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Voorwoord 

Ik ben blij dat het nu toch echt af is. Duurzame herstructurering Tilburg Noord, het heeft vele 
maanden in mijn hoofd rondgespookt. Afstuderen lijkt totaal niet op de jaren daarvoor, waarin 
tentamens en hier en daar een werkstuk maken een heel andere manier van studeren oplevert. 
Het maken van een tentamen is een vrij anonieme prestatie, je cijfer staat in relatie met een 
studentnummer dat alleen jij kent. Bij afstuderen is je prestatie niet meer zo anoniem, je gaat 
veel dieper op de stof in en er wordt iets van je verwacht. En bij die veranderde druk leer je 
jezelf kennen. Afstuderen is dus niet alleen maar je vakgebied verder ontdekken. Om niet te 
verdwalen is het belangrijk om je positief te laten stimuleren door je omgeving en jezelf te 
prikkelen bij het onderzoek. Zelfdiscipline is moeilijk, een stage kan daarbij zeker helpen. 

Ik wil iedereen bedanken voor hun steun. In de eerste plaats mijn ouders en mijn zusje, voor 
hun sportieve en financiele steun. Daarnaast mijn vrienden die me steeds moesten vragen 
wanneer het nou eens eindelijk af was, waarschijnlijk ging het hen voornamelijk om de borrel. 
Ook de gemeente Tilburg voor het ter beschikking stellen van kaartmateriaal en andere 
noodzakelijke informatie. Tot slot mijn begeleiders voor het geduld dat ze hadden. 

Erik Teurlings 
s386975 

Maart 2000 

Afstudeerbegeleiders 
Cees Doevendans 

Jacques Valk 
Han Lorzing 
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Samenvatting 

1 Doel 
De aanleiding voor dit afstudeerproject bestaat uit twee opgaven. De eerste opgave is een 
stedebouwkundige opgave, waaronder sinds begin jaren '90 de herstructurering van de 
naoorlogse wijken. Deze naoorlogse wijken kennen problemen op gebied van sociale en 
stedebouwkundige kwaliteit. 
De andere opgave is een milieuopgave. Een toenemende wereldbevolking en welvaart zorgen 
voor een toenemende belasting van het milieu, waardoor milieuproblemen ontstaan. Bij 
nieuwbouwprojecten worden vaak al maatregelen ingebracht die de milieubelasting 
terugbrengen. Ook bij de herstructureringsopgave zouden deze maatregelen ingepast kunnen 
worden. De twee opgaven leiden tot de volgende probleem- en doelstelling: 

Probleemstelling: Met een toenemende welvaart en wereldbevolking komt het milieu onder 
druk te staan. Op allerlei terreinen wordt gezocht naar oplossingen, zo ook in de stedebouw. 
Wat is duurzaamheid in de stedebouw? En hoe kun je dit gebruiken als we kijken naar de 
herstructureringsopgave zoals die momenteel in veel naoorlogse wijken plaatsvindt. 
Doelstelling: Koppelen van de milieuproblematiek aan de herstructureringsopgave van 
Tilburg Noord in de vorm van een toepasbare benadering van duurzame stedebouw. 

2 Aanpak en methoden 
Het instrument voor duurzame stedebouw is afgeleid van de opvatting dat de stad als systeem 
functioneert met een stroom in en een stroom uit. De algemeen gebruikte milieuthema' s 
(stromen) zijn energie, water, verkeer en materialen, grondstoffen en afval. Daarnaast is groen 
een milieuthema. Naast de milieuthema's als basis voor milieukwaliteit, blijkt volgens de 
problematiek van de naoorlogse wijken ook de stedebouwkundige en sociale kwaliteit van 
belang te zijn. Duurzame stedebouw is dan als volgt gedefinieerd: 

Duurzame stedebouw is de integrale ontwikkeling van stedebouwkundige, sociale en 
milieukwaliteit. 

Omdat het om een bestaande wijk gaat, kunnen de stedebouwkundige en sociale kwaliteit 
onderzocht worden d.m. v. een sterkte-zwakte analyse. Bij stedebouwkundige kwaliteit gaat 
het om de thema's morfologie, groen, verkeer, openbare ruimte, wonen en voorzieningen en 
bedrijvigheid. Bij sociale kwaliteit gaat het om de thema' s sociale problemen, wonen, 
openbare ruimte en participatie. Bij milieukwaliteit gaat het om bestaande 
ontwerpmaatregelen voor de eerder genoemde milieuthema's energie, water, verkeer, groen 
en materialen, grondstoffen en afval, o.a. uit het in 1999 verschenen 'Nationale pakket 
duurzame stedebouw'. 

