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Voorwoord 
Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeerwerk aan de Technische Universiteit Eind
hoven, studierichting Urban Design and Planning (stedebouw). lk heb gekozen voor een 
afstudeeronderwerp in de stad waar ik nu al enkele jaren woon en in de stad waar ik jaren 
op de middelbare school heb gezeten en vlakbij heb gewoond, respectievelijk Eindhoven 
en Tilburg. Seide steden hebben een vergelijkbare ontstaanswijze en hebben door hun 
ongeplande, verspeide groei van wegen mijn aandacht en interesse getrokken. 

De eerste stedebouwkundigen planden ontwerpen van bovenaf zonder te kijken naar de 
bestaande situatie. Achteraf gezien zijn soms rare situaties ontstaan bij de koppeling van 
oude met nieuwe structuren. In de steden Tilburg en Eindhoven zijn de oude structuren 
de linten, die veel ontwikkelingen hebben meegemaakt. Het zijn ook deze linten die vaak 
monumentale panden herbergen en aan zeer veel voorzieningen een plaats bieden. 

lk wil bij deze nog enkele mensen bedanken. Ten eerste mijn afstudeerbegeleiders, Kees 
Doevendans, Reinder Rutgers en Han Lorzing voor ondersteuning van mijn afstuderen. 
Daarnaast mijn ouders die me altijd gesteund hebben tijdens mijn studie. Ook familie , 
vrienden , vriendinnen en mijn vriend Martijn, bedank ik voor hun interesse, hulp en aflei
ding. 

Maartje Bekkers 
juni 2006 



Samenvatting 
Aanleiding 
De stad wordt steeds vaker omschreven als stad zonder identiteit. Historische fragmenten 
raken versleten en worden snel gecommercialiseerd . De historie van de steden Tilburg 
en Eindhoven is hoofdzakelijk te vinden in de lintbebouwde structuren waaruit ze zijn ont
staan. Kunnen de linten bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van de stad? 

Probleem-doelstelling 
Voor dit afstudeerwerk zijn 2 onderzoeksvragen van belang: 
-Hoe is de huidige stand van zaken van de historische lintbebouwing? 
-Hoe kunnen de linten zich in de toekomst ontwikkelen om de herkenbaarheid van de stad 
te vergroten? 
De doelstelling die hieruit voortvloeit is het analyseren van de huidige situatie van de lint
bebouwing met daarnaast het ontwikkelen van een ontwerpmethode voor de toekomst van 
de linten. 

Aanpak 
De aanpak bestaat uit 3 fasen : de eerste fase bestaat uit een globale analyse van alle 
linten in de steden Tilburg en Eindhoven, wat resulteert in enkele type linten. De tweede 
fase is een uitgebreide analyse van enkele linten op het gebied van typologie bebouwing, 
voorzieningenniveau , profielindeling en sequentie. De laatste fase behandelt een methodi
sche aanpak voor enkele ontwerpen aan de linten. 

Typologie-indeling 
Vanuit historische topografische kaarten is een selectie gemaakt van de nog aanwezige 
linten van de oude hoofdstructuur binnen Eindhoven en Tilburg. De vorm van de lintbebou
wing in Eindhoven is gelijk aan een ster, terwijl die van Tilburg de vorm van een net heeft. 
Dit alles heeft te maken met de grondgesteldheid. 
De geselecteerde linten zijn globaal onderzocht op de ontstaanswijze, profielbreedte, ver
keersdruk en het aantal voorzieningen. Vanuit deze aspecten is een onderscheid te maken 
in 3 typen linten. Dit zijn: 
- het historische lint dat zich kenmerkt door vroege ontstaanswijze , een smal profiel en een 
zeer lage verkeersdruk, 
- de stedelijke route die zich kenmerkt door een vroege ontstaanswijze, een smal profiel en 



een gemiddelde verkeersdruk; 
- de verkeersader met een later geplande ontstaanswijze, een breed profiel en een hoge 
verkeersdruk. 

Analyse 6 linten 
Van elk type lint, het historische lint, de stedelijke route en de verkeersader is in beide 
steden een lint geselecteerd voor nader onderzoek. De volgende wegen zijn onderzocht: 
Leharstraat, Korvelseweg, Bredaseweg, Woenselsestraat, Hoogstraat en Boschdijk. De 
wegen zijn onderzocht op de volgende punten: algemeen (historie, locatie), voorzieningen
niveau, typologie bebouwing, profielindeling en sequentie. Bij het laatste punt is gebruik 
gemaakt van de analysemethode van Panerai. 
Uit deze analyse komen de verschillen en overeenkomsten tussen de typen linten en 
tussen de steden Tilburg en Eindhoven naar voor. 
· voorzieningenniveau: deze vertoont een concentratie van voorzieningen aan het tweede 
type lint: de stedelijke route. Hier is een compleet aanbod van voorzieningen gevestigd. 
Het eerste en derde type lint hebben een duidelijk lager aanbod van voorzieningen . 
· typologie bebouwing: aan het historische lint en de stedelijke route is de typologie bebou
wing kleinschalig . De verkeersader bestaat uit meer afwisselende en vaak grootschalige 
bebouwing. 
· profielindeling: binnen de profielindeling is in de stad Eindhoven meer aandacht voor de 
fietser: bij alle typen linten hebben ze de beschikking over aparte fietsstroken. Bij de ver
keersader is door de vele ruimte binnen het profiel vaak een apart fietspad aanwezig . Alie 
profielen hebben zeer veel parkeergelegenheid. 
· sequentie: kenmerkende begrippen behorende bij de sequentie van de eerste 2 typen 
linten zijn de aandachtspunten en de asymmetrie. De aandachtspunten bestaan voorna
melijk uit kerken. De ruimtelijke sequentie geeft een inzicht in de verbredingen , versmal
lingen, orientatiepunten, bochten en dergelijke in de weg. 

Ontwerp 
Uitgangspunt voor de ontwerpen van de deelgebieden is de historische laag. De stad valt 
op te delen in verschillende lagen die samen een geheel vormen. Enkele lagen hierin zijn 
de infrastructurele laag, de morfologische laag en de openbare ruimte laag. Al deze lagen 
zijn stuk voor stuk geanalyseerd en samen opnieuw ontworpen. Het doel van de deelont-



werpen is de herkenbaarheid en identiteit van de plek in de stad te vergroten door gebruik 
te maken van de historie. 
Een lagenanalyse van de Woenselsestraat in Eindhoven biedt inzicht in de huidige situatie. 
Voor de Korvelseweg in Tilburg zijn 2 deelgebieden geanalyseerd en ontworpen: het Kor
velplein en de aansluiting met de Schouwburgring. Eveneens in Tilburg is een ontwerp en 
lagenanalyse gemaakt voor de Bosscheweg. Door verschillende ingrepen zoals plaatsing 
van bebouwing, aanpassing van de infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte is 
de huidige situatie aangepast en geeft hierdoor een knipoog naar het verleden . 

Evaluatie 
De 2 onderzoeksvragen zijn beantwoord: de huidige situatie van de linten is in kaart 
gebracht en er is een methode gegeven om de linten in de toekomst te behandelen. De 
doelstelling is hiermee bereikt. 
De opgestelde typologieen linten (historisch lint, stedelijke route en verkeersader) geven 
kenmerken van de wegen waardoor ze beter herkenbaar en beter te vergelijken zijn. De 
grote verschillen in aantal voorzieningen biedt echter grond voor meer onderzoek. De ana
lyse naar de 6 linten laat een duidelijke concentratie zien van een totaalaanbod aan het 
lint van type 2: de stedelijke route. De oorzaak hiervoor kan gezocht worden in de goede 
bereikbaarheid , ligging en relatief goedkope huisvesting. Dit is echter niet vanzelfsprekend 
voor dit type linten, terugkijkend naar de voorzieningenaantallen van de globale analyse. 
De ontwerpmethode met behulp van lagen kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van 
lintbebouwing. Enkele voorbeelden zijn gegeven met de ontwerpen voor de Korvelseweg 
en Bosscheweg in Tilburg . Hiermee is een handgreep gegeven voor de toekomst. 
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1.1 lnleiding 
In dit afstudeerverslag zal het thema lintbebouwing in de steden Tilburg en Eindhoven 
warden belicht. 

Aanleiding 
"In veel recente literatuur wordt de stad van vandaag beschreven in uitsluitend negatieve 
termen: als iets dat even leeg als hol is en dat het moet stellen zonder identiteit. Wat binnen 
het stedelijk milieu nag bewaard wordt aan historische fragmenten met een ooit scherp 
gearticuleerde betekenis, raakt in hoog tempo gecommercialiseerd en versleten . Wanneer 
dit slijtageproces nog even doorzet, houden we niet veel meer over. De stad is dan niet 
meer dan een zeer elementair toegerust artefact, een plek met de infrastructuur om fysiek 
te kunnen overleven - de rest is imago, en dat wisselt in de huidige culturele dynamiek, die 
iedere stijl tot een vervliegend modeverschijnsel maakt, ieder jaar." uit: De verstrooide stad 
van Bernard Colenbrander. Dit citaat maakt de ontwikkeling van de stad duidelijk. Kunnen 
de lintbebouwde wegen bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit die een stad nodig 
heeft? 
Tijdens verschillende projecten in mijn studie ben ik in aanraking gekomen met de historie 
van de stad Eindhoven, die vanuit verschillende lintdorpen aan elkaar is gegroeid. Mijn 
interesse voor deze linten groeide door de ogenschijnlijke dynamiek en betekenis van de 
historische lintbebouwing voor de stad. De steden Tilburg en Eindhoven zijn allebei ont
staan vanuit aan elkaar gegroeide linten en baden de basis voor een onderzoek. 
Analyseren, observeren en historische achtergrond onderzoeken zie ik als belangrijke 
stappen voorafgaand aan een stedebouwkundig ontwerp. Een stedebouwer moet inzicht 
krijgen in de huidige situatie alvorens tot een ontwerp of visie te komen voor een locatie. 
Dit alles komt aan bod in mijn afstudeerwerk. 

lndeling verslag 
In het eerste hoofdstuk zal een korte analyse van de steden Tilburg en Eindhoven aan bod 
komen met een uitfiltering van de oude aanwezige linten in de stedebouwkundige struc
tuur, waaruit ik enkele typen linten gedestilleerd heb. 
Daarna zullen in hoofdstuk 2 enkele wegen nader warden onderzocht van elk type lint. 
De historische achtergrond, het karakter van de bebouwing, het voorzieningenniveau , het 
straatprofiel en de sequentie warden op een rijtje gezet. 
In het laatste hoofdstuk wordt de afrondende fase besproken: een methodiek voor de 
aanpak van linten met enkele uitwerkingen hiervan. 

13 



Stap 1: aanwezigheid verbindingsweg 

Stap 2: groei bebouwing langs de weg 

Stap 3: dichtgegroeide lintbebouwing 

14 1.1 Ontwikkel ing lintbebouwing 



1.2 Onderwerp - Probleem - Doel 
Onderwerp 
Het onderwerp van het onderzoek is lintbebouwing. Lintbebouwing is een vrij onbesproken 
begrip binnen de stedebouw. Het is dan ook vrij lastig te definieren, hier begint dan ook 
mijn onderzoek: een definitie voor lintbebouwing. Het woord heeft in het woordenboek de 
volgende betekenis: 

Van Dale groot woordenboek der nederlandse taal: 
lint·be·bou·wing (de - (v.)) 
vrijwel aaneengesloten bebouwing fangs hoofdwegen, terwijl de achterge/egen 
gronden openblijven 

Vertalingen van lintbebouwing naar andere talen (Van Dale): 
Engels: Ribbon development/building (=band/lint ontwikkelinglbebouwing) 
Frans: habitat lineaire (=lijnvormige bebouwing) 
Duits: Reihenbau (=sliertbebouwing/ aaneenschakeling van bebouwing) 

Aan de hand van deze betekenissen zou je kunnen stellen dat elke hoofdweg met aan
eengesloten bebouwing, lintbebouwing is. Belangrijk in dit onderzoek is de oude lintbebou
wing waaruit steden als het ware aan elkaar zijn gegroeid. De ontstaanswijze is erg van 
belang. Als je met deze gedachte naar de verschillende vertalingen kijkt is er een onder
scheid te maken in compleetheid. De Engelse vertaling is het duidelijkst omdat hierin de 
ontwikkeling/groei tot uiting komt van de bebouwing. De Franse en Duitse vertaling zijn een 
stuk minder duidelijk omdat ze beiden niets vertellen over de ontstaanswijze. 

Naast de tekstuele omschrijving van de term lintbebouwing is in 1.1 de schematische weer
gave hiervan te zien. Hierin is de lintbebouwing getypeerd als langzaam gegroeide bebou
wing. De volgende stappen kun je daarbij onderscheiden: 

Stap 1: route/weg tussen 2 gehuchten/dorpen 
Het uitgangspunt voor lintbebouwing bestaat uit de route/weg. Er is een verbindingsweg 
tussen gehuchten aanwezig . 

Stap 2: bebouwing aan de weg 
Door de goede bereikbaarheid en bebouwbare grond, ontstaat er bebouwing aan de weg 
nabij de gehuchten. Deze bebouwing breidt zich langzaam uit aan de linten. 

15 
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Stap 3: verdichting van bebouwing aan de weg 
De bebouwing aan de verbindingswegen wordt zodanig verdicht dat er een aaneengeslo
ten lint van gebouwen/woninge,n ontstaat. 

Stap 4: (geplande) bebouwing achter de linten 
Zodra de linten zijn volgebouwd worden er achter de linten woningen gebouwd. Dit kan 
nog vooraf zijn gegaan door een parallel lopende weg achter het lint. 

Probleem 
Tilburg en Eindhoven zijn juist ontstaan door het bovengenoemde proces van aan elkaar 
groeiende linten. Ze wijken af van het klassieke beeld van de middeleeuwse stad, die 
omringd waren door 16e en 17e eeuwse fortificaties. Seide steden vormen het onderwerp 
van het onderzoek . De hoofdstructuur van lintbebouwing die aanwezig was rond 1900 is 
het uitgangspunt. 
Het probleem van lintbebouwing is te omschrijven aan de hand van de stedelijke ontwik
kelingen na de periode van ongeplande gegroeide linten. De linten hebben een zeer grote 
vrijheid in ontwikkeling meegemaakt. Na deze periode zijn stedebouwkundige structuren 
voomamelijk van bovenaf gepland. Deze structuren hebben aansluitingen gemaakt met 
de linten en ze in sommige gevallen doorsneden, vaak op weinig subtiele wijze. De linten 
hebben vaak nog de functie van doorgaande route en kunnen dienen voor de herkenbaar
heid en orientatie binnen de stad. Dit blijft jammer genoeg vaak achterwege en onbenut. 

