan. In dit hoofdstuk wordt het plan in verschillende functies, zoals 
wonen, werken, enzovoorts uiteengezet. 

10.1 WONEN 

Tilburg-Noordoost is de locatie waar in de 21 ° eeuw gedurende enkele 
decennia de woningbehoefte van de regio Tilburg opgevangen wordt. De 
kwalitatieve opgave omvat voor geheel Noordoost 6000 tot 7500 woningen en 
circa 175 hectare bedrijventerrein. 

Het oppervlak van de rechte wijk is ongeveer 170 hectare. Een dichtheid van 35 
won/ha geeft een aantal woningen van circa 6000 woningen. Het oppervlak van 
de ronde wijk is ongeveer 38 hectare. Met een dichtheid van 30 won/ha geeft dit 
een aantal woningen van 1140. 

Programma Noordoost1 

De rechte wijk 
Woningen totaal 
• 30 % sociale woningbouw 
• 40 % vrije sector 
• 30 % dure vrije sector 
Bedrijventerrein Noordoosttangent Parkwayzone 
De ronde wijk 
Woningen totaal 
• 30 % sociale woningbouw 
• 40 % vrije sector 
• 30 % dure vrije sector 
Bedrijventerrein Kreitenmolen II 
Bedrijventerrein Kreitenmolen ID 

Stapelingspercentage woningbouw circa 

10.2 VERKEER EN VERVOER 

5950 
1785 
2380 
1785 
87 ha 

1140 
342 
456 
342 

62 ha 
26 ha 

12 % 

Uitgangspw1t voor de ontsluitingsstructuur voor Noordoost is 
automobiliteitsbeheersing. Om de automobiliteit te beperken zullen openbaar 

1 Structuurvisie Noordoost, Meerjarenprogra1mna woningbouw 1996-2001 , 
Gemeente Tilburg. 

TILBURG-NOORDOOST 

vervoer en fiets moeten kwmen concurreren met de auto. Een ander belangrijk 
uitgangspunt is een duurzaam veilige inrichting van de locatie Noordoost. 
Hiervoor wordt onderscheid gemaakt in verkeers- en verblijfsgebieden. Een 
heldere hoofdontsluitingsstructuur moet zorg dragen voor een veilige en redelijk 
vlotte bereikbaarheid voor alle verkeerssoorten van de belangrijkste 
bestemmingen (centra,voorzieningen). In de verblijfsgebieden dient de ruimtelijke 
structuur bij te dragen aan bevordering van het fiets- en openbaar-vervoergebruik. 
Een duurzaam veilig systeem ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 
Buiten de bebouwde kom bestaat de hoofdwegenstructuur uit een aantal wegen 
waar een snelheidslimiet geldt van 60 km/h. Binnen de bebouwde kom worden 
grote verblijfsgebieden gecreëerd , die worden ingericht als 30km/h-zone. 

Openbaar vervoer 
Het openbaar-vervoersnet in het plangebied Noordoost wordt gevormd door de 
streeklijn van Tilburg es via Berkel-Enschot en Udenhout naar ' s Hertogenbosch 
en de doortrekking van de bestaande stadslijnen 44 en 45 van Tilburg es via 
Tilburg-Noord naar Tilburg-Noordoost. 

Langzaam verkeer 
Voor de interne verplaatsingen in het plangebied is de fiets het belangrijkste 
vervoermiddel. Rechtstreekse, comfortabele en veilige routes en hoogwaardige 
fietsvoorzieningen zijn daarom essentieel. Het fietsnetwerk wordt gevonnd door 
het regionaal STER-fietsnet aangevuld met primaire locale fietsroutes en de 
secundaire routes op buurtniveau. De kruisingen van fietsroutes met de 
Noordoosttangent zullen ongelijkvloers worden uitgevoerd. 

Foto 4; het Riddershofpad gezien richting Udenhout 

Ter hoogte van de Sweelincklaan wordt een fietsbrug gerealiseerd aansluitend op 
het Riddershofpad, de Sternetroute naar Udenhout. 
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Een andere belangrijke route tussen Noordoost en Tilburg-centrum wordt 
gerealiseerd in de vonn van de ontwikkeling van een Stemetroute via de 
Enschotsebaan in aansluiting op de Sternetroute Oisterwijk - Tilburg. Het 
fietsnetwerk maakt voor een groot deel gebruik van de bestaande wegen en is 
zoveel mogelijk gescheiden van het overige verkeer. 

Gemotoriseerd verkeer 
Belangrijke uitgangsgpunten hierbij zijn dat het knooppw1t Baars (A65/A58) een 
volledige aansluiting wordt en dat het verkeer zo snel mogelijk naar de 
hoofdwegen Noordoostttangent en de A/N65 wordt geleid. 
Het plangebied wordt via de hoofdaansluitingspunten aangetakt op de 
hoofdwegenstructuur: één op de Noordoosttangent en één op de A/N65; de 
bestaande aansluiting bij de Druiventros blijft voor Berkel-Enschot en Oistenvijk 
natuurlijk gehandhaafd. Hiem1ee wordt de afvloeiing naar het noorden en naar het 
zuiden van het zuidelijke deel van het plangebied gerealiseerd. 
Als bijdrage aan de bevordering van het openbaar vervoer- en fietsgebruik is de 
autostructuur geconcentreerd op een beperkt aantal hoofdwegen . Bürnen de 
autostructuur vormen de Kreitenmolenstraat en de Quirijnstokstraat de twee 
belangrijkste ontsluitingswegen. 

10.3 GROENVOORZIENINGEN 

In het ontwerp voor Tilburg-Noordoost is het bestaande landschap een belangrijk 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw ruimtelijk structuur. De 
landschappelijke structuur, met daarin aandacht voor de openheid en de 
cultuurhistorische, ecologische, geohydrologische en recreatieve waarden biedt 
het kader voor de stedelijke structuur. Voorgesteld wordt om een stedelijke 
structuur te ont\vikkelen in de vorm van woonwijken die door een 
landschappelijke omgeving met elkaar verbonden worden. Noordoost wordt 
ontwikkeld als een nieuw stedelijk gebied binnen het stedelijk en landschappelijk 
netwerk. Een groot deel van het groene prograi1U11a wordt geconcentreerd in een 
aantal robuuste groene zones. De groene zones hebben een belangrijke functie als 
structurerende elementen en als drager van ruimtelijke en ecologische kwaliteiten. 
Bovendien moeten de zones ruimte bieden voor compensatie vai1 verlies aan 
natuun:vaarden. Bestaande bospercelen vom1en de basis voor de ontwikkkelü1g 
van de groene zones. 

10.4 WATER 

'De voorgenomen verstedelijking in Tilburg-Noordoost kai1 negatieve 
(eco)hydrologische effecten hebben op de natullf\vaarden van het bijgelegen 
kwelgebied de Brand. Gelet op deze belai1grijke natullf\:vaarden wordt er daarom 
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vanuit gegaai1 dat de (eco)hydrologische toestand vai1 de Brand er door realisering 
van Noordoost niet op mag achteruit gaan ten opzichte van de bestaande toestai1d. 
Overigens is de huidige toestand niet optimaal. Daarnaast worden als 
uitgangspW1ten gehanteerd dat: 
• in Noordoost op een moderne en duurzame wijze omgesprongen dient te 

worden met de waterhuishouding; 
• de piekbelasting op het oppervlaktewater door realisering van Noordoost niet 

significant mag toenemen. 

Bodem en (eco)hydrologisch ondenoek 
De eerste resultaten van het bodem-hydrologisch onderzoek duiden erop dat in de 
huidige situatie de ontwatering voor een groot gedeelte voldoende is. Voorts blijkt 
dat in het geheel gebied sprake is van een in dikte en diepte variërende leemlaag. 
Deze leemlaag impliceert qua waterhuishouding in principe een tweedeling: 
boven deze laag dient te worden ontwaterd, daaronder kan op gerichte en 
voorziene plaatsen worden geïnfiltreerd. Uitsluitend gerichte infiltratie met 
" schoon" water is daarbij wenselijk. De leemlaag veroorzaakt mogelijk ook 
stagnatie vai1 neerslag, waardoor schijngrondwaterstanden ontstaai1 en er 
wateroverlast kai1 optreden. 

Om te komen tot een globale kwantificerü1g vai1 het (eco)hydrologisch effect van 
de bebouwing enerzijds en maatregelen anderzijds zijn vier modelscenario ' s 
beschouwd middel s geohydrologische modelberekeningen. Hieruit blijkt dat de 
wijzigingen in de grondwaterstai1d beperkt blijven tot het infiltratiegebied en zich 
niet tot in het kwelgebied uitstrekken. Deze wijzigingen hebben echter ü1direct 
wel invloed op de toestroom naar het kwelgebied. Het negatieve effect blijkt 
minder dan 10% te bedragen. Er is dus sprake vai1 een waarneembaar effect doch 
dit effect betekent slechts een beperkte bedreiging voor het natuurgebied. 
Beperkte maatregelen ten aai12ien van de waterhuishoudü1g (zoals handhaven vai1 
zo hoog mogelijke peilen) alsmede infiltratie-bevorderende maatregelen kunnen 
derhalve het handhaven van de huidige situatie veilig stellen"2 

10.5 BEDRIJVIGHEID 

Parkwayzone 
De uitbreiding vai1 Tilburg in de richtü1g van Berkel-Enschot en de voorgenomen 
aanleg van de Noordoosttangent, brengt het bedrijventerrein Loven in een 
strategische positie. De aanvankelijke randligging ervan verandert in een goed 
bereikbare middenpositie tussen nieuwe en bestaande stad. 

2 Kuiper Compagnons, 1995, blz. 16. 
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bebouwing. De Rauwbrakenweg is als karakteristiek historisch lint opgenomen in 
de Parkwayzone als langzaam-verkeersroute. Er zijn verschillende groene 
geledingen binnen de Parkwayzone die het gebied een royaal en parkachtig 
uiterlijk geven. Daarmee vormt het een goede overgang tussen industrieterrein 
Loven en de geplande woongebieden in Noordoost. In de Parkway is ook ruimte 
voor ' groene' perifere detailhandel zoals een tuincentrum. De bedrijven zijn goed 
bereikbaar voor zowel auto, openbaar vervoer als fiets. 

Kreitenmolen 
De bedrijventerreinen Kreitenrnolen II en III worden als volgt getypeerd: 
• Bedrijven in een laan, coulissenachtige omgeving 
• Representatieve uitstraling (met name langs de N65 en de 

Krei tenrnolenstraat) 
• Oriëntatie en groene dooradering in twee richtingen 
• Gemengd bedrijventerrein 
• Bestaande (waardevolle) structuren (bosjes en wegen) worden gerespecteerd 
• Woningen bij bedrijven worden gestimuleerd in aansluiting op wat al 

gebeurd op Kreitenmolen. Dit zorgt voor meer controle en levendigheid ' s 
nachts. 

Beplantingsstruchrren geleden de ruimtelijke continuïteit van het weglandschap. 
De in deze zone te ontwikkelen bedrijvigheid dient aan te sluiten op het beoogde 
beeld, hoogwaardige bedrijfs- en kantoorgebouwen in een laanachtige omgeving. 
Wonen op Kreitenmolen wordt net zoals al gebeurd, gestimuleerd. 
De bosstrook vervult een rol in bergen en geleidelijk infiltreren van regenwater. 
Greppels en (i.nfiltratie-)geulen bepalen het beeld. In deze strook kunnen ook 
voorzieningen voor de mensen van het bedrijventerrein Kreitenmolen geplaatst 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan een trimbaan en andere ontspannende 
activiteiten. 
Er moet wel rekening gehouden worden met de bestaande leidingenstrook van de 
Rotterdamse Rijnpijpleiding. Daar waar niet bebouwd mag worden zal een groene 
strook het bedrijventerrein in steken. 

10.6 VOORZIENINGEN 

Uitgaande van een eerste bomvfase in Noordoost ten oosten van de spoorlijn kan 
met de voorzieningenstructuur worden aangehaakt op de bestaande 
voorzieningenstructuur van Berkel-Enschot en Udenhout 

Voorzieningen op buurt- en wijkniveau zoals basisscholen, kruisgebouwen en 
buurthuizen worden geïntegreerd in het woongebied, gekoppeld aan fiets- en 
looproutes en mogelijk ook aan bushaltes. Er worden directe en veilige langzaam
verkeersroutes naar Berkel-Enschot en Udenhout aangelegd. 
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Voor de ronde wijk zijn de enige voorziengen die getroflèn moeten worden het 
gesitueren van twee basisscholen, uitgaande van de cijfers eerder gegeven in dit 
hoofdstuk in paragraaf 10.1 wonen. Als de tweede ,vijk gerealiseerd wordt zijn de 
volgende voorzieningen noodzakelijk: 
• 8 basisscholen 
• 1 buurtwinkelcentrurn bestaande uit een supermarkt van 600 m2 met 

daarnaast eventueel enkele food-speciaalzaken, enkele dagelijkse non-food 
en aanvullende publieksvoorzieningen zoals bank, postagentschap, snackbar 
e.d. 