De definitie voor duurzame stedebouw wordt gebruikt bij de analyse van Tilburg Noord. 
Tilburg Noord ligt door het kanaal en de ringbaan gei"soleerd van de stad. Het stadsdeel 
bestaat uit drie wijken: Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok en is een typische naoorlogse wijk 
met kenmerken van de tuinstad, functiescheiding, stempelstedebouw en de wijkgedachte. 
Andere kenmerken zijn veel laagbouw, veel groen (maar erg eenzijdig en saai vormgegeven) 
en een slechte openbare ruimte. Ook sociale problemen als hoge werkloosheid en veel 
allochtonen zijn kenmerkend. Enigste uitzondering op de naoorlogse identiteit is de 
gehandhaafde nederzetting 'de Schans'. 
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In de analyse is eerst de positie van Tilburg Noord ten opzichte van de omgeving bepaald. 
Door de ligging tussen stad en buitengebied en een aantal opvallende groenzones is Tilburg 
Noord opgevat als een overgangsgebied tussen stad en buitengebied. De analyse van Tilburg 
Noord zelf is, volgens de definitie, onderverdeeld naar stedebouwkundige, sociale en 
milieukwaliteit. 

De resultaten uit de analyse hebben geleid tot het programma van aandachtspunten. Omdat in 
het totaalconcept niet alle problemen opgelost kunnen worden, is hier een afweging gemaakt 
van wat wel en wat niet meegenomen wordt. 

Op basis van het programma van aandachtspunten is het totaalconcept gemaakt. Dit wordt 
opgesplitst in vijf lagen of deelconcepten: groen, water, verkeer, wonen en voorzieningen en 
bedrijvigheid. Per laag worden de ingrepen weer opgesplitst naar stedebouwkundige, sociale 
en milieukwaliteit. 

Naast een totaalconcept voor Tilburg Noord zijn twee deelgebieden uitgewerkt. In het eerste 
deelgebied, Stokhasselt, gaat het om het verbeteren van een buurt. Door de twee belangrijkste 
restruimtes aan te pakken, een straat tussen twee stempels en de ruimte tussen een strook en 
een stempel, wordt de buurt een geheel en ontstaan de mogelijkheden voor 
woonmilieudifferentiatie. 
Het tweede deelgebied is het noordelijke deel van het Quirijnstoktrace. Deze groenzone is 
altijd vrijgehouden voor een nooit aangelegde wijkontsluitingsweg. Hierdoor is het gebied 
nooit duidelijk ingericht. 

3 Conclusies 
De opgave voor Tilburg Noord toont aan dat ook milieumaatregelen in het 
herstructureringsproces kunnen worden geiinpliceerd. Samen met de normale ingrepen ter 
verbetering van de stedebouwkundige en sociale kwaliteit is de milieukwaliteit te verbeteren, 
met name op gebied van groen, water en verkeer. Daarentegen gaat een aantal van de 
milieumaatregelen te ver of heeft meer kansen op woningniveau (energie en materialen, 
grondstoffen en afval). Ook zijn de maatregelen makkelijker in te passen bij 
nieuwbouwprojecten. Daar kan vanaf het begin voldoende ruimte worden gereserveerd en 
kiezen bewoners bewust om in zo'n wijk te gaan wonen. 
De gemeente zelf doet in Tilburg Noord nog niet veel aan duurzaamheid. Enkele marginale 
opmerkingen zijn: er is geen geluidsoverlast, geen bodemverontreiniging, er zijn kansen voor 
regenwaterafkoppeling en orientering van nieuwbouw op de zon. Er zijn een heleboel 
intenties maar weinig draagkracht om ze daadwerkelijk door te voeren. Ook is er maar een 
marginaal totaalconcept voor Tilburg Noord. De gemeente richt zich vooral op 
7 'speerpunten' waarvan er 4 op sociaal vlak spelen. 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Inleiding 

Inleiding 

In Nederland is een groot deel van de woningvoorraad gebouwd tijdens de wederopbouwjaren 
na de tweede wereldoorlog. In de jaren '90 zijn deze wijken onderhevig aan verval en voldoen 
ze niet meer aan de huidige maatstaven. Er ligt dan ook een belangrijke stedebouwkundige 
op gave in deze wijken. Deze opgave is begin jaren '90 onder de aandacht gebracht als 
herstructurering, waarbij het met name ging om de sociale en stedebouwkundige problemen 
van de woonomgeving. 