Doe I 
Twee onderzoeksvragen zijn van belang: 
-Hoe is de huidige stand van zaken van de historische lintbebouwing? 
-Hoe kunnen de linten zich in de toekomst ontwikkelen om de herkenbaarheid van de stad 
te vergroten? 
De doelstelling die hieruit voortvloeit is het analyseren van de huidige situatie van de lint
bebouwing met daarnaast het ontwikkelen van een ontwerpmethode voor de toekomst van 
de linten. 

17 
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1.3 Aanpak 
De opbouw van het onderzoek bestaat uit 3 fasen: de eerste fase is een globale analyse 
van alle aanwezig linten in de steden Tilburg en Eindhoven. Onder andere de historische 
ontwikkeling, begripsbepaling en stadsvorm komen aan bod. Daarnaast zijn verschillende 
aspecten van de linten onderzocht wat leidt tot de definitie van enkele typen linten. 
De tweede fase bestaat uit een uitgebreide analyse van enkele type linten in beide steden. 
Overeenkomsten en verschillen in onder andere typologie bebouwing, profielindeling e.d . 
worden in kaart gebracht. Het onderzoek naar de sequentie is op basis van de methode 
van Panerai (Elements d'analyse Urbaine) uitgevoerd. 
De derde fase bespreekt een ontwerpmethode voor de ontwikkeling van de verschillende 
linten. 
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1.4 Achtergrond Tilburg en Eindhoven 
In de komende paragrafen wordt een beeld geschetst van de steden Tilburg en Eindho
ven. De gemeentelijke visie wat betreft lintbebouwing, de historische ontwikkeling en de 
lintstructuur binnen de huidige stad geven een achtergrond van de beide steden. 

1.4.1 Visie Tilburg en Eindhoven 
De steden Tilburg en Eindhoven besteden beide in hun stadsvisie aandacht aan lintbebou
wing. Hieronder de belangrijkste punten uit deze visies. 
In de 'ruimtelijke stuctuurvisie Tilburg 2020' ziet de gemeente de structuur van de oorspron
kelijke agrarische nederzettingen als karakteristiek. Dit zijn de driehoekige pleinen met 
daartussen verbindingswegen waarlangs bebouwing naar elkaar is gegroeid. De steden
bouwkundige karakteristieken zouden moeten warden gehandhaafd. Daarnaast zouden 
nieuwe locaties aansluiting moeten zoeken bij bestaande stedenbouwkundige en cultuur
historische patronen, zonder meer van hetzelfde te realiseren . Tevens noemt de gemeente 
de positieve elementen van de dorpsheid in de stad verder te benutten en uit te werken. 
Binnen het thema 'Tilburg meer dan de som van dorpen' geldt voor de historische structu
ren het principe van 'behoud door ontwikkeling', de linten zijn geen monumenten, maar 
moeten wel herkenbare elementen in de stad blijven. Al deze punten kunnen in verband 
met de lintbebouwing warden gebracht. 
Ook de gemeente Eindhoven besteedt aandacht aan de linten in de 'visie centrumgebied 
Eindhoven'. Hierin noemt de gemeente de aanwezigheid van oude radialen als dragers 
van dagelijkse voorzieningen en als broedplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen als sterke 
punten. Daarnaast zijn de historische karakteristieken/elementen slechts beperkt herken
baar en warden te weinig benut als specifieke kwaliteit. Als kans ziet Eindhoven het ver
sterken van de historische identiteit. 
Seide steden zien de lintbebouwing dus als belangrijke structurerende elementen in de 
stad en willen de kansen ervan benutten. 
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1.4.2 Historie Eindhoven 
De stad Eindhoven heeft zich ontwikkeld uit een middeleeuwse stad en vijf omliggende 
dorpen: Stratum, Gestel, Strijp, Woensel en Tonglre. De dorpen hebben hun ligging voor
namelijk te danken aan de geschiktheid van de bodem, slechts de hogere gronden waren 
geschikt om te onginnen. Hier ontstond de lange lintbebouwing langs de uitvalswegen. 
Eindhoven ontstond aan de samenvloeiing van de Gender en de Dommel, centraal gele
gen tussen 5 dorpen. Hier ontwikkelde zich het marktcentrum. In 1818 werd de steenweg 
tussen Den Bosch en Luik aangelegd (Boschdijk). De aanleg van het kanaal (1846) en een 
spoorbaan met goederenemplacement (1866), de komst van de paardentram en later de 
stoomtram ( 1897) begeleiden de verandering van de oorspronkelijk agrarische samenle
ving naar een maatschappij waar de industrie een grotere rol ging spelen. De textielsector, 
de tabaksverwerking en na 1891 de gloeilampenfabricage waren de voomaamste pijlers. 
Philips gaf de economische ontwikkeling van de stad in de 20e een explosief karakter. Door 
deze grote groei was er een gebrek aan arbeiderswoningen. Op particulier initiatief werden 
veel goedkope arbeiderswoningen gebouwd langs de uitvalswegen zoals de Hoogstraat 
en de Boschdijk. De drassige beekdalen van de Dommel , Gender en Tongelreep verhin
derden de bebouwing van de tussen de wegen gelegen ru imte. In 1918 gaf de gemeente 
de opdracht aan J.Cuypers en L. Kooken om een algemeen uitbreidingsplan te ontwerpen. 
Dit leidde tot de annexatie van de omliggende dorpen met Eindhoven. Belangrijke punten 
van dit plan waren het 'tuinstadidee' , de 'buitencentuurbaan' en de 'binnencentuurbaan', 
waardoor samen met de radialen een spinnenweb zou ontstaan. 
De taak om een definitieve versie van het uitbreidingsplan te maken, werd in 1921 opge
dragen aan G. Kools. Deze kwam met ongeveer dezelfde doelstellingen als zijn voor
gangers: de noord-zuidroute, de vergroting van het centrumgebied en tangenten tussen 
de radialen. Voor hem hoefde de nieuwe stad alleen maar een aanvulling te zijn op de 
bestaande radiale structuur, welke de ruggengraat moest blijven. Na 1920 ging Philips 
meer in eigen beheer bouwen, hierdoor kreeg het rechtstreekse invloed op de uitbreiding 
van het aantal arbeiders. Een voorbeeld hiervan is het 'Drents dorp'. Door de snelle ont
wikkeling van Eindhoven had dit ook gevolgen voor het gebied daarbuiten. In 1929 werd 
daarom een streekplan opgesteld door J. de Casseres voor betere samenwerking op het 
gebied van ruimtelijke ordening met de omliggende gemeenten. 
Na de oorlog besteedt J. Kuiper in zijn uitbreidingsplan voor Eindhoven (1946) zowel aan
dacht aan de binnenstad als aan de toekomstige woonwijken. Tevens verschijnt in dit jaar 
het wederopbouwplan van J. van der Laan. In 1953 komt het hoogspoor gereed wat een 
belangrijke stap voor het plangebied Woensel betekende. Na de aanleg van de rondweg 
kon begonnen worden met de woningbouw in Woensel, wat nu is uitgegroeid tot het groot
ste stadsdeel van Eindhoven. Momenteel heeft Eindhoven 208.461 inwoners en is daar
mee de vijfde stad van Nederland. 
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1.4.3 Historie Tilburg 
Tilburg is ontstaan op de waterscheiding tussen de beekdalen van de Donge, Zandley en 
de Voorste Stroom. In de loop van de 12e eeuw werd de structuur van het latere Tilburg 
gevormd: verschillende nederzettingen lagen random de Heuvelse akkers. Dit waren akker
dorpen met een driehoekige 'plaatse' of 'heuvel' die de functie van veedrift had. Langs 
de verbindingswegen en paden vormden zich straat- of wegdorpen . In de vijftiende eeuw 
waren er 8 woonkernen. In de zestiende eeuw blijken het er 11 te zijn: (spelling 16e eeuw) 
1 Carvel en Laer, 2 Oerle met Broeckhoven, Eselven en Stappegoer, 3 de Berckdijck, 4 de 
Rijt, 5 de Hasselt met Creijenven en Cleijn Hasselt, 6 de Stockhasselt, 7 die Heijdsijde, 8 
die Hoeven met Herstal en de Bockhamer, 9 die Velthoven met het Goerke en Horevoert, 
10 Loven met Eijndthoven, 11 de Hoevel met de Kerck. Vanaf 1600 groeide de wolnijver
heid voorspoedig. Tilburg werd het voornaamste wolcentrum van Nederland. De textielam
bachtslieden vestigden zich aan de verbindingswegen tussen de kernen met fabriekshui
zen. 
In 1826 werd de rijksweg van Tholen naar Grave via Tilburg aangelegd. Aan de westzijde 
was dit de Bredaseweg en aan de oostzijde de Bosscheweg. Een verder ontsluiting vond 
plaats in 1863, toen een spoorlijn naar Breda werd aangelegd. In 1865 volgde de verbinding 
met Eindhoven, in 1877 Turnhout en in 1881 Den Bosch. Belangrijk was tevens de vestiging 
in 1869 van de Hoofdwerkplaats van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
ten noorden van het station in Tilburg. 
In 1839 was Tilburg gesplitst in 2 parochies, een eeuw later waren dit er 31. Tussen 1850 
en 1940 werden maar liefst 20 kerken en 30 kloosters gebouwd. 
Na 1850 lieten vooral particulieren arbeiderswoningen bouwen. Pas vanaf 1870 is er sprake 
van pogingen tot planmatige uitbreidingen van de snelgroeiende stad. De eerste plannen 
kwamen van H. van Tulder voor de Koningswei en de nieuwe wijk Nijveroord. In Nijveroord 
werd de belangrijkste as gevormd door de in 1870 evenwijdig aan het spoor gelegde Lange 
Nieuwstraat. Omstreeks 1900 kwam de gemeente zelf met een stratenplan voor de wijk 
Besterd (direct ten noordoosten van Nijveroord). Net als Eindhoven moest Tilburg een plan 
van uitbreiding opstellen. J ROckert maakte dit plan dat in 1918 werd goedgekeurd door de 
gemeente. Voor de afbakening van de stad ging hij uit van een ringbanenstelsel waardoor 
het net van straten kon warden verenigd tot een geheel. Tot de jaren 50 bleef het plan de 
leidraad voor verdere ontwikkelingen. De ringbanen , oorspronkelijk bedacht als wandelbou
levard, bleek voor de verkeersfunctie van groat belang. Na 1958 werd de oost-westboule
vard aangelegd waaraan de stad zich verder zou ontwikkelen. Op basis van het 'plan in 
hoofdzaken' verrezen tussen 1955 en 1965 twee grate wijken namelijk 't Zand en de Reit. 
Door de teloorgang van de textielindustrie vanaf de jaren 60 kwamen midden in de stad 
vaak grate terreinen beschikbaar voor woningbouw. Op dit moment is Tilburg uitgegroeid 
tot de zesde stad van Nederland met 200.388 inwoners. 
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1.4.4 Stadsvorm lintstructuur 
Aan de hand van verschillende historische, topografische kaarten (bijv. 1.2.1 en 1.2.2) en 
de beschreven historie over de steden Tilburg en Eindhoven is een selectie gemaakt van 
de belangrijkste lintbebouwde wegen, die de hoofdstructuur vormen. De meeste aandacht 
gaat uit naar die linten die in de historie van de stad een (belangrijke) rol hebben gespeeld. 
Oat zijn de volgende linten: 
EINDHOVEN TILBURG 
Aalsterweg 
Boschdijk 
Frankrijkstraat 
Geldropseweg 
Grote berg 
Heezerweg 
Hoogstraat 
Kleine berg 
Kruisstraat 
Leenderweg 
Lijmbeekstraat 
Stratumsedijk 
Strijpsestraat-zeelsterstraat 
Tongelresestraat 
Vlokhovenseweg 
Woenselsestraat 

Berkdijksestraat 
Biss. Zwijsenstraat 
Bosscheweg 
Bredaseweg 
Broekhovenseweg 
Gasthuisring 
Goirkestraat 
Hasseltstraat 
Hoefstraat 
Koestraat 
Korvelseweg-Laarstraat 
Leharstraat 
Molenstraat 
Noordstraat 
Piusstraat 
Reitse hoevenstraat-Bokhamerstraat 
St. Josephstraat 
Tivolistraat 
Veldhovenring 
Voltstraat 

Gerhard Curdes ( Stadstruktur und Gestaltung) schematiseert de stad aan de hand van 
enkele basisschema's, waarvan er in figuur 1.3.1 de lijnvormige te zien zijn. Daarnaast 
noemt hij oak nag puntvormen en vlakvormen als basisprincipes. Eveneens behandelt hij 
verschillende combinaties hiervan. Als de historische stadsvormen van Tilburg en Eind
hoven naast deze schema's warden gelegd, komen deze het meest overeen met respec
tievelijk een onregelmatig net en een ster. 
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1.5 Typologieen 
Om een duidelijker beeld te kunnen krijgen van de verschillen tussen de lintbebouwde 
wegen zijn ze aan de hand van verschillende criteria ingedeeld in enkele typologieen. 
De volgende criteria zijn onder de loep genomen: 

- Ontstaanswijze: Hoe zijn de wegen ontstaan? Wanneer is de eerste bebouwing ontstaan? 
Zijn de wegen gepland als een verbindingsweg richting omliggende dorpen of steden 
( Napoleonswegen/ri j ksstraatwegen )? 

- Profiel: Wat is de gemiddelde breedte van het straatprofiel (van gevel tot gevel)? 

- Verkeersdruk: Wat is de gemiddelde verkeersdruk (aantal auto's per dag)? 

- Voorzieningenniveau : Hoeveel voorzieningen (winkel , horeca, scholen, detailhandel enz.) 
bevinden zich aan de wegen? 

Deze criteria met bijbehorende resultaten zullen in de volgende paragrafen worden bespro
ken . Uiteindelijk zullen al deze onderzochte criteria resulteren in een typologie-indeling van 
de linten. 
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1.5.1 Ontstaanswijze 
Er is een verschil waar te nemen tussen de linten in ontstaanswijze. Sommige linten zijn 
lang geleden ontstaan en maken een zeer langzame ontwikkeling van bebouwing door. 
Andere wegen daarentegen zijn later aangelegd met als doel een verbinding te maken 
met omliggende (kerk)dorpen of steden. Dit zijn eigenlijk de eerste geplande wegen en 
worden ook wel napoleonswegen genoemd. Deze wegen zijn vernoemd naar de plaats 
waar de weg naar toe loopt (Boschdijk, Aalsterweg , Geldropseweg, Leenderweg , Bos
scheweg, Bredaseweg) De oude linten zijn vaak gebogen van vorm, terwijl de geplande 
wegen heel recht zijn. Er is zo een onderscheid te maken in ontstaanswijze in de wegen in 
Tilburg en Eindhoven: 

GEPLAND 

GEGROEID 

EINDHOVEN 
Aalsterweg 
Boschdijk 
Geldropseweg 
Leenderweg 
Frankrijkstraat 
Grote berg 
Heezerweg 
Hoogstraat 
Kleine berg 
Kruisstraat 
Lijmbeekstraat 
Stratumsedijk 
Strijpsestraat-zeelsterstraat 
Tongelresestraat 
Vlokhovenseweg 
Woenselsestraat 

TILBURG 
Bosscheweg 
Bredaseweg 

Biss. Zwijsenstraat 
Berkdijksestraat 
Broekhovenseweg 
Gasthuisring 
Goirkestraat 
Hasseltstraat 
Hoefstraat 
Koestraat 
Korvelseweg-Laarstraat 
Leharstraat 
Molenstraat 
Noordstraat 
Piusstraat 
Reitse hoevenstraat-Bokhamerstraat 
St. Josephstraat 
Tivolistraat 
Veldhovenring 
Voltstraat 
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1.6.1 Voorbeeld smal profiel: Koestraat Tilburg 

30 meter 

1.6.2 Voorbeeld breed profiel: Aalsterweg Eindhoven 
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1.5.2 Profiel 
De linten zijn in te delen aan de hand van de breedte van het straatprofiel. Hieronder zijn 
de breedtes van de wegen in schematische vorm weergegeven. 