• 1 gezondheidscentrmn bestaande uit een aantal huisartsen, een apotheek, één 
of meerdere tandartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en een 
verloskundige.3 

3 SOl dictaat 
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Er wordt tegenwoordig veel gesproken over een "stadslandschap". Om dit woord 
echte betekenis te kunnen geven zullen de twee tegendelen in het woord 
stadslandschap, namelijk stad en landschap, in evenwicht gebracht moeten 
worden. Het in evenwicht brengen van deze tegendelen is geen kwantitatieve 
kwestie, er zal dus geen sprake zijn van het in evenv.richt brengen van een bepaald 
aantal hectare stad tegen hetzelfde aantal hectare landschap, maar een 
kwalitatieve kwestie. 

Er worden twee nieuwe woonwijken in Tilburg-Noordoost gepland. De 
ontv.rikkeling van de twee v.rijken zal op aanwezigheid van polariteiten en op het 
vennijden van eenzijdigheden gericht zijn. De eerste wijk die wordt ontwikkeld 
ligt tussen Berkel-Enschot en Udenhout en is de ronde wijk. Er wordt begonnen 
met het ontwikkelen van deze v.rijk eerst, omdat dit een compacte nieuwe wijk 
wordt, één bebouwd geheel. Er heerst namelijk nog steeds de vraag naar hoeveel 
woningen er in de toekomst behoefte is. Uit conclusies van de nota 
Woningbouwbeleid 1998 tot 20201 is gebleken dat het huidige bouwtempo per 
jaar drastisch omlaag kan, zodat er aanmerkelijk minder woningen in Tilburg 
gebouwd hoeven te worden. Bij de tweede v.rijk zijn er namelijk 
uitbouwmogelijkheden mogelijk. 

Overgang stedelijk - landelijk 
Belangrijk is de overgang van een nieuwe wijk naar het landelijk gebied. Er zijn 
twee uitersten om deze rand vorm te geven; een geleidelijke overgang naar het 
landschap of een harde lijn ván de stedelijke bebouwing als duidelijke grens. De 
eerste methode heeft als voordeel dat de stad vanuit het landschap gezien niet 
dominant aanwezig is; de stad wordt als het ware verstopt in het groen. Nadelige 
consequenties hiervan zijn dat er eeh groter oppervlakte noodzakelijk is voor de 
realisering van de wijk, waardoor er meer natuurwaarden van het landschap 
verloren gaan. Het belangrijkste nadeel van deze randvom1 is dat wanneer er geen 
duidelijke grens wordt getrokken, de vonngeving van de rand in de toekomst te 
weinig mogelijkheden biedt om verder stedelijke uitbreidingen te voorkomen. Een 
hard grens biedt immers minder mogelijkheden om bij ruimtegebrek met nieuwe 
bebouwing op aan te haken. Gelet op de nabijheid van bebouwing van Berkel
Enschot en van Udenhout wordt een verdere uitbreiding van de ronde wijk als 
zeer onwenst beschouwd. De keuze valt dan ook op een harde overgang van stad 
naar landschap bij deze wijk. Dit hoeft niet te betekenen dat de grens bestaat uit 
een aaneengesloten bouwblok. De grens zal worden doorbroken om zodoende 
langzaam-verkeersroutes, groen en water de ronde wijk binnen te laten. 

1 Gemeente Tilburg, 1998. 

TILBURG-NOORDOOST 

Om de waarde van dit concept ook naar de toekomst toe vast te kuimen houden is 
een sterke landschappelijke zone nodig als buffer in de richting Udenhout. 

Tegendelen 
Hier wordt een tegenstelling tussen de twee wijken naar voren gebracht, één 
compacte, naar binnen gerichte, introverte wijk en een tweede extraverte v.rijk met 
uitbreidingsmogelijkheden. Het in evenwicht brengen van tegendelen, komt in dit 
stedenbouwkuJ1dig plan tot uitdrukking door twee verschillende wijken met 
verschillende tegendelen te ontwikkelen. De nieuwe v.rijken worden nieuwe 
kernen in een landelijk veld. 

AO>eeldingen 25 en 26; planning moet ervoor zorgen dat natuur niet tot 
eilandjes teruggedrongen wordt. 

Hierdoor ontstaan er twee nieuwe, stedelijke eilanden in een landelijk veld. Het 
landelijk veld bestaat uit diverse groene voorzieningen, zoals bossen, agrarische 
doeleinden en gebruiksgroen. Berkel-Enschot en Udenhout zijn twee bestaande, 
stedelijke eilanden in een landelijk veld. 

Er bestaan diverse tegendelen (afbeelding 27) die in evenv.richt gebracht kunnen 
worden, maar voor de twee nieuwe wijken in Tilburg-Noordoost zijn de volgende 
tegendelen het meest specifiek: 
• rond recht 
• verticaal horizontaal 
• introvert extravert 
• rust drukte 
De eerste kolom met tegendelen heeft betrekking op het eerste ronde eiland en de 
tweede kolom met tegendelen op het tweede rechte eiland. In dit hoofdstuk wordt 
het rechte eiland heel kort behandeld, in het verdere verslag wordt alleen het 
ronde eiland uitgewerkt. 
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Afbeelding 27; eenheid der tegendelen2 

L Daarnaast zijn er typerende tegendelen die in beide wijken in evehwiçht gebracht 
zullen moeten worden: 
• stad - landschap 
• bestaand, oud - nieuw 
• individualiteit - collectiviteit 
• privé - opt'llbaar 
• hoog- laag 
Hierdoor ontstaan dus de eilanden van tegendelen. 

De meeste stadsranden bestaan uit veel tegendelen. Zo komen de tegendelen 
"hoogbouw - laagbouw", "bestaand - nieuw", "steen - groen" en "stad -
landschap" in de meeste stadsranden tot uitdrukking. Het ronde eiland zal enkele 
van deze tegendelen in versterkte mate vertonen. Met name in de ronde rand van 
het ei land worden "stad - landschap" en "binnen - buiten" gedramatiseerd. 

Veel steden hebben een stadsrand die is vormgegeven door middel van hoogbouw. Dit geldt ook voor de stad Tilburg en dan met name aan de kant van Ti lburg- oord. Hierdoor ontstaan 
vaak tegenstellingen met het bllitengebied, waar vaak sprake is van kleinschalige bebouwing. 
Links: Drachten, ooit een rt1stig dorp mel ea1 veenkolomiaal verleden, nu uitgegroeid tot een industriestadje. be flat s geven de plaats in elk geval een steedse allure. 

2 Gemeente Dordrecht, 1994 . 
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m en afbouwend 

eeld van een harde bebouwingsrand 
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12 CIRKELVORMIGE STEDEN/DORPEN 

Het ronde eiland is een cirkelvonnig element met een grootse uitstraling en wordt 
van oudsher al beschouwd als de vorm van de ideale stad. De keuze voor een rond 
eiland is ohtstaan door de situatieve gegevens van Tilburg-Noordoost. De ruimte 
tussen de bij Tilburg behorende kernen Berkel-Enschot en Udenhout is smal . 
Deze wordt steeds smaller door uitbreidingsgebieden met name aan de kant van 
de gemeente Berkel-Enschot, zoals te zien is op de foto 's op de volgende 
bladzijde. Een cirkel is een symbool dat staat voor introversie. Door een ronde, 
naar binnen gerichte v.rijk met een harde bebouwingsrand te creëren, kan deze 
niemve wijk een nieuwe, losse eiland in een landelijk veld worden. Op bladzijde 
47 ZIJn diverse voorbeelden van ronde plannen voor diverse steden te zien. In 
paragraaf2 wordt de structuur van verschillende ronde steden/dorpen bestudeerd. 

12.1 BETEKENIS CIRKEL 

' Cirkel, waarschijnlijk het meest belangrijkste ert meest verbreide geometrische 
symbool , dat zijn vorm mede dankt aan de wijze waarop zon en maan 
verschijnen. De cirkel is volgens de speculaties van de platonische en 
neoplatonische filosofen de volmaaktste vom1; de legendarische tempel van 
Apollo bij de Hyperboreeërs wordt als cirkelvonnig beschreven en de koningstad 
in Plato ' s 'eiland Atlantis ' als een systeem van concentrische land- en 
waterkringen. In mystieke stelsels wordt God als cirkel met een middelpunt 
onschreven, dit als aanduiding voor Zijn volmaakfueid en onvatbaarheid voor 
menselijke begrippen (oneindigheid, eeuwigheid, het absolute). Aan de cirkel valt 
noch einde, richting noch oriëntatie afte lezen, en de "hemeltent" wordt - ook ten 
gevolge van de kringvonnige banen van de sterren om de hemelpool - als een 
ronde koepel voorgesteld, om welke reden de cirkel ook voor de hemel en al het 
spirituele staat. Door het intekenen van spraken wordt hij tot wielsymbool , welk 
laatste echter - in tegenstelling tot de onveranderlijkheid van de cirkel - ook nog 
dynamiek uitdrukt. 
He~ Egyptische symbool voor eeuwigheid is een tot cirkel geknoopt koord, het 
ant.Jeke daarentegen de slang die zich in zijn eigen staart bijt. Concentrische 
cirkels ontstaan ook als er iets in het water wordt gegooid; dit soort afbeeldingen, 
die men vaak in prehistorische grafstenen gegrift vindt, kunnen worden 
geïnterpreteerd als zinnenbeelden voor het verzinken in de wateren van de door 
(➔ hiernamaals), misschien ook voor de wonderbaarlijke terugkeer eruit, in de 
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zu1 van een leer van dood en wedergeboorte die wordt gesymboliseerd door 
kringen of kringvonnige go! ven in het water. 
Een cirkel met ingetekend middelpunt is u1 de traditionele astronomie het 
symbool voor de zon, in de alchemie voor het zonnemetaal goud. In de magie 
heeft de cirkel, bij samenzweringsceremonieën om de magiër getrokkeI1, als 
functie hem te beschennen tegen de boze geesten; hij mag niet worden 
overschreden. De S)'mbolische pendant van de cirkel is het kwadraat ( ➔ 
vierkant), dat de aardse wereld en het n1ateriële aanduidt. De cirkel staat voor God 
en hemel , het kwadraat voor aarde en mens. 
In het Zen-boeddisme betent de cirkel de verlichting, de volmaaktheid van de 
mens verenigd met het oerprincipe. In het Chinese yin/yangsymbool ligt de 
dualiteit in de cirkel (Tai-chi, het oer-Ene) besloten. 
In Europa beheerst het visioen van de schaalvonnig in elkaar geplaatste 
kosmische sferen het werldbeeld van de Middeleeuwen; in Dantes ' Divina 
Comedia' wordt het dichterlijk opgeroepen in de vrom van de kru1gen van boven
en ondenvereld; de hiërarchiën der engelen beheersen als hoeders der sferen deze 
grootste ordening. De Drievuldigheid wordt vaak gesymboliseerd met drie elkaar 
doordringende cirkels. ' 1 

Om te weten wat een cirkel syn1boliseert moeten we weten wat hij is. Een cirkel is 
een kring, een grens rondom een midden. Hij trekt een lijn om het middelpunt die 
overal dezelfde afstand daartoe heeft. Een cirkel bakent een gebied af n1et een 
veilig binnen, een duidelijke grens en ohveilig buiten. 
' Heel mooi is de analyse van Deleuze en Guattari. Aan de hand van biologische 
en psychologische studies defmiëren zij een territorium als het trekken van een 
cirkel om een milieu waar, in de beschutting Van de cirkel , een creatieve relatie 
met de aarde ontstaat. De cirkel is er niet ineens, hij wordt rit.Jnisch getrokken, 
dansend en zingend, om dreigende wanorde te bezweren en creatieve energie te 
mobiliseren. Tenslotte wordt de cirkel een beetje geopend, maar niet naar de kant 
waar de chaos uit het verleden aanhoudt, maar in een richting die de cirkel zelf 
heeft geschapen. 'Alsof de cirkel de neiging had om zich als gevolg van de 
krachten die hij bundelt op een toekomende tijd te richten . En ditmaal is het om 
de krachten van de toekomst, de kosmische krachten te bereiken. ' De cirkel is niet 
statisch maar dynamisch .' 2 

1 Biedermann, H. Blz. 81 en 82, 1998. 
2 Wallis de Vries, G. Blz. 87 en 89, 1997. 
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De rand van Berkel-Enschot aan de zuidkant van de toekomstige wijk het ronde eiland 
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REFERENTIEBEELDEN RONDE STRUCTUREN 

Links boven: Structuurschets Kattenbroek, Amersfoort. 
Midden boven; "De Ring", Grootsta l, ijmegen. "De Ring", 120 driekamerwoningen voor ouderen, Grootstal, Nijmegen, 1994. Architect: Theo Bosch Amsterdam. 
Rechts boven: Een autoweg loopt tussen delen van een nieuwe stad in Denemarken, waarvah de sierlijke, cirkelvormige wijken doen denken aan bloemen aan stelen. 
Links onder: De zuiver ronde vorm van het dorp Burgh in het zuidwesten van Schouwen is op zichzelf al een historisch monument. Burgh werd gebouwd rondom een vluchtburdit tegen de 
Noormannen. 
Midden onder: Stiens, waar de 12' eeuwse kerk als door een bontkraag van bomen wordt omgeven. 
Rechts onder: Spijk, in het noordoosten van de provincie Groningen, is een uiterst karakteristiek eii mooi bewaard gebleven dorp . Het heeft veel overeenkomsten met het dorp Dreischor; ze 
hebben een kerk in het midden; de bebouwing ontstond in een ring daaromheen. Een besdiermd monument kerkringdorp. 