Daarnaast bestaat er wereldwijd de opgave van het terugdringen van milieuproblemen. De 
steeds meer toenemende wereldbevolking en welvaart zorgen voor een steeds grotere 
milieubelasting. En zowel bevolking als welvaart zullen blijven stijgen in de toekomst. 
Op allerlei terreinen wordt gepoogd om de milieubelasting terug te dringen. De politiek stelt 
eisen aan milieunormen, de industrie is innovatief op milieugebied en onze technische kennis 
wordt alsmaar groter. Er zijn experimenten gaande met bijvoorbeeld warmtewinning uit het 
wegdek van snelwegen of milieuvriendelijkere benzine zoals Shell onlangs op kleine schaal 
ge1ntroduceerd heeft. 
Ook in de (stede)bouw is een tendens gaande dater aandacht wordt besteed aan de 
milieukwaliteit van de woning en de woonomgeving. Op woningniveau gaat het hierbij o.a. 
om betere isolatie (zorgt voor minder energieverlies) en milieuvriendelijke materialen, 
alhoewel beide ook wel opgelegd zijn door normen van de overheid. 
In de stedebouw zijn er lange tijd kleine projecten geweest waar mogelijke oplossingen 
werden toegepast. Het toepassen op grotere schaal is pas enigszins op gang gekomen met de 
bouw van de Vinex-wijken, alhoewel het begrip duurzaamheid daar meer een wervend woord 
voor de verkoopfolders is. Een belangrijk instrument voor toepassen van duurzame stedebouw 
is het onlangs verschenen document 'Nationale pakket duurzame stedebouw' (1999). 

Het koppelen van deze twee opgaven leidt tot de volgende probleem- en doelstelling: 

Probleemstelling: Met een toenemende welvaart en wereldbevolking komt het milieu onder 
druk te staan. Op allerlei terreinen wordt gezocht naar oplossingen, zo ook in de stedebouw. 
Wat is duurzaamheid in de stedebouw? En hoe kun je dit gebruiken als we kijken naar de 
herstructureringsopgave die momenteel in veel naoorlogse wijken plaatsvindt? 
Doelstelling: Koppelen van de milieuproblematiek aan de herstructureringsopgave van 
Tilburg Noord in de vorm van een toepasbare benadering van duurzame stedebouw. 

De opbouw van het verslag is als volgt: 

Deel I bestaat uit hoofdstuk 1 waarin wordt dieper ingegaan op de kenmerken en problemen 
van de naoorlogse wijken. In hoofdstuk 2 worden milieuproblematiek en de relatie tot de stad 
verder toegelicht, hetgeen een toepasbaar instrument oplevert om een naoorlogse wijk te 
kunnen analyseren en ingrepen voor te stellen. 

Deel II behandelt het naoorlogse stadsdeel Tilburg Noord. In hoofdstuk 3 en 4 worden een 
beschrijving en een analyse van Tilburg Noord gemaakt met behulp van het instrument voor 
duurzame stedebouw. In hoofdstuk 5 wordt een programma van aandachtspunten opgesteld 
als resultaat van beschrijving en analyse. In hoofdstuk 6 wordt een nieuw concept gegeven 
voor de opbouw van Tilburg Noord en in hoofdstuk 7 worden twee deelgebieden uitgewerkt. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 8 slotoverweging gegeven. 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Deel 1: Theoretisch·raamwerk 

Deel I Theoretisch raamwerk 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 1: Naoorlogse wijken 

1 Naoorlogse wijken 

1.1 Inleiding 
In de stedebouw zijn twee soorten bouwopgaven te onderscheiden. De eerste zijn de nieuwe 
stadsuitbreidingen, van enorme Vinex-locaties tot kleinere projecten in dorpen. De andere 
opgave is de herstructurering van de bestaande stad, zoals vrijgekomen industriegebieden, 
centrumplannen en de herstructurering van naoorlogse wijken. 
Deze naoorlogse wijken zijn met name in de jaren '50, '60 en '70 tot stand gekomen, waarbij, 
door de woningnood en met behulp van de industrialisering van het bouwproces, kwantiteit 
een grotere rol speelde dan kwaliteit. Dit leidt nu tot grate stedebouwkundige en sociale 
problemen (paragraaf 1.2). 
Naast de huidige problematiek als kenmerk, dragen de wijken ook typische morfologische 
kenmerken met zich mee. Deze zijn niet allemaal meer van deze tijd maar kunnen kansen 
bieden aan herstructurering. De belangrijkste relevante kenmerken warden in paragraaf 1.3 
besproken. 