Linten EINDHOVEN 
Aalsterweg 
Boschdijk 
Frankrijkstraat 
Geldropseweg 
Grote berg 
Heezerweg 
Hoogstraat 
Kleine berg 
Kruisstraat 
Leenderweg 
Lijmbeekstraat 
Stratumsedijk 
Strijpsestraat-Zeelsterstraat 
Tongelresestraat 
Vlokhovenseweg 
Woenselsestraat 

Breedte (meters) 
25-32 
>33 
20-24 
20-40 
16 
14-31 
12-19 
10-12 
20 
24-31 
15 
20-42 
13-20/24 
20-24 
30 
20-23 

Linten TILBURG Breedte (meters) 
Berkdijksestraat 12-16 
Biss. Zwijsenstraat 11 
Bosscheweg 23-50 
Bredaseweg 15-50 
Broekhovenseweg 15-20 
Gasthuisring 13 
Goirkestraat 11-23 
Hasseltstraat 13-16 
Hoefstraat 9-14 
Koestraat 12 
Korvelseweg-Laarstraat 13-15 
Leharstraat 12-18 
Molenstraat 14-15 
Noordstraat 7-11 
Piusstraat 13-22 
Reitse hoevenstr.- Bokhamerstr 14-20 
St. Josephstraat 12-30 
Tivolistraat 20 
Veldhovenring 14-20 
Voltstraat 18 

Globaal kunnen de linten dan worden ingedeeld in twee groepen: 
-gemiddelde breedte tot 25 meter 
-gemiddelde breedte meer dan 25 meter 
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Linten EINDHOVEN Aantal auto's Linten TILBURG Aantal auto's 

Aalsterweg 18085 Berkdijksestraat nb 
Boschdijk 22150 Biss. Zwijsenstraat 5389 
Frankrijkstraat 3590 Bosscheweg 17342 
Geldropseweg 13617 Bredaseweg 17140 
Grote berg 6100 Broekhovenseweg 7479 
Heezerweg 5958 Gasthuisring 6558 
Hoogstraat 6873 Goirkestraat 8912 
Kleine berg 4020 H asseltstraat 5364 
Kruisstraat 7576 Hoefstraat nb 
Leenderweg 18505 Koestraat 1291 
Lijmbeekstraat nb Korvelseweg 10199 
Stratumsedijk 27020 Leharstraat nb 
Strijpsestraat-zeelsterstraat 7217 Molenstraat 5023 
Tongelresestraat 7898 Noordstraat 1351 
Vlokhovenseweg 3510 Piusstraat 8045 
Woenselsestraat 1980 Reitse hoevenstraat-Bokhamerstraat 2956 

St. Josephstraat 9877 
Tivolistraat 1499 
Veldhovenring 14031 
Voltstraat nb 

36 



1.5.3 Verkeersdruk 
Een ander aspect dat een rol speelt bij het karakter van een weg is de verkeersdruk. 
Hiemaast is het aantal auto's per etmaal weergegeven. De cijfers zijn afkomstig van de 
gemeente Eindhoven en Tilburg uit resp. 'Verkeersbelasting in 24 uur in 2 richtingen op 
de hoofdwegenstructuur' en 'Verkeersgegevens Tilburg 2003 en 2004'. Alie cijfers zijn van 
1996 om hetzelfde te kunnen vergelijken, ervan uitgegaan dat de verkeersdruk evenredig 
op alle wegen is toegenomen. 
In sommige gevallen zijn er geen verkeerscijfers bekend, dit wordt aangegeven door middel 
van nb (niet beschikbaar). Vermoedelijk zijn hier geen cijfers van bekend door de kleine 
betekenis van de wegen binnen de stad (erg lage verkeersdruk). 
Globaal kunnen de linten dan worden ingedeeld in drie groepen: 
-tot 5000 auto's per dag (lage verkeersdruk) 
-tussen 5000 en 15000 auto's per dag (gemiddelde verkeersdruk) 
-meer dan 15000 per dag (zeer grote verkeersdruk) 

37 



~ Kruidvat~ 

Kwik-Fi' 

MARKT 

38 

DE • 
HYPOTHEEK 
SHOP • 

expert 



1.5.4 Voorzieningenniveau 
Uit historisch perspectief waren de linten de belangrijkste wegen wat betreft het aantal 
voorzieningen. De doorgaande routes bleken zeer geschikt voor vestiging van cafes en 
later ook voor andere voorzieningen. De vraag is of ze deze functie nog steeds hebben 
en of er verschillen te vinden zijn. De winkels, scholen, kantoren en andere functies zijn 
waargenomen en opgeteld. Hieronder is schematisch het aantal voorzieningen per weg 
weergegeven. 

Linten EINDHOVEN Aantal Linten TILBURG Aantal 
Aalsterweg 72 Berkdijksestraat 12 
Boschdijk 33 Biss. Zwijsenstraat 19 
Fran krij kstraat 16 Bosscheweg 14 
Geldropseweg 58 Bredaseweg 54 
Grote berg 52 Broekhovenseweg 28 
Heezerweg 63 Gasthuisring 15 
Hoogstraat 103 Goirkestraat 48 
Kleine berg 58 Hasseltstraat 26 
Kruisstraat 142 Hoefstraat 29 
Leenderweg 95 Koestraat 32 
Lijmbeekstraat 10 Korvelseweg 96 
Stratumsedijk 56 Leharstraat 30 
Strij psestraat 90 Molenstraat 10 
Tongelresestraat 111 Noordstraat 21 
Vlokhovenseweg 5 Piusstraat 42 
Woenselsestraat 8 Reitse hoevenstraat-Bokhamerstraat 7 

St. Josephstraat 19 
Tivolistraat 10 
Veldhovenring 35 
Voltstraat 4 

Het aantal voorzieningen loopt erg uiteen. Er zijn uitschieters te signaleren met zeer hoge 
aantallen voorzieningen zoals de Kruisstraat in Eindhoven en de Korvelseweg in Tilburg . 
Uit deze aantallen blijkt niet wat voor soort voorzieningen er aanwezig zijn, terwijl dit wel 
belangrijk is voor de sfeer en drukte e.d .. Hoofdstuk 2 zal hier aandacht aan besteden. 
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Typen 1 Historisch lint: 
kenmerken -vroeg ontstaan 

-smal straatprofiel (tot 2~ 
meter) 
-lage verkeersdruk (tot 
5000 auto's per dag) 

Eindhoven Frankrijkstraat 
Kleine Berg 
Lijmbeekstraat 
Vlokhovenseweg 
Woenselsestraat 

Ti Iburg Berkdijksestraat 
Hoefstraat 
Koestraat 
Leharstraat (Schans) 
Noordstraat 
Reitse Hoevenstraat 
Tivolistraat 
Voltstraat 

40 

2 Stedelijke route: 
-vroeg ontstaan 
-gemiddelde breedte 
straatprofiel (tot 25 
meter) 
-gemiddelde verkeers-
druk 
(tussen 5000 en 15000 
auto's per dag) 
Heezerweg 
Hoogstraat 
Grote Berg 
Kruisstraat 
Strijpsestraat 
Tongelresestraat 
Zeelsterstraat 
Bisschop Zwijsenstraat 
Broekhovenseweg 
Gasthuisring 
Goirkestraat 
Hasseltstraat 
Korvelseweg 
Molenstraat 
Piusstraat 
St. Josephstraat 
Veldhovenring 

3 Verkeersader: 
-later gepland 
-breed profiel (vanaf 20 
meter) 
-zeer hoge verkeersdruk 
(meer dan 15000 auto's 
per dag) 

Boschdijk 
Leenderweg 
Aalsterweg 
Geldropseweg 

Bosscheweg 
Bredaseweg 

4 

4 

4 



1.6 Conclusie: Typologie indeling 
Aan de hand van de hiervoor onderzochte gegevens is een indeling te maken in verschil
lende typologieen linten. Eigenlijk zijn er 3 typen waar te nemen: het historische lint, de 
stedelijke route en de verkeersader. 
Tussen de aspecten gepland/gegroeid en de verkeersdruk is een duidelijk verband waar te 
nemen. De verkeersdruk op de geplande wegen is vaak veel hoger dan op de gegroeide 
wegen. Daarnaast houdt de profielbreedte hiermee verband , deze is van de gegroeide 
wegen smaller dan van de geplande wegen. Dit is logisch, omdat de geplande wegen 
bewust zijn aangelegd voor auto/karrenvervoer (meer ruimte nodig dan voor voetgangers/ 
fietsers op de gegroeide wegen). 
Het voorzieningenniveau is niet goed in te delen bij de bovenstaande aspecten. Het aantal 
voorzieningen aan de wegen verschilt onder1ing teveel van elkaar en zal dan ook nog 
nader onderzocht worden (hoofdstuk 2). 
Het verschil tussen het historische lint en de stedelijke route zit voomamelijk in de huidige 
verkeersfunctie. Sommige linten hebben hun functie van doorgaande route verloren, vaak 
door ovemame van de functie door andere (nieuwe) wegen. Enkele van deze historische 
linten zijn deels doorbroken door geplande stedebouwkundige structuren, voorbeelden hier
van zijn Leharstraat, Hasseltstraat, Reitse Hoevenstraat-Bokhamerstraat, Berkdijksestraat 
(alien in Tilburg) en Frankrijkstraat, Woenselsestraat, Vlokhovenseweg (Eindhoven). 
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2.1 Zes wegen 
Om meer kenmerken van de wegen te kunnen waarnemen is nader onderzoek vereist. Uit 
de 3 typologieen linten zijn per type, een weg gekozen om nader te onderzoeken. Dit zijn 
de volgende wegen: 

T e 
Tilburg 
Eindhoven 

1 Historisch lint 
LeharstraaU Schans 
Woenselsestraat 
(incl. Frankrijkstraat en 
Vlokhovenseweg) 

2 Stedeli'ke route 
Korvelseweg 
Hoogstraat 

3 Verkeersader 
Bredaseweg 
Boschdijk 

In 2.1 en 2.2 zijn de ligging van de wegen in resp. Eindhoven en Tilburg te zien. De wegen 
zijn zo geselecteerd door overeenkomsten in stedebouwkundige structuur, voorzienin
genaantal en ligging. De linten van type 1 zijn in beide steden doorsneden door 'nieuwe' 
stedebouwstructuren (grid). De Frankrijkstraat, Woenselsestraat en Vlokhovenseweg vorm
den in het verleden gezamenlijk de Woenselsestraat. De Leharstraat was vroeger direct 
verbonden met het veel zuidelijker gelegen Julianapark (Goirkestraat) door het Lijnsheike. 
De Korvelseweg en de Hoogstraat (type 2) zijn beide een uitloper van het centrum. Als 
laatste is bij type 3 duidelijk de rechte verbindingsas te zien met de omliggende steden. 
Om de wegen beter met elkaar te kunnen vergelijken zijn ze op verschillende punten 
onderzocht, zoals het type bebouwing, de sequentie e.d .. Tevens is bekeken of er verschil
len zijn tussen de wegen in Tilburg en Eindhoven. In de volgende paragraaf komen de 
verschillende onderzoekspunten aan bod. 
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2.2 Onderzoekspunten 
Algemeen 
In dit deel zullen onder andere de ligging en belangrijke historische ontwikkelingen warden 
beschreven. 

Voorzieningenniveau 
Binnen het grote aanbod van voorzieningen zijn categorieen te onderscheiden. De lijsten 
van de voorzieningen heb ik aan de hand van de categorieen ingedeeld. Deze categorieen 
zijn afkomstig uit de bestaande indeling van de gemeente Eindhoven (detailhandelstruc
tuur, kenmerken aanbod en vraag stadsdelen). Ze bestaan uit 4 hoofdcategorieen met 
daarin enkele subcategorieen: 
· Dagelijkse boodschappen 

-levensmiddelen 
-persoonlijke verzorging 
-overige dagelijkse voorzieningen 

· Winkelen 
-warenhuizen 
-modische artikelen 
-luxe artikelen 
-hobby- vrijetijdsartikelen 
-overige 

· Laagfrequent kopen 
-wonen 
-doe-het-zelf/ tuincentra 
-bruin- en witgoed/ rijwielen en autoaccessoires 

· Overige functies 
-horeca 
-diensten publieksgericht (scholen, artsen) 
-dienstverlenende bedrijven (notaris, kapper, loodgieter enz.) 
-cultuur/ religie/ sport 
-kantoor/ bank 
-overige 

Alie functies hebben een andere kleur gekregen die herkenbaar zijn in de schematische 
weergave van de wegen. Een legenda is te vinden in de bijlagen. 
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Arbeiderswoning met 
mansardekap 

Fabrikantenwoning I villa 

Arbeiderswoning met 
zadeldak 

Fabrikantenwoning I villa 

"Moderne" winkel/kantoorbebouwing 

48 2.3.1 Typen bebouwing 

Arbeiderswoning met 
zadeldak (incl opbouw) 

Jaren 20/30 woning 



Typo I og ie bebo uwi n g 
De typologie van de bebouwing bepaalt voor een groat deel het karakter van de weg. Ver
schillende typen karakteristieke oude bebouwing zijn te herkennen aan de linten. Hierbij is 
gekeken tot de tweede wereldoorlog omdat hierna bebouwing is ontstaan die niet specifiek 
kenmerkend is voor de lintbebouwing. Deze nieuwere bebouwing is schematisch aange
geven maar kan in meerdere vormen tot uiting komen. De verschillende typen die bij de 
linten horen zijn: (zie ook 2.3.1) 

- Arbeiderswoning: dit zijn kleine woningen van 1 verdieping met een zadeldak of man
sardedak. Dit type is in de loop van de jaren vaak uitgebouwd op de eerste verdieping 
waardoor de gevel omhoog is getrokken. Ook zijn er vaak aanbouwen aan de achterzijde 
te herkennen. Dit is in veel gevallen gebeurd bij uitgegroeide winkelbedrijven . 

- Fabrikantenwoning/villa: deze woningen zijn vaak ruim en vrijstaand. Dit type komt voor
namelijk voor aan de linten in Tilburg door de grate historische nadruk op de textielindustrie 
in deze stad. De woning heeft meestal 2 verdiepingen met daarbovenop een deels schuine 
kap en vaak een deel platdak. 