45 



EILANDEN VAN TEGENDELEN 

12.2 CIRKELVORMIGE STEDEN/DORPEN 

Nadat gekozen is voor de cirkel als vorm van de nieuwe wijk, is gekeken naar 
verschillende vormen van structuur van een cirkelvormige stad of dorp. In de 
literatmll' zijn verschillende voorbeelden te vinden van steden en plaatsen die eert 
ronde vorm hebben. Er is gekeken naar de vohn vart ontsluiten van de cirkel en 
naar de indeling van de bebouwiilgsmassa die hier v&ak mee samen hangt. Daarna 
is dan de structuur öp het plangebied Tilburg-Noordoost toegepast. 

12.2.1 Cirkelvormige steden/dorpen met op T-splitsing 

Verschillende steden in Nederland hebben de hoofdontsluiting van de stad, in de 
vorm van land- of waterwegen, net uit het midde.n van de cirkel liggen. Haaks 
hierop loopt vaak een tweede hoofdweg. Op het kruispunt van de twee wegen is 
vaak een oriëntatiepunt in de vonn van een kerk of ander belangrijk gebouw . 
gesitueerd. Doordat de hoofdontsluiting van de stad net boven of onder de radiaal 
van de cirkel ligt wordt het oriëntatiepunt als middelputlt üaar boven of onder 
getrokken. Ook op de twee "in- en uitgangen" van de stad zijn oriëntatiepunten In 
de vorm vim poortgebouwen gesitueerd. De drie voorbeeldsteden zijn 
Doetinchem, Sloten en Delden. 
Bij de twee variállten voor Tilburg-Noordoost is er sprake van één 
hoofdontsluiting aansluitend op de Kreitenmolehstraat. Er is gevarieerd niet 
bebouwingsrichting en ligging van de hoofdontsluiting (doorsnijding ronde vom1 
in het midden en boven het midden). 
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links onder: Doetinchem, wordt reeds venneld in 838 en was in de 13' eeuw een plaats van betekenis door de handel en biemijvemeid. Van de Middeleet1wse stad is na de grote brand van 
1527 bijna niets meer over. Slechts delen van de Grote of St. Catharinakerk, die van oorsprong l 5' eeuw is, zijn in hun oude vonn te zien. Het groot_ste deel is echter 16' eeuws. 
Midden onder: Sloten ontstond op een belangrijk kruispunt van land- en Waterwegen. Het huidige Diep vormde een natuurlijke verbinding tussen de voormalige Middel zee en het Vlie. Haaks 
hierop liep de enige verbindingsweg tussen het westelijk gelegen hoge Gaasterland eh het oostelijk achterland. . 
Rechts onder: Delden bestaat uit twee gedeelten: stad-Delden eh Ambt-Delden. De stad, waarmee Grote- of Blasiuskerk ( 1464) het belangrijkste rttonument is, kreeg in 1333 stadsrecht. 
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12.2.2 Cirkelvormige steden/dorpen met dubbel kruh 

Een opvallend voorbeeld van de indeling van een ronde stad is het Egyptisch 
hiëroglief: een assenkruis binnen een stadsmuur. Ook een Mexicaans vissersdorp 
en Steenwijk hebben de hoofdontsluiting ih de vonn vari een dubbelkruis en de 
cirkel. Voor Tilburg-Noordoost zijn twee varianten h1et deze vorm van ontslui\en 
gemaakt. 
De eerste variant maakt gebruik van de twee aanwezige wegeil iri oost-west
richting. Tussen deze twee wegen zijn twee wegen in noord-zuid-richting 
geplaatst. De inrichting van het binnengebied is met kleinschalige bebouwing 
gebeurd. Dit in tegenstelling met de harde bebouwingsrand van de nieuwe wijk. 
Bij het tweede variant zijn de twee wegen in noord-zuid-richting doorgetrokken 
vanuit en naar de omliggende plaatsen Berkel-Enschot en Udephout. In oost-west
richting zijn aan de twee bestaande wegen twee nieuwe wegen toegevoegd. 
Bij deze structuur worden de twee bestaande ,yegen als een deel van de 
hoofdontsluiting gezien. Dit is ongewenst aangezien het huidige profiel van beide 
wegen erg smal is en deze dan aangepast zou moeten worden. 

Links onder: Het Egyptisdi hiëroglief voor stad: eeti assenkruis binnen een stadsmuur. 
Midden onder: Een Mexicaans vissersdorp gebouwd in een langune langs de kust der Stille Oceaan, eei1 opvallet1d voorbeeld van het kruis en de cirkel. 
Rechts onder: Steenwijk dankt de naam waarschijnlijk aan de grote hoeveelheid steet1 die er in de bodem zit. De nederzetting wordt voor het eerst genoetnd in I I 41 et1 de bisschop van 
Utrecht verleende haar in 1255 stadsrecht. Kort daarop werden de eerste stadswaltei1 aangelegd; deze werdet1 steeds versterkt etl in de 14' eeuw kreeg Steenwijk het karakter va11 een 
vesting met een belangrijke functie als handels- etJ rharktcei1tnim. 
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12.2.3 Cirkelvormige steden/dorpen met middelpqnt 

Een idee dat de stedenbouw van de 20° eeuw sterk heeft beïnvloed is dat van de 
"tuinstad". Het in elkaar overgaan van stad en platteland bestaat al vele eeuwen; 
maar de tenn "tuinstad" dateert rond de ee4wwisseling. Dit concept ontwikkeld 
door de Engelsman Ebenezer Howard in 'Tomortow: a peaceful j)ath to real 
refohn ' (1898), was gebaseerd op een gedecentraµseerde vom1 V!lll 
stadsuitbreiding. In plaats van de heersende praktijk van het aMbreien van nieµwe 
wijken aan de bestaande stad, stelde Howard voor om op e_nige afstand nieuwe 
steden op te richten van een beperkte omvang, maar zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend wat betreft werkgelegenhied, wonen, cultuur, onderwijs, recreatie 
enzovoort. Rond deze kernen moest een groene zone gehandhaafd blijven voor 
agrarische doeleinden. Een dicht spoorwegennet diende de tuinsteden onderling te 
verbinden. 
Passie voor orde en symmetrie in stadsplrumen i.J1 de 18° eetiw en de 
verheerlijking van de vorst, wiens paleis het middelpunt Wl:\S van veel Europese 
hoofdsteden, leidde tot de i.J1deling zoals de st.Qd karlsrnhe. Ook Ledoux heeft 
deze vonn van indelen op veel steden toegepast. Deze steden zijn in de meeste 
gevallen echter utopieëil. Het middelpunt bestond hiernit een industrieel gebouw 
en de woningen voor de arbeiders stonden er il1 een krii1g omheen. Het gedeelte 
dat de woningen voor zijn rekening neemt is weer opgedeeld In verschillende 
parten. 
Op Tilburg-Noordoost is deze stmctuur ook toegepast. Aan de oost- en westkant 
is hel wonen in parten ingedeeld. De hoofdon!sluitirtg van de wijk gebeurt in de 
vom1 vru1 een kmis met oriëntatiepunten bij het kmispunt. Deze nieuwe structuur 
sprii1gt niet in op de huidige situatie. 

Links onder: Een deel vah het plan vai1 Ebenezer Hóward voor een tuihstád. Het oentrUm is een cirkel inet. culturele voorzieningeh h1 een groot park. Het woongebied neemt het grootste deel 
van de cirkel in beslag (aan weerskanten van de scha!luwtijke 'drand Avenue ' ) terwijl de irtdustrie aml de buitenrand ligt did1tbij de spoorlijn . 
Midden onder: De i g• eeuwse blik op Karl smhe loont de pass ie voor orde en symmetrie in stadsplannen van die tijd. 
Rechts onder: Lecloux 
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12.2.4 Cirkelvormige steden/!lorpeµ llJCt rond strateqplan 

Er zijn ook verschillende cirkelvomtige steden met een rond stratenplan. De 
rondlopende straatjes zijn met de pmwàjling "meegetrokken". Zoals het geval is 
bij d<;: stad Oldenzaal . Ook op Tilburg-Noördoost is qe VOl1Jl. van een rond 
stratenplart toegepast. Het strátenplai) en de verdere ipricht:iJ1g vah de cirkel trekt 
zich niets aan van de aanwezige situatie. De aai1wezige kwaliteiten zoals 
bestaande weggetjes, groengebiedjes en huidige indeling van het landschap 
worden weggeveegd qoor de overheersende ronde structutlr van de nieuwe v.,jjk . 
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Links en midderl onder: In 893 werd Oldenzaal onder \ie naam Aldenselen (= oude woonplaats) voor het eerst genoemd. Een eeuw later was de nederzetting door de stichting van een 
kapittel en de bijbehorende !<-erk een centrum van kerkelijke en wereldlijke macht., behorende tot het bisdom Utred1t. In de L2' eeuw was de plaats even belangrijk als Zwolle, Deventer en 
Kampen. In de 15' en 16' eeuw verwoestten stadsbranden grote gedeelten van de stad, ook de welvaart liep terug en in de 17' eeuw was Oldenzaal nog slechts van betekenis als regionaal 
verzorgingscentrum. Aan de functie van vestigingstad herinneren de singels en parken, op de plaats vah de oude wa llen en het ronde straatplan. 
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12.2.5 Cirkelvormige steden/dorpen met "herdgang" 

Uit het historisch onderzoek óver Tilburg (hoofdstuk 2) is naar voren gekomen 
dat Tilburg is ontstaan door samensmelting van diverse gehuchten die ontstonden 
rondom diverse herdgangen. Als de historische kaart uit 1836-1838 goed wordt 
bekeken kan men zien dat er in en rond het plangebied diverse driehoeken zijn 
gelegen. In variant 1 is de historische situatie uit 1836- 1838 op de huidige 
situatie geprojecteerd. De hoofdontslu.iting van de wijk is geregeld door de weg 
boven de groen~ driehoek door te trekken en aan te laten takken op de 
Kreitenmolenstraat. Ook het bestaru1de bosgebied in het oosten is hier 
aangegeven. In de tweede varirult is er een hoofdontsluiting van Udenhout; 
Kreitenmolenstraat naar Berkel-Enschot gelegd, waarlangs een groene driehoek is 
gesitueerd. De wegen die de driehoek vonnen zijn doorgetrokken naar wegen in 
het buitengebied. Variant drie pakt het bestaande bosgebied op als grondlegger 
van het nieuw te creëren groene driehoek. De wegen langs het bosgebied worden 
doorgetrokken en vonnen zo de hoofdontsluiting vah de nieuwe wijk. Aan de 
oostkru1t wordt de ronde vrom vervru1gen door een rechte lijn om de 
hoofdontsluiting te begeleiden en de ronde vonn te "vernietigen". Om de ronde 
vom1 als hoofdvom1 te behouden/versterken wordt er op enige afstru1d van de 
ronde wijk een bomenkrru1s om de wijk geplaatst. 
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Deel van historische kaart van 1836-1838 

50 



13 STEDENBOUWKUNDIG PLAN; HET RONDE 
EILAND 

In dit hoofdstuk wordt het stedenbouwkundig plan van het ronde eiland inTilburg
Noordoost behandeld. Eerst komt het stedenbouwki.mdige plan aan de orde. Het 
idee van een rond eiland is al in voorgaande hoofdstukken behandeld. Het 
kenmerk van een cirkel is introversiteit. Bij mijn stedenbouwkunidg plan wordt 
dit versterkt door harde bebouwingsranden te creëren. Deze worden kort in 
paragraaf 13 .1 behandeld. In het plan zijn diverse doorbraken gerealiseerd. Dit 
onderdeel komt aan de orde in paragraaf 13.2. Een ander belangrijk onderdeel van 
mijn stedenbouwki.mdig plan is de "herdgang", groene driehoek. Deze kan 
beschouwd worden als de grootste en belangrijkste doorbraak en wordt in 
paragraaf 13 .3 behandeld. 