1.2 Problematiek van de naoorlogse wijken 

In 1990 verschijnt een advies1 over de problematiek van de naoorlogse wijken, uitgebracht 
door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO). Een algemene conclusie die 
de RARO trekt is: "Steeds duidelijker wordt dat de problematiek een structureel karakter gaat 
vertonen, en niet beperkt blijft tot een aantal incidenten. In veel gebieden is sprake van 
algemene achteruitgang, en dat proces gaat door. De opgave is hoe te voorkomen dat in 
naoorlogse wijken spoedig ook een grootscheepse stadsvernieuwingsoperatie nodig is. In 
sommige wijken is de noodzakelijke inhaaloperatie daarmee reeds vergelijkbaar". 

De problemen komen niet in alle naoorlogse wijken voor en ook niet in dezelfde intensiteit. 
Vaak is het zo dat binnen een goed functionerende wijk een probleemcomplex ligt. Het is wel 
noodzakelijk om in de gaten te houden dat de problemen van een specifiek complex niet over 
de rest van de wijk verspreid warden. Sams is sloop de enige oplossing. 
Er is een aantal indicatoren die aangeven wanneer verval optreedt in een complex .. Een van 
de belangrijkste indicatoren is de structurele leegstand. Andere indicatoren zijn doorstroming/ 
mutatiegraad, het aantal weigeringen van een woning, het aantal weigeringen van 
huurbetalingen, vandalisme, imago bij niet wijkbewoners etc .. 

Het is duidelijk dat de problematiek van de naoorlogse wijken zeer divers is. Vaak is sprake 
van een combinatie van factoren. De RARO onderscheidt de volgende problemen in 
naoorlogse wijken: 
1. De kwaliteit van de woningvoorraad; 
2. De kwaliteit van woon-, leef- en (kleinschalige) bedrijfsomgeving; 
3. Factoren die samenhangen met de (concurrentie)positie van een wijk in de stedelijke 

structuur; 
4. Sociale factoren; 
5. Financiele factoren. 

1 Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening: "Advies over de problematiek van naoorlogse wijken", Den 
Haag, 1990 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 1: Naoorlogse wijken 

Ad 1) De problemen met betrekking tot de kwaliteit van de woningvoorraad 
Technische gebreken aan woning en, veel , ' ' .. , ·."~' 

voorkomend in de wijken van de jaren '50. 
Er zijn problemen t.a.v. vocbt, slecbte 
isolatie, slecbte kwaliteit van kozijnen, 
vloeren, plafonds en dergelijke. Ook kunnen 
de woningen aangepast warden aan eisen 
van deze tijd, bijvoorbeeld door bet 
aanbrengen van een lift. 
Negatieve factoren in het ontwerp, betgeen 
vooral voorkomt in wijken uit de jaren '60. 
Het gaat om monotonie, massaliteit, 
grootscbaligbeid en onveiligbeid van de 
openbare ruimtes. Door berstructurering en/ 

Figuur 1 Openbare ruimte flat in Heikant (Tilburg 
Noord) 

of berontwerp van wijk of buurt kunnen deze weer een positieve uitstraling krijgen. 

Ad 2) De problemen met betrekking tot de kwaliteit van woon-, lee/- en kleinschalige 
bedrijfsomgeving 
Sociaal-culturele, educatieve voorzieningen en dergelijke. Deze zijn op cijfermatige basis aan 
de wijk toegevoegd. Door gezinsverdunning en leegstand verdwijnt bet draagvlak voor de 
voorzieningen. 
Verkeer- en vervoersvoorzieningen. Dit is vooral een probleem van sociale veiligbeid. 
Onveilige langzaam verkeerroutes en weinig toezicbt op geparkeerde auto's. Verder zijn 
autoroutes vaak korter dan langzaam verkeerroutes. Openbaar vervoersbaltes liggen niet altijd 
even gunstig. 
Recreatie en groenvoorzieningen. Hieronder 
vallen problemen met sociale veiligbeid, 
vernielingen, onduidelijk over bet bebeer, te 
weinig prive-bezit alsmede 
onsamenbangende en slecbte 
groenstructuren. Vaak is bet zo dat inricbting 
niet afgestemd is op de buidige bewoners, 
bijvoorbeeld bankjes voor ouderen, 
speeltoestellen voor kinderen en is er een 
afnemend draagvlak voor sportterreinen in 
vergrijsde buurten. 
Kleinschalige bedrijfspolitiek. Onder invloed 
van vergrijzing van de bevolking, kleiner 

Figuur 2 Afvaldump door onduidelijke functie groen 
Quirijnstoktrace (Tilburg Noord) 

wordende gezinnen, instroom van etniscbe minderbeden en een wijzigend koopgedrag is bet 
draagvlak voor de kleinere winkelcentra verdwenen. Daarentegen vraagt de tegenwoordige 
bedrijfsvoering juist om grotere oppervlakken waarbij ook weer grotere draagvlakken boren. 
Ook moet er aandacbt uitgaan naar andere kleinscbalige, vaak ambacbtelijke, bedrijfjes die 
juist vanwege de lagere kosten in de naoorlogse wijken gelegen zijn. 