- Jaren 20/30 woning (amsterdamse school): deze woningen zijn meestal in donkere 
bakstenen uitgevoerd met grate overstekende dakranden. De woningen bestaan uit 2 
verdiepingen inclusief een zadeldak. De woningen zijn er in verschillende luxe uitvoeringen 
inclusief glas-in-lood, erkers en decoratieranden. De dakhelling is vaak erg steil en heeft in 
de meeste gevallen dakkapel(len). 

- "Moderne" blokbebouwing: deze bebouwing is te herkennen aan de strakke vormen, 
glazen gevels en platte daken. Hieronder valt bebouwing afkomstig uit de jaren 60 en 
nieuwer. Veel van deze gebouwen hebben een andere functie dan wonen, zoals kantoren, 
winkels e.d. 
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Profiel 
Het straatprofiel is van belang voor het karakter van de weg. Schematisch is een indeling 
gemaakt van het aantal rijbanen, eventueel langsparkeren en aanwezige aparte fietsstro
ken. Een legenda is wederom te vinden in de bijlagen. 

Sequentie(1) 
De sequentie van de weg is de opeenvolging van verschillende ruimtes. Welke beelden, 
kruisingen, orientatiepunten en verbredingen zijn achtereenvolgens te herkennen aan de 
wegen? 
Met behulp van de analysemethode van Panerai (Elements d'analyse Urbaine) zijn de 
wegen ruimtelijk geanalyseerd. Panerai gebruikt in het eerste deel van zijn analyse de 
onderstaande begrippen (schematische weergegeven in 2.3.2): 
· symmetrie/ asymmetrie: is de bebouwing aan weerszijde van de weg symmetrisch? 
· zijwaartse profilering/ centrale profilering: is het profiel centraal georienteerd of juist naar 

de zijkant? 
· opening/ sluiting: is het zicht beperkt door bebouwing of is het wijds? 
· convex/ concaaf: loopt de weg bol of hol? 
· versprongen/ gegolfd gevelprofiel: hoe ziet de rooilijn eruit? 
· relatie tussen de 2 gevels: is er respect, onverschilligheid of competitie aanwezig tussen 

de gevels 
· versmalling/ coulissenwerking: versmald of verbreed de weg zich? 
· belangrijke/ verborgen ingang: is de entree van een gebouw duidelijk zichtbaar/ aan-

wezig? 
· afwijking of aandachtspunt: zijn aandachtspunten duidelijk herkenbaar en zichtbaar? 
· zijwaartse beperking of asbeperking: is aan het eind van een as een gebouw of opening? 
· diafragmawerking: is er een poort of doorgang? 

Per weg zijn de bijbehorende begrippen toegekend. 
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1 schematische 
plattegrond 

REGENT'S 
PARK 

PARK 
CRESCE T 

ALL SOLi S 
CHUl'lC H 

OXF ORD 
C l'~C U S 

PICCAD ILLY 
CIRCUS 

2 stedelijke 
elementen 

3 

2 

1 

3 sequentie 



Sequentie(2) 
Panerai schematiseerd de ruimtelijk analyse in de vorm van 3 stappen: 
1 schematische plattegrond 
2 stedelijke elementen 
3 sequentie 
In 2.3.3 is de sequentie te zien van de Regent street die Panerai in zijn boek behandeld. 
De schematische plattegrond geeft een weergave van de situatie, bochten, kruisingen, 
bebouwde en onbebouwde ruimte. Daarnaast zijn de stedelijke elementen aangegeven. 
Hiertoe behoren de kruisingen, zichtlijnen en orientatiepunten. Als laatste is de sequentie 
weergegeven. De sequentie is gezien van een richting en zou een ander beeld opleveren 
als deze van de andere kant wordt benaderd. Verbredingen, versmallingen, zichtlijnen , 
orientatiepunten en bochten bepalen het beeld. 
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2.2.1. Leharstraat 
Algemeen 
De ligging van de Leharstraat (Schans) is in het noorden van de stad Tilburg , buiten het 
centrum. De stedenbouwkundige structuur van de Leharstraat is door het grid van Tilburg
Noord afgesneden. In de jaren 50 werden de plannen voorbereidt voor een grootschalige 
uitbreiding in het noorden van de stad. Het oude Lijns-heike en een groot deel van het lint 
moest wijken voor de nieuwe uitbreidingswijk. Dit is duidelijk te zien in 2.4. Het rode deel 
is overgebleven binnen het grid . 

2.4 Plan Tilburg Noord 1963 
Uit: Van 'dorp' tot stadsdeel Tilburg-Noord: Heikant en Stokhasselt toen en nu 
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Voorz i en i nge n n iv ea u 
Het totale aantal voorzieningen is als volgt op te splitsen in de categorie~n: 

dagelijkse boodschappen winkelen laagfreguent kopen overige functies 
3 9 3 17 

De verdeling van de voorzieningen aan de weg is te zien in 2.5. Zichtbaar hierin is de 
concentratie van voorzieningen in de richting (zuiden) van het "nieuwe" winkelcentrum het 
Wagnerplein. Oak blijkt duidelijk uit de verdeling het hogere aantal overige voorzieningen. 

Typo I og i e bebo uwi n g 
Aan de Leharstraat is voornamelijk kleinschalige bebouwing te vinden. Hieronder staan de 
typen die hierbij horen en te vinden zijn aan de weg. 

Profiel 
De breedte van het profiel ligt tussen de 12 en 18 meter. De weg is ingedeeld in een groat 
rijvlak met enkele stukken langsparkeren. Op de weg is geen visueel onderscheid tussen 
de 2 rijbanen en is er geen aparte fietsstrook aanwezig, waardoor de fietsers gebruik 
maken van de rijbaan. Door de beperkte breedte van het profiel kunnen hierdoor con
flictsituaties ontstaan tussen automobilist en fietser. In 2.6 is schematisch de indeling van 
het profiel weergegeven. 
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atische plattegrond 2.7.1 Schem 

l··ke elementen 2.7.2 Stede IJ 



Sequentie (1) 
Bij sequentie van de Leharstraat passen de volgende begrippen: 
· asymmetrie: de bebouwing aan weerszijden van de weg is verschillend 
· centrale profilering: de weg is de centrale as 
· opening en sluiting: het driehoekige plein de Schans opent het beeld 
· versprongen gevelprofiel: enkele panden liggen achter de oorspronkelijke rooilijn 
· gegolfd gevelprofiel: de historische aaneengesloten bebouwing buigt naar de driehoekige 

pleinen 
· belangrijke ingang: entree van de kerk aan het driehoekig plein de Schans 
· aandachtspunt: de kerk 
· asbeperking: de zichtas wordt beperkt door buiging en bomen op de driehoekige pleinen 

De schematische plattegrond in 2.7.1 biedt een weergave van de weg. Duidelijk zichtbaar 
zijn de 2 driehoekige pleinen. Aan het oostelijk gelegen driehoekige plein (de Schans) staat 
een kerk: het orientatiepunt in 2.7.2. De bebouwing is veel aaneengesloten en heeft maar 
enkele zijstraten. 
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Sequentie (2) 
Hier bestaat de sequentie uit drie delen (2.7.3): het eerste deel is het driehoekige plein (de 
Schans) met de kerk (orientatiepunt) (deel 1 en foto a). Het volgende stuk is smal en loopt 
door tot aan het winkelcentrum Wagnerplein (barriere) (deel 2 en foto's b&d). Het profiel 
bevat nagenoeg geen bomen en wordt gedomineerd door parkerende auto's langs de weg. 
Het laatste deel, de laatste tak, kenmerkt zich door het brede karakter met kleinschalige 
bebouwing en aanwezigheid van bomen (deel 3 en foto c). 





2.2.2 Korvelseweg 
Algemeen 
In 1907 werd een tramlijn geopend die deels via de Korvelseweg naar Goirle, Hilvarenbeek 
en Esbeek liep. De dienst werd in 1934 opgeheven terwijl de rails pas in 1952 verdween. 
(regionaal archief Tilburg) De huidige kerk aan het Korvelplein werd in 1923 gebouwd door 
E. Cuijpers. Deze verving de kerk die sinds 1850 midden op het Korvelplein stond (Hendrik 
van Tulder). 
Veel fabrieken waren hier gevestigd, zoals de leerlooier Van Arendonk, de textielfabriek 
Van Diepen en de wollenstoffenfabriek van Van Dooren & Van Dams. 
De ligging van de Korvelseweg is in het zuiden van de stad Tilburg . De weg maakte deel uit 
van de verbinding van het centrum met Goirle. In de huidige toestand maakt de weg een 
verbinding tussen de ringbaan zuid en de Schouwburgring. 

'---'"'~~---..... 

T I I 



2.8 Verdeling voorzie . rnngen 

2.9 Profielindeling 



Voorzieningenniveau 
Het totale aantal voorzieningen is als volgt op te splitsen in de beschreven categorieen: 

dagelijkse boodschappen winkelen laagfreguent kopen overige functies 
13 39 16 30 

Uit deze cijfers blijkt duidelijk de grote verscheidenheid aan voorzieningen. Er is een to
taalaanbod aan voorzieningen aanwezig die verspreidt liggen over de gehele lengte. Deze 
verdeling is te zien in 2.8. 

Typologie bebouwing 
Aan de Korvelseweg is voornamelijk nog kleinschalige bebouwing te vinden. Er zijn op dit 
moment wel enkele bouwprojecten gaande, waar oude, vaak vervallen woningen worden 
vervangen door nieuwe appartementgebouwen. Opvallend aan de bebouwing is het onder
scheid in type per locatie. Aan de centrumkant van de weg begint het met grootschalige 
bouwblokken die de Schouwburgring vormen . lets verder staan voornamelijk oude grote 
fabrikantenwoningen , terwijl het middenstuk vooral uit kleinere arbeiderswoningen bestaat. 
Richting het Korvelplein wordt de schaal van de huizen weer groter, met fabrikantenwonin
gen en jaren-30 huizen. Op de Korvelseweg zijn daarom de volgende typen woningen te 
vinden: 
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2.10.1 Schematische plattegrond 

66 2.10.2 Stedelijke elementen 



Profiel 
De weg is ingedeeld in een dubbele rijbaan met of zonder langsparkeren. Opvallend is dat 
er geen ruimte voor fietsers is waardoor deze gebruik maken van de rijbaan. Door het grote 
aantal voorzieningen is de parkeerdruk erg hoog en is er een grote hoeveelheid aan par
keervakken binnen het smalle ( 13-15 meter) profiel. Op sommige locaties waar aan beide 
zijden geparkeerd wordt, ontstaan conflictsituaties tussen fietsers en autoverkeer door het 
gebrek aan ruimte. In 2.9 is schematisch de indeling van het profiel weergegeven. 

Sequentie (1) 
Bij de sequentie van de Korvelseweg passen de volgende begrippen: 
· asymmetrie: bebouwing aan weerszijden van de weg is verschillend 
· centrale profilering: de weg is de centrale as 
· sluiting: aangesloten gevel 
· versprongen/gegolfd gevelprofiel : de rooilijn verspringt op sommige plaatsen en op andere 

plaatsen is golving zichtbaar 
· belangrijke ingang: entree kerk aan het korvelplein 
· relatie tussen de 2 gevels: onverschilligheid 
· aandachtspunt: Kerk op het korvelplein 
· diafragmawerking: oud koetshuis overgebleven van textielfabriek Van Diepen 

De schematische plattegrond (2.10.1) geeft wederom (net als bij de Leharstraat) een 
zeer herkenbaar driehoekig plein weer: het Korvelplein. De bebouwing is grotendeels 
aaneengesloten met een redelijke hoeveelheid nauwe zijstraten. In het noorden van de 
weg is een verbrede en onbebouwde ruimte waarneembaar. Hier zit ook de belangrijke 
kruising met de Schouwburgring. 
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2.10.3 Sequentie 
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Sequentie (2) 
Bij de sequentie (2.10.3) is een indeling te maken in 4 delen. Deel 1 bestaat uit een wat 
rommelige situatie waar enkel kleine pleintjes aan elkaar zijn gekoppeld. Dit begint bij de 
aansluiting met de Schouwburgring. Hierna volgt een recht stuk met weinig verbredingen 
(deel 2). Na de bocht komt een het derde stuk met wel enkele minieme verbredingen (zie 
foto b). Als laatste (deel 4) is het Korvelplein zichtbaar met de orientatie op de kerk (foto 
a). 
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2.2.3 Bredaseweg 
Algemeen 
De Bredaseweg loopt vanuit het westen naar het centrum van de stad Tilburg . De weg 
was vanaf 1826 de belangrijkste verbinding met de stad Breda, vandaar oak de naam Bre
daseweg. De weg liep via de Heuvelstraat door naar de Bosscheweg, die vervolgens de 
verbinding maakte met Den Bosch. In de huidige toestand maakt de weg nag steeds een 
verbinding met Breda, maar deze rol is grotendeels overgenomen door de snelweg A58. 
Daarnaast is de weg nu een belangrijke ontsluitingsroute naar de vinex wijk de Reeshof. 
Markante gebouwen aan de Bredaseweg zijn het klooster en de watertoren . Deze waterto
ren is in 1896/1897 gebouwd voor de N.V. Tilburgsche Waterleiding Maatschappij. In 1890 
werd het klooster in gebruik genomen door de missionarissen van het H. Hart, oak wel 
bekend als de Rooi Harten. 
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Voorzi en in gen n iv ea u 
Het totale aantal voorzieningen is als volgt op te splitsen in de beschreven categorieen: 

dagelijkse boodschappen winkelen laagfreguent kopen overige functies 
3 8 4 39 

De verdeling van de voorzieningen over de weg is te zien in figuur 2.11, het bovenste deel 
ligt buiten de ringbaan, het onderste binnen de ringbaan. Er zijn vooral veel overige func
ties aanwezig en er is maar een klein aanbod van dagelijkse boodschappen te vinden . 
Daarnaast valt de aanwezigheid van 2 kloosters erg op. 