Foto 5; maquette stedenbouw1<undig plan het ronde eiland 

TILBURG-NOORDOOST 
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Foto (i; stedenbouwkµndig plan het roqde eil1m4 
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13.1 DE RANDEN 

Door de situatieve gegevens is er gekozen voor een rond eiland. De ruimte tussen 
Berkel-Enschot en Udenhout is redelijk smal. Het kenmerk van een cirkel is 
introversie. Dit \Vordt in mijn stede11bouwkundig plan versterkt door de randen 
van mijn plan erg hard uit te voeren. Op deze manier zijn er geen 
uitbreidingsmogelijkheden ontstaan; Dit was ook een reden om voor een ronde 
vonh te kiezen. 
De noord- en zuidrand van het ronde eiland moeten het hardst worden uitgevoerd, 
aangezien de noordrand aan Udenhout grehst en de zuidrand aan Berkel-Enschot. 
De oostkant moet ook redelijk hard uitgevoerd worden aangezien aan deze kant 
een nieuw bedrijventerrein wordt gesitueerd. Deze wordt wel afgeschem1d door 
een bosgebied. Aan de westkant is er ruimte om de harde cirkel te doorbreken. 
In hoofdstuk. 14 komen de randen uitgebreid aan de orde in paragraaf 14.1 .1 tot en 
met 14.1.4. 

13.2 DOORBRAKEN 

Naast de groene driehoek aan de noordoostkant zijn er in de noord-, zuid- en 
westrand diverse doorbraken gerealiseerd bm zo van biimen de wijk zichtlijnen 
naar de omgeving te creeren. De diverse doorbraken hebben allemaal een andere 
vom1geving. De verschillende karakters ontstaan door de aanwezige elementen in 
de omgeving en Zijn aanknopingspunten voor bdere orïentatie in het ronde eiland. 
De noordrand wordt doorbroken door een wig van water en diverse waterlopen. 
Het water is afkomstig van dé Roomley en wordt in verschillende waterlopen in 
het tonde eiland getrokken. Dit zorgt voor verschillende zichtlijnen naar het 
buitengebied en de kwáliteit van de woonomgeving van de woningen in het 
noordelijk deel wordt hierdoor verhoogd. De waterlopen lopen tot de langzaam
verkeersroute; de Berkhoek eh de wig van water wordt verder het binnengebied 
van de wijk ingetrokken.. Dit gebeurt om vanuit het "midden" van de wijk een 
zichtlijn naar buiten te hebben en om het noordelijk deel meer te verbinden met 
het middengebied van de wijk, de scheidslijn van de langzaam-verkeersroute 
wordt zo doorbroken. 
De zuidrand wordt doorbroken door een langzaam-verkeersroute, begeleid met 
bon1en, naar Berkel-Enschot. Deze zichtlijn is dtls ook een route en hier geldt net 
zoals bij de wig van water dat deze afkomstig is vanuit het middengebied. 
Ten westeh van de wijk ligt een ruimte met een aantal boerderijen eh een groene 
driehoek begeleid met bomen met in het noordelijk: puntje een mariabeeld. De 
weg langs de driehoek wordt doorgetrokken de wijk in als langzaam
verkeersroute en vonnt zo een verbinding inet de rest van de wijk. Omdat de 
bebouwingsrand aan de westkant teruggelegen ligt is er geen sprake van een 
doorbraak van de westrand. Deze langzaaü1-verkeersroute is dus meer een 
verbinding dan een doorbraak. Door de teruggelegen bebouwingsrand is er ruimte 

TILBURG-NOORDOOST 

voor een visuele verbinding met de verschillende aanwezige boerderijen, 
waardoor er een contrast ontstaat tussen het bestaande; de lage, in het groen 
liggende boerderijen en het nieuwe; de harde, stenen bebouwingsrand van de 
wijk. 

langzaam
verkeersroute begeleid 
door ditbbele bomenrij 
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13.3 DE HERDGANG 

Tilburg is ontstaan uit de zogenaamde "herdgangen", driehoekige pleinen waar 
enkele wegen (meeste! zandweggetjes) op uit kwamen. De hetdgangen vormden 
gezan1enlijk weidegronden voor de schaapskudden. De namen van deze 
herdgangen zijn in Tilburg nog de aanduiding van de stadsdelen. 

Herdgangen zijµ gehuchten, buµrtschappen waaruit het middeleeuwse Tilburg 
was opgebouwd. ' De Etymologie en de precieze betekenis van de term zijn 
onderwerp van discussie. Bmbantse onderzoekers als Sinulders en Weijters 
hebben het woord pesJ:udeerd, maar konden ~een eenduidige verklaring geven 
voor qe betekenis ervan. 
Sll)u!ders hield het er op pat het woorddeel herd afkomstig was van heerde, dat in 
het Middelnederlands alleen herder k&n betekenen. Het woord herdgang zou 
identiek zijn aap. h~t in middeleeuwse akten veelvuldig voorkomende Latijnse 
pastoria en qet Middelnederlandse sceperije. Gewoonlijk waren de herdgangen 
ontstaan rondom een driehoekig stuk grond 1net een waterkuil in het midden. De 
wegen die deze gehuchten onderling verbonden kwamen in zo'n 
driehoekskruising samen. Tussen de verschillende gehuchten trof men behalve 
akkers en weiden, niet a!Jeen in de 15• eeuw, maar ook nog lang daarna, vele 
stukken woeste grond of gemeijnt aan. 
Het toenmalige dorp Tilburg bestond uit vele vart deze gehuchten, maar ze 
werden niet allemaal herdgang genoemd. Het begrip herdgang hing waarschijnlijk 
samen met de grootte en met de administratieve en bestuurlijke betekenis van het 
gehucht, maar daarover bestaat geen zekerheid. Het aarttal herdgangèn varieerde 
in de loop van de tijd voortdurend door de groei van bepaalde gehuchten, of door 
samenvoeging of juist splitsing van bestaande herdgangen. Kort na 1800 
verdween het woord, dat dan meestal al vervonnd was tot haardgang en 
vervangen werd door wijk. De drieh9ekige vom1 van veel herdgangen is nog 
steeds herkenbaar in het huidige stadsbeeld. 
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Herdgang Veldhoven 
Het middelpunt van qe herdgang Veldhoven bevond zich op de plaats waar nu het 
Wi!helminapark ligt. Uit de geschiedenis van deze herdgang blijkt dat de kern 
werd gevormd door een driehoekige stu~ land 9mringd door bomen. 

,, 
i~ n 

Afbeeliqg 29; herdgangVeldhoven; nu het Wilhelminapark 

Op diverse plaatsen h1gen waterputten. ' s Nachts werd het vee op dit stuk land 
bijeen gedreven. De waterputten bevonden zich op de drie hoeken en in het 
midden van dè herdgang. Toen in de 18• eeuw de textielindustrie zich fors 
ui~brçidde, dienden de watçrputten ais spaarbekkens om in geval vari brand in ééri 
der omliggende fabriekèp. de brandweer van voldoende bluswater te voorzien. Op 
6 september van 1898 werd ter ere van de kroning van koningin Wilhelmina de 
oude herdgang tot park Omgevormd.' 1 

Het ronde eiland 
In het stedenbouwkw1dig plan van het rOnde eiland wordt een groene driehoek als 
de herdgang van de nieuwe wijk opgepakt. De basis hiervoor is een bestaand 
bosgebièdje en een oude weg die in de toekomst een hoofdontsluitingsfunctie zal 
krijgen. Dat wil zeggen dat de groene driehoek als basis van de nieuwe wijk 
wordt bescqouwd. Hierlangs liggen de hoofdoritsluitingswegen en wordt de rest 
van de wijk aan opgehangen. 

·,H,;.·;i. M; 
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Foto 7; groene driehoek ih maquette 

1 Herdgang Tilburg, blz. 16. 
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13.3 REFERENTIEBEELDEN VAN GROENE DRIEHOEKEN 

Links boven: Lud 1tfoto van Geertruidenberg. Hà opva llendste aan de stad is het marktplein 
Rechts boven: Havelte, Drenthe, ten noorden van Meppel. Een dorp met verscJ1ill ende beschermde dorpsgezichten. 
Links onder: In het go lvende Limburgse land ligt Oud- Valkenburg. mogelijk de oorsprohkelijke zàel van de heren van Valkenburg. Het dorp , eigenlijk een buurtschap) ligt 
ten zuiden van de drukke toeristenplaats Va lken burg. . 
Rechts onder: Meddo, bij Winterswijk, in de Achterhoek. Hà couli ssenlandschap in de omgeving van <lit buurtsd1ap (één van de negen dorpjes rond winterswijk) verleent 
Meddo een apart landelijk karakter. 
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14 UITWERKING STEDENBOUWKUNDIG PLAN 
HET RONDE EILAND 

In dit hoofdstuk wordt het stedenbouwkundig plan van het ronde eiland uitgebreid 
behandeld. In diverse paragraven komen de verschillende functies aan de orde, 
zoals wonen, werken, groen en water. De functie wonen wordt weer verder 
opgedeeld in de noord- , oost-, zuid- en westkant en het bümengebied in hofjes, 
woonerven en lanen. Op de volgende bladzijde zijn foto ' s van de maquette op de 
huidige situatie gelegd. 

14.1 WONEN 

In de nieuwe wijk worden vier verschillende randmilieus gesitueerd. De noord- , 
oost-, zuid- en westkant van de wijk hebben verschillende hoge 
bebouwingsranden . Daarnaast zijn er aan de noord- (paragraaf 14.1.1 )en zuidkant 
(paragraaf 14.1.3) ook nog lintbebouwing gesitueerd, vanwege het contrast met de 
hoge stedelijke bebouwingswand. De oostkant wordt Î11 paragraaf 14.1.2 
behandeld en de westkant in paragraaf 14.1.4. ln het middengebied van de wijk 
komen drie stroken in oost-west richting, mei verschillende woontypen te iiggen. 
De meest noordelijke strook wordt ingericht met een aantal hofjes (paragraaf 
14.1.5). De hofjes zijn een oase van rust en privégebieden. Dé middelste strook 
wordt ingericht met diverse openbare gebieden oingeven door wonÎ11gen een soort 
woonerven (paragraaf 14.1.6). De zuidelijk gelegen strook wordt ingericht met 
lanen en wat grotere twee-onder-één kap wonrngen en/of vrijstaande wonÎ11gen 
(paragraaf 14. 1. 7). 

Hieronder volgen een paar uitgangspunten die van toepassing zijn op het wonen 
in Tilburg~Noordoost en dan voornamelijk op de wijk het ronde ei land:' 

• Algemeeh: Waken voor afglijden in modieuze grillen. Kwalitatieve 
stabiliteit en menselijke behoeften staan centraal. 

• Randen: De wijk heeft een eigen karakteristiek, bij de randen reeds 
duidelijk afleesbaar. In tegenstel li11g tot min of meer willekeurige 
randen, specifieke, opvallende randmilieus. Niet perse alle randen 
identiek, maar wel thematisch samenhangend. Afwijkrngen en 
bewerkrngen vooral vanuit de specifieke locaties benaderen. Richten 
op optimale benutting ten behoeve van woonfunctie en tevens 
openbare toegankelijkheid. 

• Bebouwii1g: Zeer typerende bouwblokkeh op elementaire locaties. 
Ondersteunend aan totaal karakteristiek (vonn én hoogte). 

TILBURG-NOORDOQST 

• Typering: Het buiten wonen, voelbá/lfheid landschap. Enerzijds door 
middel van eigen identiteit, markante ligging en situatieve gegevens de 
eiland-gedachte versterken, anderzijds sterke relaties ontwikkelen, 
zowel functioneel als ruimtelijk. 