Typo I og ie bebouwi n g 
Op de ansichtkaart op pagina 71 is de kleinschalige bebouwing zeer duidelijk aanwezig . In 
de loop van de tijd hebben de meeste panden veel verbouwingen ondergaan. Menig kleine 
woning heeft plaatsgemaakt voor grote (winkel)panden. Opvallend zijn ook de grote villa 's 
buiten de ringbaan. De volgende typen woningen zijn er te vinden : 

Profiel 
De weg is ingedeeld in enkele rijbanen in beide richtingen. Over de gehele lengte is een 
fietsstrook aanwezig . Het eerste deel vanaf het centrum, binnen de ringbaan, beschikt over 
parkeervakken langs de weg. Buiten de ringbaan zijn er geen parkeervakken ondanks de 
breedte van het profiel (>30 meter). In 2.12 is de indeling weergegeven in een deel buiten 
de ringbaan en een deel binnen de ringbaan . 
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Sequentie (1) 
De sequentie van de Bredaseweg is aan de hand van onderstaande begrippen te om
schrijven: 
· symmetrie/asymmetrie: villa 's aan beide zijden buiten de ringbaan, klooster, watertoren, 

afwisselende bebouwing binnen de ringbaan 
· centrale profilering: rechte middenas 
· opening/sluiting: open beeld nabij de kruising met de ringbaan, 
· versprongen gevelprofiel : de rooilijn verspringt grotendeels 
· relatie tussen de 2 gevels: respect, tegenover het klooster en watertoren 
· aandachtspunt: watertoren, klooster, kerk op de markt 

In 2.13.1 is de schematische plattegrond zichtbaar met daarin een groot contrast in de 
aaneengesloten bebouwing binnen de ringbaan (oostelijk deel) en de open vrijstaande 
bebouwing buiten de ringbaan. De kruising met de Ringbaan West heeft de belangrijkste 
functie, andere kruisingen zijn kleiner en sluiten soms aan op eenrichtingsstraten. 
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Sequentie (2) 
De sequentie is te zien in 2.13.3 en is bekeken vanaf het centrum. Het is op te delen in 3 
delen: het eerste deel (1) loopt vanaf de Noordhoekring tot aan de verbreding bij de orien
tatiepunten het klooster en de watertoren. Hier volgt een breder stuk dat wordt begrensd 
door de ringbaan. Het laatste deel is nog breder opgezet en wordt bepaald door ver van de 
weg staande villa's. 





2.2.4 Woenselsestraat (Frankrijkstraat, Woenselsestraat, Vlokhovenseweg) 
Algemeen 
De Woenselsestraat ligt in het noorden van de stad Eindhoven, in het stadsdeel Woensel. 
De stedebouwkundige structuur van de Woenselsestraat is door het grid van Woensel 
afgesneden. In de jaren 50 werden de plannen voorbereidt voor een grootschalige uitbrei
ding in het noorden van de stad. Het oude lint werd als het ware doorgeknipt. Hiervan zijn 
nog drie stukken zichtbaar, de Frankrijkstraat, de Woenselsestraat en de Vlokhovenseweg. 
Het grid van Woensel met de resten van het lint zijn in 2.11 weergegeven. 
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2.11 Uitbreidingsplan Woensel 1955 
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Uit: Eindhoven, een samenleving in verandering di 2 1920-1960 
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Voorzieningenniveau 
Het totale aantal voorzieningen van de drie wegen samen (Frankrijkstraat, Woenselsestraat 
en Vlokhovenseweg) is als volgt op te splitsen in de categorieen: 

dagelijkse boodschappen winkelen laagfreguent kopen overige functies 
0 6 22 

Het valt op dat er geen enkele dagelijkse voorzieningen aanwezig zijn. Ook is het aandeel 
winkelen en laagfrequent kopen erg klein. De verdeling van de voorzieningen over de weg 
is te zien in 2.14. 

Typo I og i e be bo uwi n g 
De bebouwing aan de verschillende delen (Frankrijkstraat, Woenselsestraat en Vlok
hovenseweg) van de Woenselsestraat is nog grotendeels kleinschalig zoals hieronder te 
zien is. Opvallend is wel de aanwezigheid van bedrijfspanden aan de Woenselsestraat. Dit 
resulteert in de volgende typen bebouwing: 

Profiel 
De weg is ingedeeld in een dubbele rijbaan met grotendeels langsparkeren. Er is ruimte 
voor fietsers gereserveerd door middel van aparte rode fietsstroken op de weg. In 2.15 
is schematisch de indeling van het profiel weergegeven. Een groot voordeel van het pro
fiel van de opgeknipte Woenselsestraat is de aangename fietsroute door de fietsstrook in 
combinatie met de lage verkeersdruk en schaal van de bebouwing. Een nadeel bestaat 
uit het feit dat de route niet doorloopt door de onderbreking met enkele hoofdwegen van 
Woensel. 
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Sequentie (1) 
Bij de sequentie van de Woenselsestraat passen de volgende begrippen: 
· asymmetrie: bebouwing aan weerszijde van de weg is verschillend 
· centrale profilering: de weg is de centrale as 
· opening: kruisingen met het grid woensel 
· versprongen/gegolfd gevelprofiel 
· aandachtspunt: kerk aan de Vlokhovenseweg 

In 2.16.1 is de weergave van de schematische plattegrond te zien met daamaast de ste
delijke elementen (2.16.2). De Frankrijkstraat heeft zeer veel zijstraten en is verbonden in 
het zuiden met de Boschdijk-Ring. Verder blijkt dat de kruisingen van de Woenselsestraat 
en de andere delen met het grid van Woensel de grootste en belangrijkste kruisingen zijn. 
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Sequentie (2) 
Doordat de oude Woenselsestraat opgesplitst is in 3 delen is er oak bij de sequentie 
eenvoudigweg sprake van 3 delen: de Frankrijkstraat, de Woenselsestraat en de Vlok
hovenseweg. Binnen deze delen is geen opsplitsing van de sequentie meer aanwezig . 





2.2.5 Hoogstraat 
Algemeen 
De Hoogstraat was de hoofdstraat van het stadsdeel Gestel. Hier liep ook een trambaan 
richting Reuse!. Enkele fabrieken hadden zich hier rond 1900 gevestigd, zoals de lin
nenfabriek van Kerssemakers en de sigarenfabriek van Kerssemakers. Het centrum van 
Gestel lag bij de kerk. Nog steeds is de ligging van de Hoogstraat centraal binnen het 
stadsdeel Gestel. De straat heeft echter niet meer de hoofdfunctie van doorgaande route, 
deze is overgenomen door de Karel de Grotelaan. 

Luchtfoto aanleg 
stadsuitbreiding in 
Genderdal met cen
traal de Karel de 
Grotelaan (midden), 
van linksonder naar 
rechtsboven de 
Hoogstraat (1959) 
(RHCe) 



2.17 Verdeling voorzieningen 

2.18 Profielindeling 



Voorzieningenniveau 
Het totale aantal voorzieningen is als volgt op te splitsen in de categorieen: 

dagelijkse boodschappen winkelen laagfreguent kopen overige functies 
8 22 23 50 

Er is een totaalaanbod aan voorzieningen aanwezig . In elke categorie bevinden zich meer
dere winkels e.d .. De verspreiding van de voorzieningen over de weg is te zien in 2.17. 

Typologie bebouwing 
De bebouwing aan de Hoogstraat is voornamelijk kleinschalig, op enkele plaatsen heeft 
historische bebouwing plaatsgemaakt voor nieuwe bouwblokken. Ook hier is een schaal
verdeling te herkennen: het eerste deel vanaf het centrum is erg divers, veel jaren-30 
woningen, arbeiderswoningen en nieuwe blokken wisselen elkaar af. Hierna volgt een 
kleinschaliger deel met een schaalvergroting rond de ring. Nabij de kerk zijn voornamelijk 
arbeiderswoningen met daarna meteen een schaalsprong bij het Franz Leharplein. Als 
laatste is het meerendeel kleine arbeiderswoningen en jaren-30 woningen. Samengevat 
zijn de volgende typen aanwezig: 

Profiel 
De weg is ingedeeld in een dubbele rijbaan met grote delen langsparkeren. De fietsers 
hebben net als bij de Woenselsestraat een aparte fietsstrook op de rijbaan. Dit is een 
optische versmalling van de rijbaan voor automobilisten, ook door het ontbreken van een 
middenstreep. In 2.18 is schematisch de indeling van het profiel weergegeven. 



2.19.1 Schematische plattegrond 
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Sequentie (1) 
De volgende begrippen zijn van toepassing op de Hoogstraat: 
· asymmetrie: afwisselende bebouwing aan weerszijden van de weg 
· zijwaartse profilering: pleintje bij Gestelsestraat en parkje t.h.v. Casellastraat 
· centrale profilering: de weg is de centrale as 
· opening: ter hoogte van de ring 
· gegolfd gevelprofiel: tegenover de kerk 
· belangrijke ingang: voorplein voor de kerk 
· aandachtspunt: kerk 

De schematische plattegrond (2.19.1) en de stedelijke elementen (2.19.2) laten de gebo
gen weg met de vele zijstraten zien. Nabij de kerk is een gesloten deel zonder zijstraten 
zichtbaar. De belangrijkste en drukste kruising is de kruising met de ring. Nabij de ring is 
een verspringing in de rooilijn waarneembaar. 



4 

a 

Franz Leharplein -
3 

-2 

ring 

-

kerk ~ 
d 

92 2.19.3 Sequentie 



Sequentie (2) 
De sequentie bestaat uit 4 delen (2.19.3). Het eerste deel (vanaf het centrum) bestaat 
uit kleinschalige bebouwing en een smal profiel. Het tweede deel ligt dichtbij de ring en 
heeft grotere blokken bebouwing en een aanschakeling van bredere ruimtes. Hierna volgt 
een kleinschalig, gebogen en gesloten deel waar het profiel erg smal is en waar de kerk 
zich bevindt. Na het Franz Leharplein volgt het laatste kleinschalige deel (4), met enkele 
zijstraten. (zie ook de stedelijke elementen 2.19.2) 





2.2.6 Boschdijk 
Algemeen 
De Boschdijk was een oude verbindingsweg met Den Bosch. De Boschdijk is een zoge
naamde Napoleonsweg, een lange rechte verbindingsweg om snelle troepenverplaatsin
gen mogelijk te maken. De oude Boschdijk liep via een bocht en sloot aan op de Kruisstraat. 
Dit is ook zichtbaar op de onderstaande uitsnede van de topografische kaart van 1899. 
Tevens zie je op de foto dat de weg afboog naar links, later zou deze nog verlegd worden 
via het Binnenpad en direct aansluiten op de Fellenoord. Veel oude kleine bebouwing zou 
dan plaats maken voor nieuwe bebouwing. 

Boschdijk in zuidelijke richting (1931), 
rechtdoor het Binnenpad(RHCe) Boschdijk 1899 
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Voorzieningenniveau 
Het totale aantal voorzieningen is als volgt op te splitsen in de categorieen: 

dagelijkse boodschappen winkelen laagfreguent kopen overige functies 
1 3 7 22 

Aan deze weg zijn erg weinig dagelijkse voorzieningen en winkels te vinden. Het meeren
deel van de voorzieningen bevindt zich in de categorie overige functies met voornamelijk 
kantoren en horeca. De functie-spreiding is te zien in figuur 2.20. 

Typologie bebouwing 
De typologie van de bebouwing is in de loop van de tijd veel veranderd. Door het verleggen 
van het eerste deel van de Boschdijk zijn veel kleinschalige woningen gesloopt en zijn er 
grootschalige winkel-, kantoor- en appartementencomplexen voor in de plaats gebouwd. 
Eigenlijk is er in het deel binnen de ring weinig authentieke bebouwing terug te vinden. 
Buiten de ring zijn nog wel kleinschalige woningen te zien. De volgende typen zijn aan
wezig: 

~ . I I 

I I ~ 

i._ .. JL._~J 

Profiel 
Het profiel van de Boschdijk is over de hele lengte erg breed (33 meter). Binnen de ring 
bestaat de weg dan ook uit 3 of 4 rijbanen. Over de gehele lengte van de weg is er een 
aparte ruimte voor fietsers door middel van een fietsstrook op de rijbaan of een vrijliggend 
fietspad. De indeling van het profiel is weergegeven in 2.21 . 
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2.22.1 Schematische plattegrond 2.22.2 Stedelijke elementen 



Sequentie 
De sequentie van de Boschdijk is te kenmerken door de volgende begrippen: 
· symmetrie/asymmetrie: aan weerszijden op enkele locaties dezelfde bebouwing 
· centrale profilering: het midden van de weg is de centrale as 
· zijwaartse profilering: nabij hoogbouw verspringt de rooilijn en is niet centraal geor'ien
teerd 
· versprongen gevelprofiel 
· relatie tussen de 2 gevels: onverschilligheid en respect (dezelfde bebouwing) 
· zijwaartse beperking: aan het einde van de centrale as van de weg bevindt zich geen 
orientatiepunt/bebouwing 

De schematische plattegrond (2.22.1) geeft een weergave van bebouwing langs de weg. 
Duidelijk is de grote opening in de bebouwingslijn bij de kruising met de ring. In 2.22.2 is 
het aantal kruisingen zichtbaar met daarbij de kruising met de ring als orientatiepunt. De 
meeste kruisingen hebben een kleine betekenis en zijn dan ook niet voorzien van verkeer
slichten. De kruising met de ring is de belangrijkste knoop aan de weg. 
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Sequentie 
De sequentie is op te delen in 3 stukken (2.22.3). Het eerste stuk is erg breed opgezet en 
kent grootschalige bebouwing. Na de ring volgt een deel met veel aaneengesloten wonin
gen en een rijbaan opgsplitst door middel van een brede middenberm. Het laatste deel 
begint bij de hoogbouw van Atos origin met daar tegenover kleine huizen, hier is duidelijk 
sprake van een zijwaartse profilering; het zwaartepunt van de weg ligt niet !anger meer in 
het midden. 
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Type 1 

c: -weinig tot geen dagelijkse 
GI . . 
e> voorz1ernngen 
.: -meeste overige functies 
c: 
GI 

N ... 
0 
0 
> 

-veel historische bebouwing 
e> aanwezig 
.: -kleinschalig huizen 
::r: 
:I 
0 

.Q 
GI 
m 

-smal profiel 
-veel parkeergelegenheid 

Qj (+- 90%) 
;:: -beperkte ruimte voor fiets
~ ers (geen of rijstrook op de 
ll. rijbaan) 

-asymmetrie 
.~ -centrale profilering (de weg 
~ is de centrale as) 
GI -versprongen of gegofde 
;. gevel 
GI -aandachtspunt (kerk) 
rn 

Type 2 Type 3 

-totaalaanbod voorzieningen -weinig dagelijkse voorzie-
-veel dagelijkse voorzienin- ningen 
gen -groot aanbod overige func

ties 

-afwisseling verschillende 
bouwstijlen 
-veel oude woonhuizen 
omgebouwd tot bedrijfs- of 
winkelpanden 
-aanwezigheid van oude 
fabrikantenwoningen/villa's 

-smal profiel 
-veel parkeergelegenheid 
(+- 70%) 
-beperkte ruimte voor fiets
ers (geen of rijstrook op de 
rijbaan) 

-asymmetrie 
-centrale profilering 
-versprongen/gegolfd gevel-
profiel 
-aandachtspunt (kerk) 

-meer grootschalige bebou
wing aanwezig 
-schaalsprong nabij ringwe
gen 
-kantoor/flatbebouwing 

-breed profiel 
-veel parkeergelegenheid 
(+-70%) 
-veel ruimte voor fietsers 
(apart fietspad of rijstrook op 
de rijbaan) 

-symmetrie/asymmetrie 
-centrale profilering 
-opening 



2.3 Conclusie 
Veel van de onderzochte onderwerpen kennen overeenkomsten tussen Tilburg en Eind
hoven zoals hiernaast schematisch is aangegeven. Er zijn echter ook verschillen te herken
nen. 
Als eerste valt de typologie van de bebouwing op aan de Boschdijk. Hier hebben grote 
ingrepen plaatsgevonden in het eerste deel binnen de ring. Veel oude kleinschalige bebou
wing is hier verdwenen en daarvoor in de plaats zijn grote appartementencomplexen geko
men. In Tilburg is hier geen sprake van. 
Binnen het voorzieningenniveau zijn bij de onderzochte wegen veel overeenkomsten. 
Echter hierbij moet in acht worden genomen dat deze waarden niet vanzelfsprekend zijn 
voor de typologie-indeling. Er is een bewuste keuze gemaakt voor een vergelijkbaar aantal 
voorzieningen en een overeenkomstige stedebouwkundige situatie. 
Het fietsverkeer heeft binnen de profielen in Eindhoven duidelijk meer ruimte door aparte 
rijstroken op de rijbanen bij bijna alle wegen. Veel fietsers moeten in Tilburg daarentegen 
op het zelfde rijvlak als het autoverkeer hun weg vinden. Dit levert soms conflictsituaties 
op tussen auto- en fietsverkeer door de beperkte ruimte. Meer aandacht voor fietsverkeer 
is dus geboden om gevaarlijke situaties te voorkomen. 
De begrippen die bij de sequentie van de wegen past, komen tussen het eerste type lint 
en het tweede type veel overeen. Tevens zijn de historische kerken vaak het orientatie
punt aan de wegen. De gebruikte begrippen zijn eigenlijk voor alle linten ongeveer het
zelfde. Enkele begrippen die Panerai in zijn boek gebruikt zijn niet toepasbaar op de linten 
zoals coulissenwerking en diafragmawerking. De ruimtelijke sequentie biedt inzicht in de 
aaneenschakeling van verschillende ruimten. Enkele opmerkelijke stedebouwkundige situ
aties zijn te signaleren, dit betreft meestal de aansluiting met 'nieuwe' structuren. Voor
beelden hiervan zijn de Leharstraat, Korvelseweg (-Schouwburgring), Woenselsestraat. 
Al de onderzochte gegevens bevestigen de typologie-indeling opgesteld in hoofdstuk 1. Er 
blijven altijd verschillen , maar iedere weg is ook uniek. Tussen de types 1 (historisch lint) 
en 2 (stedelijke route) zijn eigenlijk veel overeenkomsten te herkennen en zit het grootste 
verschil voornamelijk in de verkeersdruk. Dit komt voornamelijk door de overeenkomst in 
ontstaanswijze. 

. 
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3. 1. 1 De figging van de Bosscheweg (1) 
en de Korvelseweg (2) in Ti/burg. De Boss-

,, cheweg wordt doorsneden door het spoor 

3.1.2 De figging van de Woenselsestraat 
in Eindhoven. Hierin is duidelijk de opsplits
ing in Frankrijkstraat. Woense/sestraat en 
Vlokhovenseweg zichtbaar. 

en vormt de oude rechte verbindingsas met 
Den Bosch. De Korvelseweg is de uitloper 
van de winkelstraat (Heuvelstraat) . 



3.1 Uitwerking 
In dit hoofdstuk zal een ontwerpmethode voor de verschillende soorten linten warden 
behandeld. Op basis van de conclusie uit hoofdstuk 2 is een benaderingsmethode ontwik
keld voor de linten. De Woenselsestraat in Eindhoven, de Korvelseweg en de Bosscheweg 
in Tilburg zijn gekozen voor de ontwerpopgave in dit hoofdstuk. Vanuit de schematische 
plattegronden zijn aan deze wegen interessante stedebouwkundige situaties waar te 
nemen (zie o.a. 2.10.1 ). Daarnaast is het verkeer een teer punt op de wegen. Grote ver
keersdrukte gaat gepaard met veel fietsverkeer binnen de smalle straatprofielen. Ook is de 
historie vaak weinig herkenbaar aan de wegen. Deze punten samen zijn de uitgangspun
ten voor de ontwerpmethode. Het doel is het vergroten van de historische kenmerken van 
de linten en herkenbaarheid en identiteit binnen de stad. 
De volgende wegen zullen aan bod komen: 
Type 1: Woenselsestraat 
Opvallend aan de oude Woenselsestraat is dat deze is opgeknipt door het grid van Woen
sel. De aansluitingen tussen de Woenselsestraat en de wegen van het grid zijn voornamelijk 
gericht op het grid. De delen van de Woenselsestraat (Frankrijkstraat en Vlokhovenseweg) 
zijn totaal niet herkenbaar als een geheel. 

Type 2: Korvelseweg 
Belangrijk aan de Korvelseweg is het hoge voorzieningenniveau dat de weg herbergt. In 
de loop van de tijd heeft de auto steeds meer ruimte in beslag genomen, dit is vooral te 
zien binnen het profiel en op het Korvelplein. De schematische plattegrond (2.10.1) laat 
de opmerkelijke aanknoping van het oude lint met de nieuwe, in het noorden gelegen 
Schouwburgring zien. 

Type 3: Bosscheweg 
Deze weg is een oude verbindingsweg met Den Bosch. In de loop van de tijd zijn er veel 
ingrepen uitgevoerd op de weg. De weg is met de aanleg van het spoor richting Den Bosch 
en Eindhoven doorsneden. Daarnaast heeft het eerste deel (Tivolistraat) de verkeersfunc
tie volledig verloren door de aanleg van de spoorlaan. 

Voor de Woenselsestraat is alleen een lagenanalyse gemaakt, deze weg leek te complex 
om snel een ontwerp voor te ontwikkelen. De Korvelseweg en Bosscheweg zijn wel uitge
werkt tot een ontwerp. 
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108 3.2 Enkele lagen in Tilburg 

Lintbebouwingslaag 
(historische laag) 

Morfologische laag 

lnfrastructurele laag 



3.2 Visie: Lagen in de stad 
De stad is op te delen in verschillende beeldbepalende lagen. In 3.2 zijn enkele lagen 
weergegeven van de stad Tilburg. Daarnaast zijn er nog meer lagen te benoemen zoals de 
functionele laag, openbare ru imte laag en andere. Al deze lagen samen vormen de stad. 
Voor de lintbebouwde wegen zijn de volgende lagen van belang voor ontwikkeling: 

-historische laag 
Vanuit het oogpunt van de linten die een historische waarde herbergen, wordt deze laag 
uitgefilterd. Belangrijke historische objecten krijgen meer aandacht en geven de stad meer 
karakter en herkenbaarheid. Het doel is een knipoog te geven naar het verleden . Het is 
zeker niet de bedoeling het verleden te herhalen of kopieren, maar het tentoon te stellen. 

-morfologische laag 
De morfologie is de vormleer van de stad. De schaalgrootte van de bebouwing en de 
verweving ervan bepalen het stedelijk beeld. De oude vaak kleinschalige linten liggen 
naast geplande grootschalige structuren. Grote schaalsprongen typeren hier het beeld. 
De bedoeling is deze schaalovergangen in kaart te brengen en te vertalen naar nieuwe 
verknopingen van beide structuren. 

-openbare ruimte laag 
De linten op zich bestaan geheel uit openbare ruimte. De inrichting van de wegen en de 
aangrenzende pleinen bepalen de sfeer, het karakter en de leefbaarheid van de wegen. 
Het doel van deze laag is het optimaliseren van de bestaande openbare ruimte en het 
toevoegen/vernieuwen van ruimtes met herkenbare waarde. 

-infrastructurele laag 
Deze laag is erg belangrijk voor de linten omdat dit de hoofdfunctie is geweest waaruit ze 
zijn ontstaan. De oude verbindingswegen hebben niet altijd meer deze functie, ze kunnen 
zijn verknipt of andere wegen kunnen de functie van verkeersader hebben overgenomen . 
Door middel van deze laag wordt de huidige verkeersstructuur in kaart gebracht en aan
dacht geschonken aan het langzame verkeer (fietsers en voetgangers). 
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Historische bebouwing aan de Frankrijkstraat Contrast kleinschalige-grootschalige bebouwing 

110 3.3.1 Morfologische laag 



3.3 Woenselsestraat 
Voor de verschillende delen van de Woenselsestraat (en Frankrijkstraat en Vlokhovenseweg) 
is alleen het analysedeel uitgesplitst in de 4 lagen. Voor de Korvelseweg en Bosscheweg 
is wel een ontwerpoplossing in lijn van de lagenmethode ontwikkeld. 

-historische laag 
In de huidige situatie is er nog veel historische bebouwing aanwezig aan de Frankrijkstraat, 
Woenselsestraat en Vlokhovenseweg. De grootste historie is echter verloren door het ver
breken van het lint in kleine stukken. De functie van doorgaande route bezit het lint niet 
meer. 

-morfologische laag 
De morfologie van de bebouwing aan de Woenselsestraat onderscheid zich van die van 
de omliggende bebouwing in Woensel. De kleinschalige huizen staan vaak versprongen 
of in een glooiende lijn naast elkaar. Daar tegenover ligt het de bebouwing in het orthogo
nale grid van Woensel (3.3.1 ). Vee! wijken zijn hier opgebouwd volgens het principe van 
stempelbouw: een bebouwingseenheid wordt meerdere malen naast elkaar gerepeteerd. 
Dit principe staat lijnrecht tegenover de langzame groei van de lintbebouwing. Er is hier 
dus sprake van 2 soorten morfologie. 

-openbare ruimte laag 
Bijna de gehele openbare ruimte bestaat uit functionele verkeersruimte. De weg, fietsstro
ken , parkeerhavens en trottoirs bepalen het beeld. De indeling functioneert goed door de 
lage verkeersdruk en de brede ruimte voor fietsers en voetgangers. Nabij kruisingen van 
de Woenselsestraat met de hoofdwegen van Woensel treft men meer openbare ruimte 
aan. De profielen zijn hier breed opgezet met groene middenbermen. 
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-infrastructurele laag 
De infrastrucurele waarde van de Woenselsestraat is erg klein . De afzonderlijke delen 
hebben geen van allen een belangrijke verkeersfunctie. De verkeersfuncite is verloren 
gegaan met de aanleg van stadsdeel Woensel. Ondere andere de Kennedylaan, Mont
gomerylaan en Boschdijk dragen de grootste verkeersdruk in Woensel. De Frankrijkstraat 
is bereikbaar vanaf de kruising met de Boschdijk en de Ring. De Woenselsestraat ontsluit 
op dit moment een klein industrieterrein (Rapenland). De Vlokhovenseweg ligt naast het 
vernieuwde winkelcentrum Woensel , maar is geen belangrijke toegangsweg hiervoor. Deze 
rol is weggelegd voor de oost-west lopende Winston Churchilllaan. 
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3.4 Korvelseweg 
De aandachtsgebieden aan de Korvelseweg spitsen zich toe op 2 locaties, het Korvelplein 
en de aansluiting met de Schouwburgring. De Schouwburgring wordt in de komende jaren 
ingrijpend veranderd tot een cityring. De gemeente Tilburg wil de leefbaarheid vergroten 
en de bereikbaarheid garanderen door middel van een ringweg om de binnenstad. De 
ring wordt gevormd door de Spoorlaan, Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring en Noord
hoekring (zie stedebouwkundige situatie 3.4.1 ). Oat wordt een doorgaande verbinding 
met eenrichtingverkeer voor auto's, die met de klok mee gaan rijden . Ter hoogte van de 
Schouwburgring is een verbinding met de Korvelseweg. Het doel van het ontwerp aan 
de kruising Schouwburgring-Korvelseweg is het vergroten van de herkenbaarheid (onder 
andere door historische waarde) en orientatie binnen de cityring. 
De tweede locatie bevindt zich in het zuiden aan de Korvelseweg : het Korvelplein . Het 
Korvelplein is een oude, driehoekige plaatse. Deze driehoeksvorm is waarschijnlijk ont
staan door het afsnijden van 2 kruisende wegen. Op de plaatse werd het vee verzameld 
voordat het naar het weiland werd gedreven. Als eerste volgt nu de lagenanalyse en het 
ontwerp voor het Korvelplein. 
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Kerk op het Korvelplein omstreeks 1920 Kerk aan het Korvelplein 2006 
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3.4.1 Korvelplein 
-historische laag 
De huidige historische laag bestaat uit de bebouwing rondom het plein . Belangrijk hierbij 
is de kerk aan de zuidwestelijke rand van het plein. Deze kerk werd in 1924 gebouwd en 
verving de oude kerk die midden op het plein stond. Deze uit 1851 daterende kerk was een 
ontwerp van Hendrik van Tulder en was de derde parochiekerk van Tilburg. Ook zijn nog 
resten van de fabriekshistorie terug te vinden op het Korvelplein . Het witte gebouw op de 
foto (rechts aan de overzijde) maakte deel uit van het wollenstoffenfabriek van Van Dooren 
& Dams. Hier is nu een apotheek en huisartsenpraktijk gevestigd. 
In het ontwerp (3.4.2) vormt de oude kerk die in 1900 midden op het plein stond een be
langrijk uitgangspunt. De plattegrond van de kerk is de plek voor een nieuwe verbl ijfsplaats 
op het plein. De footprint komt terug als een semi-verhard (grind) deel met opstaande 
randen als zitelementen. Deze randen symboliseren de fundering van de oude kerk. Hier
door ervaart de bezoeker/passant iets van de historie van het plein. Het is als het ware een 
knipoog naar het verleden . 

3.4.2 Ontwerp historische 
la a a 

-·· 
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-morfologische laag 
Het beeld van het plein wordt naast de bebouwing bepaald door de aanwezige bomen 
(3.4.3). De plaatsing van de bomen op het plein kan gezien worden als de morfologie. Op 
dit moment zijn alle bomen volledig geconcentreerd aan de oostelijke zijde van het plein . 
Hierdoor ervaar je weinig van de driehoekige vorm van het plein . 
De bestaande bomen worden aangevuld met bomen aan de westelijke kant van het plein 
om de driehoekige vorm en het groene karakter te benadrukken. Tevens zullen aan de 
overzijde van de Korvelseweg tussen de parkeerplaatsen bomen worden geplaatst. Dit kan 
worden voortgezet in het profiel van de Korvelseweg waardoor een aaneengesloten groen 
geheel ontstaat. 

3.4.4 Ontwerp morfolo
gische laag 
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-openbare ruimte laag 
Het gehele plein bestaat uit openbare ruimte, maar hiervan wordt het grootste deel gebruikt 
door het autoverkeer, het plein wordt hierdoor kleiner. Het middendeel van het plein is 
ingericht met een grasvlakte, met aan de oostzijde bomen. Midden over het plein loopt een 
fietsroute van de Korvelseweg naar de Oerlesestraat. 
In het ontwerp krijgt het plein meer ruimte door inperking van de ruimte voor het autover
keer (zie ook infrastructurele laag). Tevens is in het ontwerp een verblijfsfunctie aan het 
plein toegevoegd. Door middel van de plattegrond van de oude kerk is een semi-verhard 
deel gemaakt met een opstaande (zit)rand. De rand is uitgevoerd als zitrand tussen de 
nieuwe en bestaande bomen. Ter versterking van het beeld van de kerk en als aanvulling 
van de wandelroute, is het oude toegangspad recht voor de kerk teruggelegd. 