• Flexibiliteit: In het bouwkundige vlt1k dient rekening te worden . 
gehouden met aspecten als veranderbaarheid en uitbreidbaarheid. Bij 
voorkeur neutrale invullingen ten opzichte van onveranderlijke, 
eenduidig te gebruiken maatkostuums. Ook flexibiliteit betrachten door 
middel van een gevarieerd wonrngbouwprogramma, waarrn diverse 
woontypen zijn opgenomen. Deze woontypen houden rekenÎ11g met een 
diversiteit qua huishoudens en levensfasen. 
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1 Hopmans, P, 1994. 
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14.1.1 DE NOORDKANT 

Routes en verbindingen speleh een belangrijke rol bij dé beleving vàn de wijk. 
Vanaf de routes ontstaat namelijk de eerste indruk van de omgeving. De 
omgeving grensend aan de routes, moet een duidelijk verhaal vertellen over het 
karakter van de wijk. Opvallende architectuur wordt dan ook vaak als een 
visitekaartje voor de wijk aan een hoofdroute gepland. De gebruiker, komend 
vanaf de Kreiteninolenstraat, lnoet kunnen zien dat er een nieuw "dorp" aan 
Tilburg is toegevoegd. Bij binnenkomst van het ronde eiland liggen twee 
oriëntatiepunten langs de Berkhoek in de vorm van twee hogere woontorentjes. In 
deze torentjes zijn twee keer 24 woningen ondergebracht. In de bebouwingsrand 
zijn 72 woningen gesitueerd. Deze woningen hebben hun tuin op het noorden, 
maar hebben wel een diepere tuin, nan1elijk 15 meter en hebben water grenzend 
aan hun achtertuin. Sommige woningen hebben wel een dakterras op het zuiden. 
De "binnenkant van de ronde bebou\.vingswand" wordt aan de noordkant van de 
wijk in glas uitgevoerd, omdat het zonlicht, vanwege ligging op het zuiden, op 
deze manier binnen kari treden. 
Tegenstelling bebouwing; steen/glas en groen/lintbebouwing \.vordt benadrukt 
door aan één kant, namelijk dé kant met dé bebouwing in het groen, de woonstraat 
te begeleiden met bomen. De Berkhoek wordt aan twee kanten met eiken begeleid 
en om hier ook weer een onderscheid in te maken wordt de woonstraat met een 
andere boom, zoals bijvoorbeeld een berk, begelèid. 

De noordrand wordt doorbroken door een brede wig vai1 water en diverse smalle 
waterlopen. Het water is afkomstig van de Roomley en wordt in verschillei1de 
waterlopen in het rondè eiland getrokken. bit zorgt voor verschillende zichtlijnen 
naar het buitengebied ei1 de kwaliteit van de woonomgeving van de woningen in 
het noordelijk deel wordt hierdoor verhoogd. De waterlopen lopen tot de 
langzaam-verkeersroute; de Berkhoek en de wig van water wordt verder het 
binnengebied van de wijk ingetrokken. Dit gebeurt om vanuit het "midden" van 
de wijk een zichtlijn naar buiten het hebben en om het noordelijk deel meer te 
verbinden met het middengebied van de \vijk, de scheidingslijn van de langzaam
verkeersroute wordt zo doorbroken. 

Tekening 1; de noor<lkant van het ronde eiland 
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Foto 8; de npordk11nt van het ronde eiliJnd 
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HOOFDONTSLUITING 
VAN HET RONDE 
EILANTh 
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EILANDEN VAN TEGENDELEN 

14.1.1 REFE~El'fflEBEELDEN VAN W AîE.1,U,pPEN EN WöráN 
ÁANHETWATER 

Links boven: Doot vanaf het be~ een stedenbouwkundig plan te laten uitgaan van riatuur en milieu kunnen heel wat bestaande biotopen en levensgemeénsèhappert geintegreerd worden in 
het nieuwe lilpdsdtap. 
Midden boven: Polderland bij Ameide, zoals te zi en is vanaf de Lel<dijk. 
Rechis boven: Sloten en andere gegraven watergangen vormen het belangrijkste element in ons polderlandschap. 
Links onder: De zogenaamde legobouw in de wijk Sterr_enburg, Dordredtt. 
Midden onder: Ecodus Delft. Nieuwbouw 60 eengeiinshuurwoningen en 76 gestapeide huurwoningen in plan aan de Van der Dussenweg, Deift, 1993. Architect: Boudewijn Mannot, 
Groosman partners ardtitecten/adviseürs, Rotterclani. 
Rechis onder: Achterzijde Simon Vestclijkerfwijk Stadspolder, Dordredtt. 
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14.1.1 REFERENTIEBEELDEN VAN TEGENSTELLING GROEN - GLAS EN STEEN 

Links boven: Bark Dubbelste}~l in de wijk D4bbeldain, Dordrecht. 
Midden boi,en: Knotlinde, Voorst (Gelderland). . . . 
Rechts boven: Beschennd dorpsgezicht in procedure, Boon en (Noord-Brabant) 1990. 
Links onder: Kei-sen boogerd, Hoorn, 187 ouderenwoningen, 1996, Architeq: Bakker Boots van Haaren Dijkhof, Sohagen. 
Midden onder: Gevel Kees Brijdeplantsoen , op de kop van Sporen burg in het oostelijk havengebied van Amsterdam. QK V architecte11 . 
Rechts onder: Gevel Lampenistenstraat op Sporenburg in het oostelijk havengebied van Amstetdam. Architect: Atelier Zeinstra. 

TILBURG-NOORDOOST 
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EIL DEN VAN TEGENDELEN 

14.1.2 DE OOSTK,\Nl 

De hoofdoi1tsluiting van het ronde e4arld loopt langs het bebouwiµgsblok. 
Hiervoor is zoals is gebleken op oude k~art!!n een in het verleden bestaande weg 
voor alll\gégrépen. . . 

De bouwbiokken herbergen appàrteinenten eri appartem!;!nlen bestemd vpor 
ouderen. Op de begane grond is ruimte voor een huisméester. De openblire ruimte 
gelegert voor de bouwblpkkeri tegenover de gtoehe driehoek worqt irJgericht met 
voorzieninge1i ZO/:lls een.brievenbus, telefooncel en bankjes. Daarnaast wordt een 
ander plek, 'het gedeelte langs de hoofdontsluiting, ingericht met parkeerplaatsen 
in een groen kader 
Voor de drie grote rond.lopende gebouwen wordt door een rechte bomenrij de 
kromming van het bouwblok benadrukt. Door reept en rçmd naast elkaar te 
plaatsen komen de verschiller\.de vormen belet tot uitdri.tl<lci.ng. . 
Van de ronde gebouwen verspringen de rooilijpen per wmüngen, zodat het lijkt 
alsof de rahd gekwteld uitgevoerd is. 

Ha. bedrljventerreirt Soáelieve in 's-Hertogenhösch, Ma.asequoia's, geplant in detax'llsblokken. 
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Tekening 2 en foto 9; de ci~stka~t v~n het ronde eiland 
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Foto 10; de oostkant van '1et ronde eiland 
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14.1.2 "REFERENTIEaEELDEN "GEK,<\RTEiDf." WONINGEN 

Links boven: Haermansweijde, Aa lten. 40 seniorenwpningen, 1995 . Archltecl: Lindeman Arch itecten, Cuijk. 
Rechts boven: Eurowoningen, Leusden. De rooi lijn verspringt per huis en de straten lopep rond. Het lijkert tandraderen, gezien vanuit de lucht. Leusden was de eerste gemeente in 
ons land die het gedurfde project van de zogenaamde eurowoningen kans op verwezenlijl<-ing bood en oaannee een buurt schiep, waarih het - rondom het gemeensdiappelijke 
zwernbad - opvallend maar ook goed wonen blijkt te zijn . 
Links onder: Cóba Ritsemastraat, Tilbur!t. 59 preplielrnurwoningeh eti 700 m' bedrijfsn1imte, Tilburg, 1994. Architect: Beda11x Architectet1 BV BNA, Goirle. 
Rechts onder: OAC-terrein, Emmermeer, Emplen . 69 senióret1\yonin gen verdeeld over vij fb lokken DA<> terrein, Emmen, 1994. Architect: Jaap Drenth, Nationale Woningraád, 
uitwerking: Arch itectenbureau Groenwol<l B.V. · 



EI LA,NDE VAN TEGENDJ;LEN 

14.1.3 DE ZUl))KANT 

De zuidkant van de nieuwe wijk het ronde eiland grenst aan Berkel-Enschot. 
Vanaf dl,! l_foolstraat is de bebouwingsrand van Berkel-Enschot duidelijk 
waarneembaar. ÛJil de nieuwe v.'ijk als een aparte nieuwe wijk te behouden wordt 
~r voor gezprgçi dat er weinig vei-bindingen in elk opzicht; dus ook visueel, tussen 
de nieuwe wijk en Berkel-Enschot zijn. De zuidrand wordt doorbroken door een 
langzaam-verkeersroute, begeleid met een dubbele bomenrij, naar de 
voorzi~1ungel) in Berkel-Enschot. Deze zichtlijn is dus ook een route en hier geldt 
net zoals bij de wig vari water dat deze afkomstig is vanuit het middengebied van 
de wijk. 

Aan de zuidkant wordt de ronde vorm van de nieuwe wijk ook nog begeleid door 
een dubbele bomenrij op ongeveer 25 meter afstand van de achterkant van de 
woningen. De woningen krijgen 'een achtertuin op het zuiden en sommige 
,voningen hebben ook nog een cWcterras op het zuiden. Deze "buitenkant" van de 
woning(ln en dus ook van de i.\'ijk wordt in glas uitgevoerd. De "binnenkant van 
de woningen" zijn op het nool-deh gelegen. Deze wand wordt in steen uitgevoerd 
met een aantal openingen voor een deur en ramen, maar de uitstraling van de 
\Voningen naar de rest van de \\'ijlç is van steeh. In deze bebouwingsrand bevinden 
zich vah links naar rechts gezien 16, 16, 14 en 14 woningen. 

lil het geval van het roride eiland ziji1 de kavels smal, diep en convergerend en 
wordt dè wpni.pg aan het begin van de kavel geplaatst, langs de rondlopende weg. 
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Ecodus Delft . Nieuwbouw 60 
eengezinshuurwoningen en 76 gestapelde 
huurwoningen in plan aan de Van der 
Dussenweg, Delft, 1993. 
Architect: Boudewijn Mannot, Groosman 
partners architecten/adviseurs, Rotterdam. 

Het heeft een beetje weg van een slagerilandschap. Dit is een gebied waar het land 
vanuit een als verkeersroute te gebruiken water, weg of dijk, in grote langgerekte 
meestal loodrecht daarop staande kavels werd verdeeld. Daartlij zette men de 
boerderijen meestal op het begin van de kavels, dus langs de ontginni.ngsbasis. 
Wanneer een gebil,!d door zijn ligging ten opzichte van natuµrlijke grenzen en 
reeds uitgegeven land niet overal ongeveer even breed kon worden, liet men de 
kavelgrenzen veelal oori- of divergeren. ,·: 

:, ·~~-!-
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Tckènihg• 3; de zuidkant van het ronde eihtnd 

Foto 11; de zuid ant van het ronde eil1md 
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14.1.4 DE wi:s±KA.NT 

De groe11e driehoek met boerderijen kan ook als een "herdgang" worden opgevat. 
Deze vormt ook een tegenstelling met het harde stenen ronde eiland. Eén van de 
weggetjes wordt doorgetrokken het tonde eiland in. Dit w~ggetje wordt als 
langzaam-verkeersroutè uitgevoerd, onidat er and!![S voor het gemotoriseerd 
verkeer eeil rrlogelijkheid ontstaat om via biimendoor weggetj'es naar Tilburg te 
rijden. 

Ten westen van de rtieuwe wijk IÎgt de spoorlijn Tilburg - ' s Hertogenbosch. Het 
ronde eiland ligt op voldoende afstand om zonder enige voorzieningen tegen 
geluidsoverlast comfortabel te kunnen wonen.· Toch wordt er een groene, aarden 
wal lllil.gs het spoor gelegd. De reden hiervoor is dat op deze manier het eiland 
nog meer los/geïsoleerd komt te liggen en zo het eilandideè van de rtieuwe wijk te 
verst!;!fken. 

Tegenstell4ig "bestaand - qieuw" en "open - dicht" en "groen - steç:n" kotnt hier 
echt tot uitcfrukking doordat de ohtsluitmg van de wijk hiet aan de bi.ütenkimt 
wordt gèlegd. Ns men over de weg rijdt ziet men aan de ene kant het open, 
groene, bestaande landschap begeleid door een waterloopje en aan de andere kant 
een dichte, stenen bèbouwh1gswànd: Deze wand wordt per woning rond 
uitgevoerd. Dit ter versterking van het ronde idee dat achter de wijk zit. 
Deze westrand bestaat uit drie woonblokken, die alle drie aansluiten op de drie 
stroken van het middengebied. 

Flrmwijk Almere. 43 woningen eri ::i bedrijfsruimten, 1992 
Architect : B~1tllem Crouw~I Architecten. 