3.4.6 Ontwerp openbare 
ruimte 
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-infrastructurele laag 
In de huidige situatie (3.4.7) neemt het autoverkeer zeer veel ruimte in beslag. Er is veel 
verhard oppervlak aanwezig dat het beeld erg overheerst (zie panoramafoto's biz. 114, 118 
en 120). De fietsroutes zijn niet consequent in 2 richtingen aan alle zijdes van het plein 
mogelijk. Aan de zuidelijke en oostelijke zijde is maar aan een kant een fiestpad, waardoor 
fietsers gedwongen over het midden van het plein moeten (om)fietsen. 
In het ontwerp (3.4.8) zijn aanpassingen gedaan wat betreft fiets- en voetgangerverkeer. 
Nog steeds is een deel van de weg (zuiden en oosten) om het plein eenrichtingsverkeer, 
dit is gelijk gebleven. De route van het fietsverkeer is uitgebreid en heeft een prominentere 
plaats gekregen binnen het geheel. Aan alle zijde van het plein is nu in 2 richtingen fiets
verkeer mogelijk. Deze fietspaden sluiten direct aan op het profiel voor het autoverkeer 
dat op sommige delen is versmald. Het profiel van 2 rijbanen met aan beide zijden een 
fietsstrook loopt door op de Korvelseweg en verbindt het geheel met elkaar. 

3.4.8 Ontwerp infrastruc
turele laaa 
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De plattegrond van de oude kerk met op 
de achtergrond de huidige kerk 

lmpressies 

Perspectief vanaf de Korvelseweg 

In bovenstaande impressies is de nieuwe inrichting van het plein te zien. De nieuwe en de 
oude kerk zijn beiden zichtbaar door het terugbrengen van de plattegrond van de oude 
kerk. Tevens is het groene karakter te zien door toevoeging van verschillende bomen aan 
de westzijde (Korvelseweg). 

Doorsnede AB 
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Materialisatie 
Bij de inrichting van het plein worden natuurlijke materialen gebruikt. De rand van de kerk 
krijgt de uitstraling van de oude fundering door middel ruwe natuursteen. In het midden 
van de kerk kunnen zitelementen worden geplaatst in de vorm van de oude kolomen. De 
bestrating is half verhard waardoor het natuurlijke karakter wordt versterkt en refereert aan 
oude opgravingen. 
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De nieuwe verlichting van het Korvelplein in avondsituatie 
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1 Lichtarmatuur Har Hollands, lichtarchitect 2 Lichtarmatuur A/mere (www.doelbeelden.nl) 

De avondsituatie is hiernaast weergegeven. De plattegrond van de kerk wordt uitgelicht 
door middel van horizontale grondverlichting ( 1 ). De vorm van de kerk komt dus ook 's 
avonds duidelijk naar voor. 
Langs het oost-westelijke pad over het plein komt staande verlichting (2). Deze past in de 
authentieke steer van het plein en heeft toch een modern karakter. 
Rondom het plein blijft de originele straatverlichting gehandhaaft. 
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De hervormde Pauluskerk 
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Pleintje Heuvelstraat 



3.4.2 Korvelseweg-Schouwburgring 
-historische laag 
Deze laag bestaat op dit moment (3.4.9) uit de oude lintbebouwing die aan beide kanten 
achter de Schouwburgring nog zichtbaar is. Een waardevol element hierin is de monumen
tale hervormde Pauluskerk aan de Heuvelstraat (1 ). Deze ligt nu volledig verborgen achter 
grate bouwblokken aan de Schouwburgring. Ook van de kleinschalige oude bebouwing 
aan de Korvelseweg is op dit moment weinig te herkennen. 
In het nieuwe ontwerp (3.4.10) krijgt de historie meer aandacht door het doorbreken van 
het bouwblok aan de noordzijde van de Schouwburgring en het openen richting de Kor
velseweg. Door de opening van de voorheen gesloten gevel aan de noordzijde krijgt men 
zicht op de historische Pauluskerk. De ruimte voor de kerk wordt als het ware een voor
plein. De historische route naar het centrum/station vanaf de Korvelseweg wordt hierdoor 
eveneens hersteld. De rooilijn van de originele bebouwing aan de Korvelseweg is terug
gebracht aan het Louisbouwmeesterplein en het plein is verplaatst richting de Schouwbur
gring . 

..... -
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Bouwblokken aan de Schouwburgring 
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-morfologische laag 
De morfologie van de bebouwing aan de Schouwburgring kenmerkt zich door grote rechte 
bouwblokken van 4 of 6 bouwlagen hoog. Daar tegenover staat de morfologie van de his
torische laag aan de Korvelseweg en de Heuvelstraat met kleinschalige bebouwing en een 
versprongen of glooiende rooilijn. 
Om een subtiele overgang te creeren tussen de 2 verschillende bebouwingsvormen is 
een tussenvorm ontwikkeld. Deze bebouwingsvorm heeft de schaal en maat die tussen 
de grote bouwblokken en kleinschalige bebouwing ligt. Enkele blokken (3.4.12 blauw) 
van verschillende hoogtes zijn geschakeld geplaatst waardoor het geheel een speels ka
rakter krijgt. Een bouwblok heeft een hoogte van ongeveer 75 meter en vormt hiermee 
een orientatiepunt binnen het stedelijke niveau aan de cityring van Tilburg. De woontoren 
is teruggeplaatst van de rooilijn aan de Schouwburgring en maakt een opening richting 
de Korvelseweg. Door de toren wordt de aandacht van de Schouwburgring naar de Kor
velseweg getrokken. 
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-openbare ruimte laag 
De openbare ruimte bestaat grotendeels uit asfalt voor het autoverkeer. Verder bevindt 
zich een pleintje aan de achterkant van de parkeergarage (3.4.13). Dit plein ligt tussen de 
zijkant van de Super de Boer en de achterwand van het bouwblok aan de Schouwburgring. 
Orie zijden van het plein liggen dus aan een zogenaamde dode wand. Het plein loopt door 
als parkje richting de achterliggende Kloosterstraat. Zeker in dit deel komen weinig voet
gangers of fietsers, de meeste mensen volgen de route langs de weg. Het parkeerplein 
naast de Pauluskerk (achter de Schouwburgring) is puur functioneel voor de bewoners in 
het naastgelegen appartementengebouw en is ingericht met enkele bomen. 
In de nieuwe situatie (3.4.14) verschuift de pleinruimte aan het Louis Bouwmeesterplein 
richting de Schouwburgring. De orientatie van de omliggende gebouwen zal op het plein 
gericht zijn in tegenstelling tot de huidige situatie. Het nieuwe plein creeert een opening van 
de Schouwburgring naar de Korvelseweg. Voor de Pauluskerk is een voorplein gesitueerd 
door de doorbraak van het grote bouwblok aan de Schouwburgring. Hier vinden fietsers en 
voetgangers hun weg naar het centrum of het station. De ruimte aan de Schouwburgring 
zelf is een voortzetting van het karakter aan de cityring. De rijen bomen zijn behouden en 
geven de cityring een groen karakter. 
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-infrastructurele laag 
De infrastuctuur past zich volledig aan, aan het orthogonale grid van de Schouwburgring 
(3.4.15) . Verschillende wegen lopen evenwijdig aan de Schouwburgring en de oude linten 
zijn loodrecht met de as verbonden. Alie wegen gehoorzamen als het ware aan de rechte 
as de Schouwburgring. Het eerste deel van de Korvelseweg is eenrichtingsverkeer waarbij 
de weg niet toegankelijk is voor verkeer vanaf de Schouwburgring. 
Binnen de infrastructuur zijn voornamelijk aanpassingen gedaan voor het langzame ver
keer (3.4.16). Voetgangers en fietsers kunnen door de opening voor de Pauluskerk vanaf 
het centrum richting de Korvelseweg of andersom. De oude route vanaf het centrum loopt 
hier door. De aansluiting van het autoverkeer van de Korvelseweg met de Schouwburgring 
krijgt een subtiel gebogen vorm. Het eerste deel van de Korvelseweg is niet langer een
richtingsverkeer maar wordt ook toegankelijk vanaf de cityring voor autoverkeer. 

p 
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Perspectief vanaf de Schouwburgring, links de toren aan de Korve/seweg 

lmpressies 

Perspectief vanaf 
de Korvelseweg (st. 
Annaplein) 
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Vogelvlucht plangebied 
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Op onderstaande foto en bijbehorende 
impressie is het verschil te zien van het zicht 
vanaf het Radioplein aan de Heuvelstraat richt
ing de Schouwburgring. Op de foto is de achter
zijde van het bouwblok aan de Schouwburgring 
nag te zien terwijl op de impressie de door
braak zichtbaar is. Tevens is het orientatiepunt, 
de toren aan de Korvelseweg duidelijk aan
wezig. De route vanaf de Heuvelstraat en het 
station zet zich door via de opening in de wand 
voor de Pauluskerk. 
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3.5 Bosscheweg 
De Bosscheweg ligt in het oosten van de stad Tilburg en loopt richting Den Bosch. Uit de 
globale analyse van alle linten in hoofdstuk 1 blijkt dat de weg doorbroken is door het spoor 
en een deel van de verkeersfunctie is overgenomen door de Spoorlaan. De Bosscheweg 
kent een zeer hoge verkeersdruk: vanaf de Ringbaan oost (ter hoogte van de spoorlijn 
richting de Bosscheweg) passeren 19526 auto's per dag . Richting de Spoorlaan vanaf de 
Ringbaan Oost zijn het 18093 auto's per dag. 
Het doel van dit ontwerp is een visuele verbinding te maken tussen de Bosscheweg en de 
Tivolistraat. De historische rechte verbindingsas is het uitgangspunt. 

De oude Bosscheweg rond 1900, 
nu de Tivolistraat 

Arbeiderswoningen aan de Bosscheweg (1971) 
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3.5.2 Sequentie Bosscheweg 

144 3.5.3 Verbinden Bosscheweg met Tivolistraat 



Sequentie 
Omdat de Bosscheweg niet is geanalyseerd in hoofdstuk 2, is in 3.5.2 de sequentie 
weergegeven. De sequentie bestaat uit 4 delen. Het eerste deel is de Tivolistraat met 
daaraan het orientatiepunt lnterpolis. De verhoogde spoorlijn vormt dan een barriere met 
de Bosscheweg. Het 2e deel van de sequentie is het beginstuk van de Bosscheweg 
(tot aan het kanaal). De weg is breed opgezet en er zit een klein industrieterrein direct 
aan de weg. Na het kanaal loopt het derde stuk door tot aan het spoorviaduct. De weg 
versmald hier en het viaduct beperkt het zicht. Het laatste en 4e deel is hierna weer zeer 
ruim opgezet en heeft aan beide zijden van de weg bomenrijen en ventwegen. De bebou
wing bestaat hier uit grote villa 's. 

Overweging: Historie 
De meest wenselijke situatie, vanuit historische oogpunt gezien, is het opnieuw verbinden 
van de Bosscheweg met de Spoorlaan en Tivolistraat. De rechte verbindingsas met de 
stad zou hierdoor opnieuw leven worden ingeblazen. Om dit te kunnen bereiken moet een 
nieuw viaduct worden gemaakt om het hoogteverschil met het spoor te overbruggen. De 
lengte van het viaduct zou bij rechtstreeks verbinden ongeveer 80 meter bedragen (3.5.3), 
wat een zeer grote kostenpost op zou leveren. Het middel, de aanleg van een viaduct, 
streeft hier het doel, het zichtbaar maken van de oude verbindingsas, volledig voorbij. 
Er is gekozen voor een eenvoudigere en haalbare ontwerpoplossing om de visuele verbin
ding tussen de Bosscheweg en de Tivolistraat te bereiken. 
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Kruising Bosscheweg-Ringbaan Oest Tivolistraat 
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·historische laag 
De historie wordt gevormd door de bebouwing aan de Bosscheweg en de Tivolistraat 
(3.5.4). De oude doorgaande route naar het centrum die via de Tivolistraat en de Bos
scheweg liep, is doorbroken door de aanleg van het spoor. Een deel van de Bosscheweg 
is geheel ver-dwenen en de vroegere verbinding tussen de 2 delen is niet meer als zodanig 
herkenbaar. Alleen op de plattegrond is nog een denkbeeldige lijn te trekken tussen de 
Tivolistraat en de Bosscheweg. 
De oude doorgaande route is het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. De richting van 
de bebouwing is geplaatst in de lijn van de oude weg (3.5.5). Aan de noordzijde van het 
spoor is een gebouw geplaatst met een oplopend schuin dak dat eigenlijk wijst naar de 
overzijde van het spoor. De scherpe punt verwijst naar de oude route die vroeger de Tivo
listraat en de Bosscheweg met elkaar verbond. Aan de zuidzijde van het spoor is de weg 
deels verlegd naar de oude schuine lijn. Er is hier tevens bebouwing geplaatst aan de oude 
roolijn. 

.... 
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-morfologische laag 
De morfologie hangt samen met de historische laag. Er is een contrast waar te nemen 
tussen de oude, kleinschalige bebouwing aan de Bosscheweg en Tivolistraat en het grate 
kantoorgebouw van lnterpolis aan de Spoorlaan-Tivolistraat (3.5.6). 
Tegenover de kleinschalige bebouwing aan de zuidzijde van het spoor is nieuwe bebou
wing (blauw) geplaatst met afmetingen die tussen de 2 aanwezige vormen in ligt(3.5. 7). 
Enkele blokken van verschillende hoogtes vormen de nieuwe versprongen rooilijn. Ze 
vormen samen hun eigen compositie. De gebouwen kunnen verschillende kantoorfuncties 
herbergen. Aan de noordzijde van het spoor is eveneens een gebouw geplaatst wat de 
afmeting heeft die tussen het grootschalige en kleinschalige in ligt. Dit publieke gebouw 
heeft een scherpe punt die als het ware over het spoor wijst. Het zou een uitstekende 
locatie zijn voor bijvoorbeeld een kleinschalig spoormuseum door het zicht op het spoor. 