TILBURG-NOORDOOSt 

. . 
Het middelste bouwblok bestaat uit 44 maisonnettes en/of duowoningen van 4 
hoog. De andere twee bouwblokken worden 3 hoog en bi:staan uit 20 en 22 
woningen. De woningen krijgen geen voortuin, maar parkeerplaatsen om de 
aanwezige tegenstellingen te versterken. Dit wordt aan de achterkant 
gecompenseerd door een grotere achtertuin te creêren. Dié! dpe woonblokken zijn 
aanzetten naar de drie verschilll!ride stroken, Vporal bij het noordelijk gelegen 
woonblok, welke een onderdeei vó1111t van eerl höfkpmt dit het beste tot 
uitdrukking. Het middelste woonblok is een onderdeél van verschillende 
bouwblokken rond een groen opetjbàar gebied, zoals, in dit geval een 
groenvoorziening voor kinderen in verschillende leeftijdsklasse. Hierbij moet 
gedacht worden aan een trapveldje en bijvoorbeeld een zandbak. De meeste 
zuidelijk gelegen woningen sluiten aan op de laanstructuur door de woningen een 
verspringing in hoogte te laten maken, waardoor de bebouwingswand daar een 
beetje opener wordt. · 

'<>< - . '•:"• 
,... ~ ·. : ' •,~ ! 
Tekening 4 en foto 12; de westkant van het ronde eiland 

.""\"•t\;~ " --~ _ ... 
Foto 13; de westkant van het ronde eilánd 
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Links boven: Rooswijk, Zaandijk 
49 gaiehjwoningen en ~ J winkels, 
1995.-Architect: ·Min 2 Prodt1kties, 
Maarten en Jetty Min, Bergen. 
Rechts boven: "De Ring", Grootstal, 
Nijmegen . "De Ring", 120 
driekamerw0t1ingen voor ouderen, 
Gt9otstal, Nijmi;gen, 1994. 
Architect: Theo Bosch }\insterdani. 
Links en rechts ohdèrs 
Sijzerlbaanplein, Deventer (centrum) 
1988, 114 woni.rigen, 2 
groepswoningen voor begeleid 
wonen project eti 17 bedrijfsruimten. 
Architect: Theo Bosch, Amsterdam. 
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14.1.5 HOFJES 

Hofjes komen sedert de Middeleeuwen voor en zijn typisch Nederlai1ds. Soms 
trefièn we ze aan in he~ buitenland, maar dan bijna altijd in steden en plaatsen die 
vroeger nauwe banden hadden met Nederland. Hofjes vertegenwoordigen een 
eeuwenoude vonn van oudedagsvoorzieningen voor mensen die in behoeftige 
omstandigheden verkeerden. 
Liddadigheid vormde in het verledén. de financiële basts voor alle sporten armen
en bejaardenzorg en dus ook van de hofjes. Maar hofjes waren instellingeri die 
gesticht en beheerd werden door particulieren. Dit onderscheidde de hofjes van 
het begin af aan van andere voorzieningen, zoals de godshuizen, de 
proveniershuizen en de gasthuizen. Want die vielen alle onder 
verantwoordelijkheid van het stadsbestuur of de kerk. In de hofjes droegen de 
regenten de verantwoordelijkheid. 

Hofjes, be~temd voor arme oüde mensen, werderi voor het eerst in de 14e eeuw 
gebouwd. Die vroegste hofjes waren toen niet iets geheel nietiws, want zowel de 
naam als het besloten karakter zijn ontleend aan de begijnhoven waarvan de 
oudste in ons land in de 12e eeuw orttstonden. Begijnen waren ongehuwde 
vrouwen o_f weduwen die in gemeenschappen leefden; hun levenswijze had veel 
weg van die van kloosterlingen. 
Het stichten van hofjes als huisvesting voor oude mensen is düs vrij laat in de 
Middeleeuwen begonnen. In de loop van de tijd hebben ook de hofjes de 
gebruikelijke cyclus van opkomst, bloei erl verval meegemaakt . Maar in dit geval 
is het gelukkig niet bij çlie ene kringloop gebleven. Een. absoluut dieptepunt 
beleefden de hofjes in deze eeuw, tegen het eind van de jaren vijftig. Een hogere 
levensstandaard en een nieuw stelsel van sociale voorzieningen veroorzaakten 
leegloop. Sonunige huisjes werden gebruikt als paklrnizen of vormden een 
onderkomen voor studenten en kunstenaars. Gelukkig 1:lrak langzamerhand het 
inzicht door dat hofjes een grote sociale en culturele waarde hebben, dat ze 
stedenbouwkundig gezien onvervangbaar zijn en dat hun woonfunctie hoe dan 
ook in stand moet blijven. Overheid, momunentenzorg en regentenbesturen 
gingen samenwerken om de hofjes te restaureren en de woningen aan te passen, 
bijvoorbeeld door van twee huisjes één woning te maken. Ook voor de 
gerenoveerde hofjes toonden ouderen eerst weinig belangstelling zodat een aantal 
hofjes een nieuwe bestenuning kreeg als huisvesting voor jongeren. Maar de 
laatste tijd zijn oüderen het hofje als woonvorm opnieuw gaan waarderen. Daar 
zijn verschillende redenen voor. Het belangrijkste is dat bejaardenflats vaak 
tamelijk geïsoleerd in een parkachtige omgeving liggen, wat de be,voners een 
gevoel van onveiligheid geeft: Dan blijkt het hofje voordelen te bieden: in de 
binnenstad maar toch rustig, zelfsta.I1dig maar toch beschermd en verzorgd: 

TILBURG-NOORDOOST 

Öpbouw hofje 
Meestal zijn de woningen gegroepeerd rond een birnienplaats. Het middenstuk 
daarvan was vroeger opgedeeld in tuintjes, waar de bewoners groente en bloe1nen 
konden kweken en een bleekveldje voor de wàs. In het 1nidden stond de pomp, 
waannee men zowel regen- als grondwáter kop pompen. De oudste hofjes zijn 
alleen toegankelijk via een smal toegangspoortje; soms hebben ze ook een 
achterpoortje. Bij monumentale panden uit latere tijd is het eenvoudige 
toegangspoortje vervangen door een imposant poortgebouw van twee of meer 
verdiepingen en de regentenkamer bevindt zich meestal op de verdieping boven 
de ingang. 

Hofjes hebben tegenwoordig naast hun nog steeds bestaande woonfunctie ook een 
belangrijke culturele functie: iedereen kan nu genieten van die kleine oasen van 
rust, de schilderachtige plekjes en de uitzonderlijke architectuur. 1 

Bofjes In het ronde eiland 
Vier van de vijf hofjes krijgen een groene inrichting, dat wil zeggen dat er een 
soort gemeenschappelijke tuin in het hofje is gesitueerd. Deze kan ook opgedeeld 
worden in een aantal kleinere maar dan wel privé hiinen voor de bewoners van het 
hofje. Eén hofjes heeft een stenert binnenplein, waarin wel een aantal groene 
elementen aanwezig mogen zijn, maar steen rrtoet het hoofdinricliting zijn. De 
ho(jes zullen niet specifiek voor een bepaalde doelgroep worden gebouwd. Zo kan 
één zijde van een hofje grotere of kleinere woningen bevatten dan een ai1dere 
zijde. Qok per woonlaag kunnen de woningen verschillen, Zoals gebeurt in het 
Zon 's Hofje in Amsterdam (zie referentiebeelden volgende bladzijde). Ouderen, 
jongeren en gezinnen kunnen gemengd in een hofje wonen. Het parkeren gebeurt 
aan beide kanten gestoken op 45 graden in de dwarsstraten. De straten krijgen 
hierdoor een profiel van 16, 1 meter. 

Profiel dwarsstraat hofjes 

1 Dijkstra, J. , i 993. 
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Lihks boven:J lim1enpla~ts yan het Zoo ' s HofJ \l in 
Amsterdam. Ji et Zoo ' s 1-!ofj e dateert uit 1764-1765. In 
die jaren werd de kerk die op deze plaats stond, verbQuwd 
tot een hofje. Dat verklaart de bouwvorm qie voor die tijd 
we\ heel uitzonde.-lijlç is. He\ gepouw beslllat uit clrie 
verdiepingen. Op de begane gr011d bevinden zich zes 
woµ ingen. De deur onder de klak geeft toegang tot de 
ge111eenschappel!Jke trap die naar de twee boven etages 
voert. De trap komt op beide etages uit op eeil gahg 
waara'&n telkens _zes éénkamerwoniogen liggen. 
Rechts boven: Bitmet1plaats van het Van Bra1its R.u shofj e 
it1 Amsterdam. In het 18' eeuwse uitbreidingsgebied van 
Amsterdam werdet1 een aantal hofjes van monumenta le 
afmetingen gebouwd. De woningen zijn niet gegroepeerd 
rond een tuin, maar liggen ze a11n weerszijden van 0011 
geplaveid plein. De tuin ligt aan dé achterkant vah het 
complex. 
Links onder: Doorkijkj e vanaf de kant van de kapel op de 
binnenplaats van het j-l ei lige GeesthoOe in Naaldwijk. 
Midden onder: Tweede binn e11plaats Vllfl het St. Geer
tnlidsgasthuis in Groningen . De meeste w·oningen van het 
hofje zijn aan deze bumenplaats gelegen. De bui t en 
datereri uit de 18' eeuw. pe rij Qude geschoren linden 
geven deze binnenplaat s een bij zondere bekorm g. 
Rechts ortder: BÎllnenplaats van het Eva van Hoogeveens
hofje in Leiden. De ~uisjes zijn gebouwd op het terrein 
van het voormalige k jooster Roma. Dé huisjes li gger1 ·aan 
weerszijden van een ge111eehschappelijke tuin . 



14.1.6 WOONERVEN 

Reeds geruime tijd worden vele inspanningen getroost de kwaliteit van de 
woonomgeving te verbeteren. Zowel in oude wijken als in nieuwe stedelijke 
uitbreidingen wo,den problemen onderkend inzake de leefbaarheid van de 
woonomgeving. Bij het denken en handelen omtrent de woonomgeving zijn vele 
aspecten in het geding. Naast voorzieningen en maatregelen in sociaal-cultureel, . 
recreatief èn milieu-hygiënisch opzicht, is er het verkeersaspect. De groei van het 
autobezit ljeeft grote gevolgen gehad voor het gebruik en de beleving van de 
straat. Rijdende auto ' s maken de woonomgeving onveilig. Geparkeerde auto ' s 
nemen een aanzienlijk deel van de openbare weg in beslag. 
De dominerende rol van de auto vooral als hinderlijk ervaren in gebieden met een 
overheersende woonfunctie en in de bitmensteden. Beoordeling van het succes 
van maatregelen is afüànkelijk van de uitgangspw1ten die voor ogen stonden en 
bij het opstellen van het plan. Veelvµldig wordt uitsluitend of vooral uitgegaan 
van verkeersmaatregelen. Het aspect van de verkeersonveiligheid vormt ruin het 
uitgangspunt van maatregele1i ter vermindermg van de verkeersintensiteit. . 
Een verdergaande doelstellingen is de verhoging van de leefbaarheid van de 
woonomgeving in het algemeen. Het gaat rum niet om verkeer alleen maar om 
verschillertde aspecten zoals bewegingsvrijheid voor kinderen, bewegingsvrijheid 
voor fietsers en wandelaars, goede bereikbaarheid van regelmatige bezochte 
bestemmingen en voorzieningen (bijvoorbeeld winkelcentrum en scholen), en 
parkeersituaties die het straatbeeld 1Ûet domineren. 

Het doel van de áanleg van een woonerf is een algemerie verbetering van de 
leefbaarheid van de woonomgeving. 
• Verkeersaspecten De i.nrichtingseisen en de gedragsregels voor woonerven 

zijn een uitdrukking van het streven om de verkeei-s- en woonfunctie van de 
woonomgeving beter met elkaar in overeenstemming te brengen. Beide zijn 
gericht op een verhoging van de leefbaarheid. 

• Parkeren Geparkeerde auto ' s nemen een aanzienlijk deel van de openbare 
ruimte in beslag van woonwijken. Ook de woonerven dienen de auto ' s van 
aanwonenden te herbergen. De parkeergelegenheden zij11 duidelijk 
afgebakend in parkeervakken op een i.voonerf. 

• Het spelen van kinderen Alge1heen wordt erkend dat de woonomgeving 
voor kinderen in principe een belangrijke fw1ctie bezit. Op de gedachte dat 
de woonstraat een uitgebreid en gevarieerd speelgebied dient te vormen zou 
het ,voonerf-concept goed aan kunnen sluiten. 

• Wo011- en leetklintaat Zoals de.naam reeds aangeeft, dient de woonftu1ctie 
centraal te sta.an it1 een ,voonerf. Het woonerf dient allereerst tot 
verblijfsplaats, ontmoetingsplaats, speelplaats en \Vandelgebied. 

TILBURG-NOORDOOST 
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De straatsfeer moet voorwaarden scheppen waardoor het gebruik v_an het 
woonerf ten behoeve van deze activiteiten, geoperationaliseerd wordt. 1 

Afbeelding 31; de Radiostraat in Hilversum, bouwperiode 1910-1945 

1 . • • . 
Neeskens, .T. , G. Verste9len en J. Kropman, Blz 8 - 20, 1982. 
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Links boven: Bergweg in Rheden (Velp ), bouwperiode 19 10- 1945. 
Midden boven: Radiostraat in Hilversum, bouwperiode 19 10-1945. 
Rechts boven: groene strook tussen woningen, Angelso. 
Links onder: Trammell Crow Compagny in Commerce Ca lifomia. Ontwerp: Schwart z, Smith en Meyer 199 1. 
Rechts onder: Center for lnnovative Technology, Fau-fax in Virginia. Ontwerp : Peter Walker en Martha Schwartz 1988. 
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GROENE BERM 
FIETSPAD 
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OVERIGE LANEN 

Met een laan wordt een lineaire ruimte 
bedoeld, die door opgaande bomen ( en 
soms struiken) in de lengterichting 
wordt begeleid. Een laan heeft door het 
groene karakter een sterk 
structurerende werking. Lanen zijn 
nleestal breder dan straten. 

Links boven:Emmalaan, bebouwing rond 
1900 met robiniabeplartting, Utrecht. 
Midden boven: foto maquette van het ronde 
eiland. 
Rechts boven: Profiel lanen in het ronde 
eiland. 
Links onder: Het hoofdpad van het 
sportveldencomplex Slobbengors in 
Papendrecht. 
Rechts onder: Sd1ets voor een van de lanen 
van een bomenplan voor de stád Apeldoorn. 
Architect: Johan Meeus 
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14.2 VERKEER EN VERVOER 

Uitgangspunten voor Noordoosi zij11 a4tomobiliteitsbeheersing en een duurzame 
veilige inrichting van het rorn;le eiland, onderscheiden in verkeers- en 
verblijfsgebiedeq. 

()penbaar vervoer 
Het openbaar vervoer in de nieuwe wijk gaai verzorgd worden door lijn 49 
Tilburg - ' s Hertogenbosch. De route van deze buslijn wordt vera)1derd tussen 
Berkel-Ehschot en Udenhout. Tussen Berkel-En~chot en Udenhout doet deze lijn 
de nieuwe wijk aan over de hoofdontsluiting yBll het ro11de eiland. De twee 
buslijnen 44. en 45 veranderen niet, toldat het nodîg mocht biijken door realisering 
van de wijk het rechte eiland. · · · 

Langzaam verkeer 
De twee linten Hoolst:i-aal en Berkhoek worden voór het langzaam verkeer 
ingericht. f{et eerste gedeelte vàn de Berkhoek is wel voor het gemotoriseerde 
verkeer toegankelijk want dit eerste deel is een onderdeel yail de hoofdontsluiting 
van het ronde eiland. Daarnaast zijn er nóg drie belangrijk~ fietsverbindingen, 
namelijk vanuit hel midden door de wijk naar de voorzi~ningen in Berkel
Ensçhot, de Berkhoek wördt doorgetr0Ue11 naar Ud1<nhot1t e11 een büli1e11c\oor 
fietsverbinding naar TilbUrg-Noord. Langs de hoófdqntslujtü1g voór het 
gemotoriseerde verkeer kamt eeq àpart fietspad te liggen. Voor de rest van de 
wege11 in qe wijk geldt dat ze fietsvriendelijk (genóeg nun1te voor de fietser) 
worden iJlgericht. Bij kruispunten tussen <le versch.illeqde wege11 en de Hooi straat 
en Berkhoek krijge11 de langzaam-verkeersroutes voorrang. 

pe ffoolstraàt; ZQ gezien dat het phµ1gebieiJ aan 
çle linkerkant en Berkel-Enschot aan de rediterkant 
ligt 
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De Bfrkhoek; ~Is langzaam-verkeersroute haat !-Jdenhout. Het pl~gebïed ligt aan de linker kaitt en 
Oqenjiout aan de rechterkant. . 



Gemotoriseerd verkeer 
Bij het bepalen van de ontsluitingsstructuur voor het gemotoriseerd verkeer is 
gekozen voor een lus. Vanaf de Kreitenmolenstraat zijn twee aansluitingen 
aanwèzig, namelijk de Berkhóèk en de Heikantsebaan. 

De aansluiting van de Berkhoek op de Kreitenmolenstraat wordt gebruikt v9or de 
hoofdontsluiting van dè wijk . Op de. knik van de _Berkhoek komt ee11 splitsing, 
waar een nieuwe weg langs de "herdgang" naar de Hoolstraat ,vordt 
geprc~ecteerd. Uit histori.sch 011derzoèk is gebleken dat hier iltijd ee11 weg/pad 
heeft gelegen. · · · · 

Een aantal profielen van bestaande wegen zal aangepast moeten worden als deze 
wegen voor de ontsluiting van het ronde eiland gaan dienen. Het profiel van het 
eerste deel van de Berkhoek zal aangepast moete11 'worden. Er zal eeq nieU\ye weg 
langs het bestaande deel gelegd worden, zodat het verkeer richting het ronde 
eiland van de bestaandè weg en het verkeer yanaf het ronde eiland van de rtjeuwè 
weg gebruik moéten maken. De twee wegen worden gescheiden door de 
bestaande bome11rij . Ook het profiel van de Heikantsebaan zàl aa11gepast moeten 
worden, omdat deze ontsluitingsweg ook het bedrijventerrein Kreitetunblen III in 
de toekomst gaat ontslliiten. · · 
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Voor de interne ontsluiting van het ronde eiland is gekdzen voor een ring langs de 
rand. Dit gebeurt in de vorm van een woo11straat die om de tegens1elling tu~seq 
steen en groen goed te ervaren aan éën kant door opgaahde bdme11 e11 struiken in 
de lengterichting \VOrdt begeleid. De ontsluiting van de woningen in hei 
noordelijke en zliidelijk gedeelte gebeurt vanuit deze woonstraat. Vanuit de 
hoofdontsluiting worde11.twee straten in oost - viest richting dt1 wijk in getrokken. 
Door deze twee straten ontstaan er drie stroken in oost - west richti11g: Deze drie 
stroken worden met versèhillèn.de woningtypen ingericht. 

Hoofdoritsl4itingsstr\lctµur in vorm van een lus 

De Berk.hoek; het eerste deel van de toekomstige 
hoofdónts luititig van het ronde eiland gezi~ vartaf de 
Kreitednlolenstraat. · · · · 

Jveitenmoieiistraat gezien v31Jafhá knli spurit 
Berkhoek-Kreitenmolenstraat riditin~ de N65 . 
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wijkontsluîting het ronde ei land 

buurtontsl uiting 

langzaam-verkeersroute 

rondlopende woonstraat 

straten in woonerven 

straten langs hofjes 

lanen 



14.J GROENVClORZJÈ!'_(INGEN 

Groene driehoek 
De aanwezige bebosde ruimte in het plangebied lallg~ ee11 oude \Vel?, worclt 
opgepakt als grondlegger voot eèn groene driehoek; een soort hetdgang. De 
"herdgang" wordt een groene driehoek met waterplekken en een bebosdç: ruimte, 
net zoals deze llll aanwezig is. De herdgailg wordt 00~ begeleid:met bomen, wani 
Tilburg heeft rtou èenmaál d~ cultuürhistorische waárdevoilè, ''Fnµ)]qsèhe" 
driehoeken en 1anenstelsels Naast de gecreëèrde herdgang ligt üi het plangebied, 
net buiten het ronde eiliui.d eeh bestaande driehoek begeleid met bomen en 
boerderijen. Met deze driehoek bestaat eert visuele relatie vanuit de nieuwe wijk. 

Andere groene plekken in de wijk zijn verdeeld in openlxire ruüntes omgeven , 
door woningen in de middelste $tTcxik woµingen en groene privé pJ°~kken in de 
strook met hofjes. Ook de lanen hebben een groene tniddenstroàk. 

De toegang tot de 1).ieuwe wijk wordt begeleid door een dubbele bo1nenrij lot aan 
de groene driehoek. Ook de làngzilain-verkeersroutes naar Berkel~Enschot en 11aàr 
Udenhout worden door eèn dubbele bomenrij bègeleid. De bomenrijen langs de 
bestaande linte11 Hoolstraat èn Berkhoèk \1/orden om i:Ie tegen.stelling t:usseil 
bestaand en nieuw niet aa11gevuld, maar juist defect gelaten. De bomenrijen langs 
en in de verschillende 'straten e11 lanen worden \yel 1nooï volledig ~t.itgêvoei"d en 
niet met eiket1., maar eeil àhdere boomsoort om de tegenstelling nog ex't.rµ te 
benadrukken. Hier kan gedacht worden aah witte abelen. Deze zijn zeer Brabants 
en tegelijkertijd zeer geschikt voor wegbeplru1ti1'Jg .. 
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14.3 GROENSTRUCTUUR 

• 
• 

1 

bestaande groene driehoek; de Brem 

geèreèrde herdgang met 
bestaand boscomplex 

(dubbele) bomenrijen 

langzaam-verkeersr.oute begeleid 
door dubbele bomenrij 

groen binnengebied hofje 
· (niet openbaar) 

groene openbare gebieden woonerven 

groen middengebied lanen 

groen gebied met lintbebouwing 
· (niet openbaar) 



TILB RG-NOORDOOST 

14.3 REFERENTIEBEELDEN VAN GROENSTRUCTUREN 

Met bomen en struiken werden geometrische vortnen in het h1ndsc:hap getekend. Voör verschinei1de or~nü;rrten voni,en ze hµ belangrijke wegen waarlan gs ze zien in het l~1dsc:ha,p 
verplaatsen. Een netwerkstructuur van habitats moet het duurzàam voortbestaan van soorten in onze cultuurlah~schàppen mogelijk maken. · 
Rechrs l>oven: Vogèlperpectief over een gedeelte van de tuin bij hel jachtslot van Lodewijk X1V .in Versaiiles. 
Links onder·: Besneeuwde populierenlaanïn de omgeving van Bo>.tel. : 
A{idden onder: B01i1eiirijen van populieren hebben een grote impaèt op l1el lari dschapsbè(;,ld. Aàq de biodiversiteil dragen ze mindei- bij, hoewel ze door liun voedselrijke scl1ors ee11 
aanzîenlijke hjkè<ml aan epifyt.en lnmnen'. dni-gen. · · 
Reèhts·onder: Een kanaal, twee dij ken, boiJ:ienrijen. Paral!elle stmcturen versterken elkaar en. domin~en zo _een landschap_. 
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14.3 FOTO'S VAN BOMENRIJEN IN TILBURG-NOORDOOST 

Twee wega1 uit het gebied Tilburg- oordoost, aan één kant begeleidt door bo11100. 

Drie foto' s van wegen rond 't Hoekske in Tilburg-Noordoost, aan beide kanten begeleid door bomen. 
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14.4 WATER 

De rol van het water als sièrefoment kan slechts tot uitdrukking komen indien 
stank en vervuiling ervan worqen tegengegaan. Strotnend water is dus een 
nQodi;aak . Het water in Noordoost heeft vérsdµllende functies. In eerste instahtie 
kan water een sier- en recreatieve functie hebben. Daarnaast kan het water, indien 
goed toegepast, ook ee11 zekere allure met zich meebrengen. Het verhoogt de 
kwalitei\ van de leefomgeving. Tenslotte vormt water ook vaak een sterk 
structurerend ëletnent binm;n de \\ijk Het belangrijkste voorbeeld van water met 
zowel een recreatievè als een stnicturerende ftmctie wordt gevonnd door de wig 
in het noordelijk gedeelte. Deze wig van water zorgt ook voor een morfologische 
verbinding h1ssen de buurt ten noorden van de Berkhoek en het middengebied. De 
noordrand wordt doorbroken door een ,"Q'ig van water en diverse waterlopen. Het 
water is afkomstig van de Roomley en \Vordt in verschillende waterlopen in het 
ronde eiland getrokken. Dit zorgt voor verschillehde zichtlijnen rtaar het 
buitengebied en de kwàliteit van de woonomgeving van de woningen irt het 
noordelijk deel wordt hierdoor verhoogd. De waterlopen lopen tot de Jangzaam
verkeersrollte; de Bérkhoek en de wig van water wordt ven:ier het binnengebied 
van de \yijk iI1getrokken. Dit gebeurt oril vanuit het "midden" van de wijk een 
zichtlijn naar buiten het cr~en en om het noordelijk deel !neer te verbinden met 
het middengebied vàn de wijk, de scheidingslij11 van de lmtgzaani.-verkeersroute 
wordt zo doorbroken, Het gedeelte van de waterwig ten noorden van de Berkhoek 
krijgt een natuurlijke uitvoering en het gedeelte i11 het middengebied knjgt een 
stedelijke uitstrali.pg. 
Daarnaast wordt de noordelijk gelegen recreatieve fietsverbi.J1ding Berkhoek, ook 
begeleid door waterlopen, waardoor de waarde van de fietsroute Wordt verhoogd. 
De westrand van de woonwijk wordt "begrensd" door een waterloop, die de ronde 
weg begeleidt. Dit is gebeurd om de ronde stri.lch1µr van de wijk aan de westkant 
te versterken. 