-
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-infrastructurele laag 
De oude verkeersas, de Bosscheweg, is doorbroken door de aanleg van het spoor in 1865. 
Er zijn 2 wegen ontstaan die op dit moment weinig relatie met elkaar hebben (3.5.10). De 
huidige route vanaf de Bosscheweg richting het centrum loopt langs het spoor (eenrich
tingsverkeer) richting de spoorlaan. Andersom splitst de weg zich bij het parkeerplein en 
loopt naar de kerk aan de Ringbaan Oost (eenrichtingsverkeer). Rondom het parkeerplein 
liggen verschillende eenrichtingswegen en enkele keerlussen waardoor een onduidelijke 
situatie ontstaat. Aan de spoorlaan ligt aan de linkerzijde van de weg nog een bushaven. 
lnvoegen vanaf deze haven kan soms leiden tot gevaarlijke situaties door de ligging aan de 
linkerkant van de weg. Apart voor fietsers is er een fietsbrug over de ringbaan die volledig 
ge"isoleerd ligt en sociaal onveilig is. 
In het ontwerp is de oude verkeersas ten zuiden van het spoor hersteld. Het rommelige 
parkeerplein is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe as. Hierdoor ontstaat 
een heldere kruising richting het centrum. Het fietsverkeer volgt dezelfde route als het 
autoverkeer langs de weg. De fietsbrug over de Ringbaan oost is verdwenen en het fiets
verkeer is terug op het maaiveld. De ruimte die ontstaat door het verwijderen van de fiets
brug wordt ingezet om een laankarakter aan de toegangsweg te creeren. 
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Perspectief vanaf de Tivolistraat 

lmpressies 
Rechts is een vogelvlucht van het gehele 
plangebied te zien. De nieuwe bebouwing ligt 
aan de oude as en ook de bomen liggen in 
dezelfde lijn . Op de achtergrond is nog net de 
hoogbouw van lnterpolis te zien. 
Boven is het zicht vanaf de Tivolistraat te zien. 
Over het spoor is de puntvormige nieuwe 
bebouwing zichtbaar. 
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De oude en nieuwe situatie aan de Spoorlaan met op de achtergrond lnterpolis. Door het 
verdwijnen van het verhoogde fietspad langs het spoor is de ruimte tussen het spoor en de 
bebouwing vergroot. Deze is opnieuw ingericht met bomen en fietsstroken naast de weg . 

Oud .. Nieuw 

Het beeld vanaf de Bosscheweg. De nieuwe bebouwing ligt in het verlengde van de Bos
scheweg en wijst over het spoor. De verkeersas loopt niet langer dood maar loopt visueel 
door, door middel van bebouwing en bomen. 
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3.4 Evaluatie 
Veel van de historische lintbebouwing is nag terug te vinden in de steden Tilburg en Eind
hoven. Er is echter oak heel wat herkenbaarheid verloren. De menselijke schaal van de 
bebouwing met straatprofiel en de afwisselende type huizen bepalen vaak de gemoede
lijke sfeer. Veel mensen waarderen de kleinere schaal van de bebouwing maar zien oak de 
problemen van de hoge verkeersdruk binnen de smalle profielen. 
De volgende 2 onderzoeksvragen zijn belangrijk geweest voor mijn afstuderen: hoe is de 
huidige stand van zaken van de historische lintbebouwing? en hoe kunnen de linten zich 
in de toekomst ontwikkelen om de herkenbaarheid van de stad te vergroten? De doelstel
ling die hieruit volgde was het analyseren van de huidige situatie van de lintbebouwing met 
daarnaast het ontwikkelen van een ontwerpmethode voor de toekomst van de linten 
De aanpak van mijn onderzoek bestond uit 3 stappen om de doelstelling te bereiken: een 
globale analyse van alle aanwezige linten, een uitgebreide analyse van enkele linten en 
als laatste een ontwerp voor ontwikkeling van lintbebouwing. 
De globale analyse bood de basis voor de indeling van de linten in verschillende typolo
gieen. De wegen zijn hierdoor makkelijker te herkennen en te vergelijken met andere. Er 
zijn grate overeenkomsten te herkennen in de soort bebouwing, profielen en verkeersdruk. 
Het voorzieningenniveau aan de linten is echter wel heel erg afwisselend, teveel afwijkend 
om te koppelen aan de typologieen. Hier blijkt dan oak dat ieder lint zijn eigen functie 
binnen de stad heeft, uniek is en zal blijven. 
Het 2e deel van het onderzoek heeft de aanname van verschillende typen linten groten
deels bevestigd. De gekozen wegen voor deze analyse hebben duidelijk overeenkomsten 
laten zien tussen de wegen in Tilburg en Eindhoven binnen de typologien. Echter in acht 
moet warden genomen dat de keuze voor de linten bewust is gedaan op basis van de 
stedebouwkundige situatie. Zo zijn veel linten binnen type 1, het historisch lint, doorbroken 
door nieuwe stedebouwkundige structuren, dit zijn onder andere de Woenselsestraat en 
de Leharstraat. De Hoogstraat en Korvelseweg, type 2 (de stedelijke route), zijn beide een 
direct verlengde van het centrum van beide steden. Opvallend aan deze wegen is het hoge 
voorzieningenniveau. Terugkijkend naar hoofdstuk 1 blijkt dit echter niet vanzelfsprekend 
te zijn voor type 2. De aantallen voorzieningen wijken onderling zeer veel af. Een reden 
hiervoor zou kunnen warden gezocht in de stedebouwkundige situatie en ligging van de 
wegen. Echter om hierover uitspraak te doen is nader onderzoek naar alle voorzieningen 
aan de linten noodzakelijk. 
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Als afsluiting van het onderzoek is een ontwerpmethode ontwikkeld en toegepast. Op sub
tiele wijze zijn ingrepen gedaan op enkele locaties aan de linten, de historie als uitgangs
punt nemend. De ontwerpen van de Korvelseweg en Bosscheweg herhalen of kopieren 
het verleden niet, maar geven een knipoog naar het verleden . Het onderzoek en de ont
werpmethode kunnen samen een handgreep bieden voor de verdere ontwikkeling van de 
historische lintbebouwing. 
Samenvattend zijn er zeer veel kenmerken van de linten verzameld en de huidige stand 
van zaken is in kaart gebracht. Samen met de ontwerpmethode is de doelstelling bereikt. 
Het voorzieningenniveau biedt uitgangspunten voor vervolgonderzoek. 
De linten herbergen over het algemeen erg veel monumentale, herkenbare gebouwen en 
geven de stad samen met nieuwe stedelijke ontwikkelingen een gezicht. Ze vertellen geza
menlijk de historie en de ontwikkeling van de stad. Koesteren en op subtiele wijze ontwik
kelen biedt een overlevingskans voor de linten. 
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Hoortoestellen v . Box tel 
Trekpleister 
Kijkshop 
Blokker 
Van Rijswijk schoenen 
Schoenen Pijnenburg 
Bysan damesmode 
Goudsmid 
Maas mode 
Pepita kinderkleding 
lien's mode 
amore kleding 
Hat saloon 
Bright fashion 
Mode maison Claire 
Schoenen Brekelmans 
Telecom Coeurtel 
Wijnkoperij 
Feestelijk cadeaus 
Filmclub 
Microtech gsm 
Jumbovideo gigant 
Reisburo Disma 
Dierenwinkel 

4 Caravans Melis 
Specialist Turkije reizen 
Ruitersport 4 Reisburoland 
Jumper dierenwinkel 
Berenwinkel 
Kantoorboekhandel Lotje 
Sex shop 
The readshop 
Combifoto 
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g' Antiek design 
~ Bloemen 
~ Serviceshop 
(jj Donou tropische producten 
('.'.: Kinderatelier 
~ A tot 2 bazaar 

Ditvoorst slaapwinkel 
CVT interieur 
Vivante koppelmans 
Verlichting 
Rietwinkel 
Ditjes en datjes meubels 
Peerke meubelen 
Blankhouten werk 
Schulmrubberkoning 
Oosterse tapijten 
Ciordijnen 
Doe het zelf CVT 
Satelliet systemen schotels 
F1etsen v . d , ven 
Auto Subaru dekkers 
Fietsenhuis 
Coffeeshop 
Cafetaria Den Engel 
Shoarma 
Cafe bar Bogaz 
Cafetaria v , le rs el 
Ch1nees 
Bar 
Chinees 
Shoarma pizzeria 
Coffeeshop 
Cafetaria 
Buro halt 
ROC preston 
DS.H advocaten 
Kapper 
Stomerij 
Rijschool 
Hardy's kapper 
Ebony beauty center 
HCT u1tzendbureau 
Maes hypotheken 
Stichting SAFA 
Kapper Schuurkes 
Hypotheken 
Instituut v , opleidingen in reiswereld IVOR 
Cvb bank 
Rabobank 
Kantoor advocaten 
Drukkerij smits 
Tattoos iarcln 



Bredaseweg 



,,·-···--· De broodspec1alist 
Bakker 
Eekelaar brillen contactlenzen 
Kleding 
Netcollective software 
Starlet adventure 
Cartridge world 
Bloemenhuis Postelmans 
Galerie de verborgen vondst 
De paardebloem 
Galerie Nikki 
Tida parket 
Ben de graaf tapijt Be Parket 
Expert 
Autogroothandel 
T lelijke hof themarestaurant 
Cafe taverna 
Cafe bar de fijnproever 
Bar samata 
Cafetaria v . d. Maade 
Chinees ind . Restaurant I-Pin-Ke 
Coffeeshop pasja 
Eethuis Bamboe surinaams indisch 
The crackers koffieshop 

gi Cafe den Eik 
:i'. stapperij de Korenbloem 
85 Cafe restaurant het dorstige Hert 

{5 Uitzendbureau job choice 
OJ Avangi hairfashion 

c]s LUpker Bouckaert makelaardij 
Nagelstudio 
Jan Hosli administratie 
Van beek architect 
Sparrenheuvel huid verzorging 
Kapper Fon Jansen 
Personeelsdiensten continent force 
Adviesgroep midden Brabant 
Technicum uitzendbureau 
Gelderrijn Herplaatsingsservice 
De hypotheekshop 
Rutten kappers 
Kin makelaars 
Herenkapper 
fotograaf 
advocaten 
van de Water makelaar 
Amarant gehandicaptenzorg e.d . 
Van der Aa accountants 
Klooster 
Begraafplaats 
Gianotten drukkerij 
Denksportcentrum Theseus 
Klooster 
Tw.-n ~i:inrlrik c. 
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bood- winkelen Laag- Overige 
schap- fre- functies 

pen quent 
ko en 
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ERT service auto 
Eindhovense radiatoren fabriek 
garage Albert Roxs Total tankstation 
cafe 

...., cafe de koens 
IO cafetaria Tonnaer IO 
b Abbott Humen resource specialist 
r.n schoo l ~ . ......, 

huisarts ..... 
.::L fysiotherapie c 
ro Rabe vastgoed ..... u.. woonbedrijf 

Adon line 
CVB bank 
woonbedrijf sws 
kantoor 

van Tuyl woninginrichting • I I Brazan automaterialen 
5{ ...., VCC inkoop verkoop auto 's 
~ ~ Middelbare school Novalis college 

I tl de pensioendesk 
~ Bastiaans loodgieterbedrijf 
~ notariskantoor v.d. Wouw 

temova vibrostatic ~ 
I wijnhu1s eindhoven • c 

Q) O> de rungraaf school 
> 
0 aJ BACS 
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Hoogstraat 
thais voor thuis 
aldi 
albert heijn 
groente en fruit 
bakkerij ad papers 
groente en fruit 
tabaksspeciaalzaak 
blokker 
Mode second floor 
stonewall outlet 
matenloos mode 
hans textiel 
actionsport 
bedrijfskleding 
i4muzque 
videogames replay 
home movies 
remco car stereo 
pda wereld 
semitel telefoonwinkel 
proeverij wijnwinkel 
earth spirits new age 
topltoys 
dierenspeciaalzaak 
hengelsport 
kunst 8' co 
potterie de steenuil 
antiek groothandel 
bloemist 
bloemist 
smoll woonaccessoires 
douches/ badkamers 
vloeren centrum 
verlichting 
h8't vloeren 
keukenspectrum 
verheijen cv en sanitair 
formido 
electro eindhoven 
machinehandel teunissen 
waterlooplein in- verkoop 2ehands 
Bombeek antennas 
biacamp multimedia 
stichting kr1ngloop 
radson cv ketels 
auto keizer occasions 
rookschade waterschade kleding/witgoed 
gazelle rijwielen 
rijwielcentrale 
occassions 
autobedrijf 
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autocentrum gestel 
cafe vlakbij 
chinees eethuis 
t rozenknopje cafe 
restaurant Turkoise 
cafe aydin 
cafe de gouden bal 
cafetaria 
babula bar 
new york pizza 
food factory mundial 
c;ifll de sportvri1nd 
ca fll restaurant de harmonie 
ca f1tari;i t bikkertje 
c;ifetariil conny 
cilfli 
huisarts 
apotheek keljzer 
dierenartspraktijk 
klnderdagverblljf 
apotheek ridas 
grafisch ontwerp 
kapsalon coupez 
kapper 
ingenieursburo 
buro premo 
i;iruldesign 
gra ficom 
lichtreclame en beletteringen 
kopiekopie 
maxability 
hypotheken 
ritahuis 
haarstudio toine 
horeca uizendbureau 
belhuls 
scho1nm1ker 
randstad uitzendbureau 
;1r11dschapslijperij 
heel advies 
divine v1t;ility centre 
wijklnfocentrum 
kerk 
tebodin 
Fortis bank 
;ibn ;imro bank 
ministerie van landbouw, natuur en voedselkwalite it 
aqua 2000 ijsblokjes ~ 
kledingreparaties ~~1 
uit;everij ~ 

_d~r~a29o~n""""'ta~t~to~o'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-u.1.= 173 





Boschdijk 

clOOO 
Euroland travel 
electroshop 
kunsthandel A.H. Bies 
Nederlands slaapcentrum 
B1bydump 
Morg1n1 
L11nb1kker 
tulncentrum Dankers 
autohart 
Bongers auto 
Da Ching chinees 
Cafe bar Halikarnas 
eetcafe/poolcafe 

.::.:. cafi menfort 

. ....., cafi 

] d'n overkant cafi 
Apotheek mensfort 
hypotheekgroep Brabant 
Ben van Lit elektrotechniek 
Maas Hypotheekkantoren 
Meerland Hypotheken 
Parochie st . Anthonius/Fellenoord 
ABN- Amro 
AZL/BDO 
Kantoren 
AE Vitae 
United restart/ itag techn/ Mercuri Urval 
Lundi a 
Hurks 
DIS.P 
Rabobank adviescentrum 
ates origin 







Aalsterweg Berkdijksestraat Boschdijk Bi 
Zwijsenstraat Frankrijkstraat BosscheV\ 
Geldropseweg Bredaseweg Grote bE 
Broekhovenseweg Heezerweg Gasthuisr i 
Hoogstraat Goirkestraat Kleine berg H« 
seltstraat Kruisstraat Hoefstraat Leenderw 
Koestraat Lijmbeekstraat Korvelseweg La , 
straat Stratumsedijk Leharstraat Strijpsestr< 
Zeelsterstraat Molenstraat Tongelresestrc 
Noordstraat Vlokhovenseweg Piusstrc 
Woenselsestraat Reitse hoevenstraat Bokha 
erstraat St. Josephstraat Tivolistraat Ve 
hovenring Voltstraat 