Atberldjng 32; beek als stedelijke as 

J:JLBUR,G-~ OORDOOST 

Zoals te lezen is in het stukje over herdgang Veldhoven paragraaf 13.3 ware11 in 
de herdgangen vaak waterplekke1i aanwezig voor de dieren. Om deze reden en om 
het feit dat een waterpartij voor meer afwisseling en sfeer ih een park brengt 
wordt er een waterplek in de groene driehoek gesitueerd. 

Afbeelding 33; een mooi voorbeeld van ih het "natuurlijk" lan\lschàp 
ontstane verkavèlingsp11tronen bij Aaltum. Waterloop én lvegen zijn heel 
logisch bij de landindeling betrokken. · 

14.5 VOORZIENlNGEN 

Met het aantal woningen dat i.J1 het ronde eiland gerealiseerd g<1at worden zijn er 
een tweetal basisscholen nodig in de wijk. Deze worden in de mid(;lelste strook; 
woonerven gesitueerd. Zo liggen de schole11 het meest centnta! en ook goed 
bereikbaar voor alle verkeerssoorten. Een bijkomend voordeel is dat in deze 
strook een woontYPe voorkomt waarbij de auto's geen bedreiging voor school 
gaande kinderen vortnen. Door de twee basisscpolen dichtbij elkai\f te situeren is 
er een mogelijkheid voor ee11 sportveld gecreëerd. 
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Foto 14; watenvig in maquette 
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Waterlopen/sloten 

Wig van water natuurlijk 

Wig van water stedelijk 

Watell)lek in "herdgang" 



15 CONCLUSIE 

hl dit laatste hoofdstuk wordt gekeken of Het ontwerp aan de randvoorwaarden en 
uitgangsplll1ten (vermeld in hoofdstuk 7) voldoet. Daarna wordt gekeken of het 
gestelde doel is bereikt. Als laatste wordt met behulp van de Kevin Lynch 
methode de ruimtelijke structuur van het ronde eiland bekeken. Deze methode 
bevat ontwerppatronen met de meest essentiële voorwaarden waaraan zal moete1t 
worden voldaan, wil men de ontwerpprobleem opgelost hebben. 

15.1 TOETSING AAN PROGRAMMA VAN EISEN 

Er wordt aan de meeste tot alle randvoorwaarden en uitgangsplll1ten voldaan. 
• Het stedenbouwkundig plan valt binnen de gestelde eisen van de opgestelde 

plannen op hoger schaalniveau en voor een groot deel binnen de plannen op 
hetzelfde niveau. 

• De grenzen van Tilburg-Noordoost; de natuurgebieden de Brand en 
Leemkuilen, de N65 , stadsrand Tilburg-Noord en de Quirijnstokstraat zijn 
aangehouden voor het plan voor Tilburg-Noordoost. 

• Aan alle specifieke planologische randvoorwaarden met betrekking tot 
hinderzones en ecologische verbindingszones wordt voldaan. 

• Het gebied rond Berkel-Enschot wordt als bebouwd beschouwd. 
• Een goede menging van woontypen en marktsectoren wordt gerealiseerd 

door diverse woontypen naast en door elkaar te situeren. Naast 
lintbebomvi.ng staat randbebouWing en laneh , hofjes en woonerven zijn 
andere typen woningen die in het ronde eilai1d naast elkaar voorkomen. 

• De bestaande ruinttelijke kwaliteiten van Tilburg-Noordoost zijn bijna overal 
behouden, maar vaak niet versterkt. De bestaande bomert langs de linten 
worden bewaard maar niet aangevuld. 

• Er zijn rechtstreekse, comfortabele langzaan1-verkeersroutes nàar centrale 
plll1ten in Berkel-Enschot en Udenhout gerealiseerd. Langzaam
verkeersroutes naar Tilburg worden verzorgd door het regionaal STER
fietsnet. Daarnaast wordt het ronde eiland aangesloten op de stadsbussennet 
van lijn 49 . 

• Tilburg-Noordoost krijgt de identiteit van een "stadslandschap", bepaald 
door onder meer ecologische en hydrologische uitgangsplll1ten. Het 
gecreëerde landschappelijk raamwerk vormt de setting voor een rijk scala 
aan woon- en werkmilieus. Deze woon- en werkmilieus krijgen een hoge 
belevingswaarde met ieder een andere identiteit . 

• Tilburg is ontstaan uit de zogenaamde "herdgangen", driehoekige pleinen 
waar enkele wegen op uit kwamen. De basis voor het rorlde eiland is een 
"herdgang" . Een groene driehoek met als basis een bestaand bosgebiedje en 
een weg die erlangs loopt. 

'fltBURG-~OORDOGS-T 

• Het gebied is een kleinschalig agrarisch gebied, waarvan de kernen Berkel
Enschot en Udenhout deel uitmaken. Dit gebied, het zogenaamde 
dorpenzone, bevat vele landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken. 
Naast de twee bestaande kernen zijn er twee nieuwe kernen aan toegevoegd; 
het rechte eiland en het ronde eiland. Twee eilanden van tegendelen. 

• hl Tilburg-Noordoost zijn twee nieuwe locaties voor bedrijvigheid 
gecreëerd. Er komt nieuwe bedrijvigheid op zichtlocaties langs de 
Noordoosttangent en de N65/Kreitenmolenstraat. 

15.2 EVALUATIE DOEl.r EN PROBLEEMSTELLING 

De doel- en probleemstelling zijn in de inleiding als volgt gefonnuleerd: 
Doelstelling: Het maken van een k\valitatief goed structuurplan voor 

Tilburg-Noordoost en stedenbouwkundig plan voor het ronde 
eiland gelegen in Tilburg-Noordoost met als identiteit 
ti:gendelen. 

Door middel van uitbreiding op deze locatie kan er "stadslandschap" gerealiseerd 
worden. De hieruit volgende probleemstelling is: 

Op welke wijze kan Tilburg-Noordoost worden ingericht 
zodanig dat de inrichting voldoet aan de randvoorwaarden en 
uitgangspw1ten die gesteld worden door de situatieve 
gegevens. door het Rijk. de provincie. de gemeente en het 
samenwerkingsverband Midden-Brabant. 

Het is gelukt om de mogelijkheden van het gebied zo optimaal mogelijk te 
benutten, het is een kleine ruimte met veel randvoorwaarden en uitgangsplll1ten 
opgelegd door de omgeving. Er is gezocht naar goede ruimtelijke en functionele 
invulling en aansluiting. Door de realisering van twee andere kernen wordt de 
definitie van Tilburg als verzameling dorpen versterkt en door een "herdgang" als 
basis te nemen van het nieuwe ronde eiland kan het als een onderdeel van Tilburg 
beschouwd worden. 

15.3 KEVIN LYNCH 

De analyse vah de ruimtelijke structuur wordt verricht volgens de zogenaan1de 
Kevin Lynch methode. Het sleutelbegrip van deze methode is de " imageability" 
van een stad of landschap, hetgeen vertaald zou kunnen worden met de 
"voorstelbaarheid" van een gebied of een structuur. Die voorstelbaarheid ( of 
herkenbaarheid) wordt gedefinieerd als het gemak waannee de delen kunnen 
worden herkend en öndergebracht in een samenhangend patroon; het 
structuurbeeld. 
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De volgende ontwerppatronen worden onderscheiden: 
1 routes 
2 knooppunten 
3 oriëntatiepunien 
4 grenzen/barrières 
5 districten 

Ad I Routes 
Een belangrijk structurerend beginsel in elke stad, wijk en/of buurt is het 
routesysteem: een netwerk van routes en knooppunten dat eeri. zekere ordening 
vertoont, waardoor het kan dienen als basis voor de structuurvoorstelling van een 
stad, wijk of buurt. 
De route naar het ronde eiland is de Kreitenmolenstraat en de hoofdontsluiting 
van het ronde eiland is in eerste instantie de Berkhoek. Deze buigt af naar de weg 
langs de "herdgang" en sluit aan op de Heikantsebaan, welke weer aansluit op de 
Kreitenmölenstraat. De intenie ontsluiting van het ronde eiland gebeurt in de 
vom1 van een rondlopende weg langs de rànd van de wijk en twee aftakkingen 
van de hoofdontsluiting evenwijdig aan de langzaam-verkeersroutes. Voor het 
langzame verkeer zijn de Berkhoek (richtihg Udenhout), de Hoolstraat en de 
verbinding naar Berkel-Enscli.ot de hoofdroutes. 

Ad 2 Knooppw1ten 
Knooppunten zij11 de strategische punten waar een concentratie, een verdichting 
van activiteiten optreedt. In het ronde eiland is er één punt die naar mijn mening 
aan deze definitie voldoet. D!lt is het "middelpunt" van. het eiland. Dit middelpunt 
is niet het echte middelpunt van de wijk, maar is een pilllt waar water, groen en 
divèrse routes sainenkómen. Twee andere punten die ook aan de omschrijving van 
knooppunten voldoen zijn verkeersknooppilllten. De sterke knooppunten de 
kruispunten van de hoofdontsluiting met de Kreitenmolenstraat. Ook zijn er een 
aantal zwakke Iai.ooppti.nten in het plan te ontdekken, namelijk de kruispunten van 
de Berkhoek en de Hodlstraai met de hoofd- en de rondlopende ontsluiting van 
het ronde eiland. 

Ad 3 OriëntatiepW)ten 
In een stad, wijk en/of buurt moeten gebouwen, bouwsels en andere elementen 
voorkomen, die mede als funètie hebben het herkenbaar maken van bepaalde 
situaties. Oriëntatiepunten onderscheiden iich vàn de achtergrond, omdat ze 
opvallend, herkenbaar en goed zichtbaar zijn. Ze moeten goed zichtbaar zijn ten 
opzichte van het routesysteem. De oriëntatiepunten van het plan zijri. de twee 
gebouwen bij binnenkomst van het ronde eiland. Door de af\vijkende hoogte 
steken de gebouwen er duidelijk bovenuit, maar zeker door de ligging langs de 
hoofdontsluiting fungeren de geboutven als duidelijke oriëntatiepunten. Een ander 
oriëntatiepunt is het ook een knooppunt, namelijk het "nuddelpunt" van de wijk. 
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Door de samehkomst van water, groen en routes is in het pian orientatie mogeÜjk 
omdat de diverse elementen van en naar diverse richtingen komen en gaan. 

Ad 4 Grenzen/barrières 
Grenzen en barrières zijn elementen waarop loodrecht transport onmogelijk of erg 
moeilijk is. De grenzen van mijn plan zijn de harde stenen bebouwingsranden: 
Door de introversie van een cirkel en de hardè overgang naar het landschap zijn 
de bebouwingsranden als grenzen op te vatten. 
Door onder aridere gekozen te hebben voor een kwalitatief ontwerp is het element 
water in het plan toegepast. Water is een element dat barrièrewerking met zicli 
meebrengt aangezien voorzieningen nodig zijn om het water over te steken. 

Ad 5 Districten 
Om je een beeld te kunnen vormen van de opbouw van een stad moet het 
mogelijk zijn districten te onderscheiden. Een district is beier herkenbaar als er 
sprake is van bijvoorbeeld een eigen functie, een specifieke identiteit, een 
karakteristieke verkavelingspatroon en een duÎdelijke waarneembare begrenzing. 
In het ronde eiland zijn vijf districten te onderscheiden; deze hangen samen net de 
diverse woontypen. In het noorden en zuiden Is er lintbebouwing gesitueerd 
gescheiden door de langzaam-verkeersroutes van het middengebied waarin drie 
districten onderscheiden kunnen \Vorden, namelijk de hofjes, de woonerven en de 
lanen. 

Conclusie 
De rnin'ttelijke opbouw van het ronde eiland is duidelijk en zit logisch in elkaar. 
Langs de hoofdontsluiting liggen de diverse districten. Deze districten ,vorden 
gescheiden door de langzaam-verkeersroutes en de twee aantakkingen van de . 
hoofdontsluiting, maar er is wel een relatie tussen de verschillende districten door 
de langzaam-verkeersroute naar het midden và.n het eiland. Het "midden" van het 
ronde eiland is een knooppunt en ook een oriëntatiepunt. Bij binnenkomst van de 
nieuwe "~jk zijn nog meer oriëntatiepunten gèsitueerd, welke aangeven dat er een 
nieuw eiland aan Tilburg-Noordoost is toegevoegd. De grenzen van het ronde 
eiland zijn hard en liggen op de grens van de wijk. Door hw1 ronde vorm zijn ze 
tegengesteld aan de overheersende orthogonale strnctuur van het bim1engebied. 



TILBURG-NOORDOOST 

RUIMTELIJKE ANANL YSE MET BEHULP VAN KEVIN LYNCH 

- routes (sterk) 

routes (zwak) 

~-~ • k11ooppunten (sterk) 

0 k110oppw1ten (zwak) 

• oriëntatiepunten 

\ t--1'-N grenzen/barrières 

1/// districten 
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