Ad 3) Factoren die samenhangen met de (concurrentie)positie van een wijk in de stedelijke 
structuur 
De vorige aspecten geven een op zicbzelf staande kwaliteitsbeoordeling over een wijk, maar 
ook de marktpositie van een wijk ten opzicbte van andere wijken is een belangrijk aspect. Het 
gaat bierbij bijvoorbeeld om de ligging van de wijk ten opzicbte van bet stadscentrum en de 
aansluiting op de infrastructuur, maar ook om bet gedifferentieerde aanbod van woningen in 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 1: Naoorlogse wijken 

een wijk. Hiervoor is een vergelijking op regionaal/ stadsgewestelijk niveau gewenst. Het zijn 
vooral de moderne uitbreidingswijken die concurrerend zijn met naoorlogse wijken. 

Ad 4) Socia.le factoren 
Het gaat met name om de processen rond de bewoning van moeilijk verhuurbare complexen. 
In probleemwijken is een hoge mutatiegraad waarbij de financieel draagkrachtige bevolking 
wegtrekt naar concurrerende wijken (zie ook 3). De probleemcomplexen, die vaak goedkoop 
zijn, worden hierdoor opgevuld met minder draagkrachtige groepen, zoals starters, . 
onvolledige gezinnen, etnische minderheden, werklozen en probleemgezinnen. Deze 
concentratie van sociaal-economische zwakke groepen heeft meestal een nadelige uitwerking 
op de leetbaarheid van de wijk en werkt ook weer meer verhuizingen in de hand. 

Ad 5) Financiele factoren 
Financiele problemen kunnen optreden bij zowel huurder als verhuurder. In het geval van de 
verhuurder betekent dit meestal achterstallig onderhoud waardoor verval optreedt. In geval 
van de huurder zijn er problemen met wanbetalingen. 

1.3 Morfologische kenmerken van naoorlogse wijken 
De geschiedenis van de naoorlogse wijken wordt meestal in een aantal, elkaar overlappende, 
periodes opgedeeld. Hier worden alleen de belangrijkste kenmerken besproken die van belang 
zijn voor de identiteit van Tilburg Noord en vele andere wijken uit met name de jaren '60 en 
begin '70. 

Functiescheiding 
De principes van de functionele stad zijn voortgekomen uit het 4e CIAM congres (Athene, 
1933). De functionele stad betekent een scheiding van de 4 hoofdfuncties van de stad, 
namelijk wonen, werken, recreatie en verkeer. In de naoorlogse wijken zie je dan ook dat een 
winkelcentrum niet meer onderdeel is van een straatwand met daarboven woningen, maar een 
complex op zich. Bedrijventerreinen en industrie bevinden zich niet meer in de wijken maar 
aan de rand en woonwijken worden door groenzones en brede verkeersontsluitingen, die de 
bewoners van woongebieden naar werk- en recreatiegebieden brengt, van elkaar gescheiden. 
Door deze functiemenging zijn de wijken echte woonwijken die ruim van opzet zijn, waar 
veel (grootschalig) groen aanwezig is en waar de ontsluitingswegen, inclusief brede bermen, 
vanwege de overdimensionering geen knelpunten vormen. 

Tuinstad 
De tuinstadgedachte is in Nederland nooit tot uitwerking gekomen zoals de oorspronkelijke 
bedenkers (Howard e.a.) hiervan voor ogen hadden: een autonome tuinstad als tegenhanger 
van de stedelijke expansie. Wel zijn er voorbeelden van tuindorpen en tuinwijken, waarbij 
enkele kenmerken van de tuinstad zijn meegenomen, zoals een lage bebouwingsdichtheid en 
veel groen. Deze twee kenmerken zijn ook kenmerkend voor vele naoorlogse wijken. Met 
name de hoeveelheden groen worden zeer gewaardeerd door de bewoners en zijn, ondanks het 
slechte beheer, de positieve kanten van de wijken. Verder maken de straten een groene indruk 
doordat restruimtes opgevuld zijn met groen. 
In combinatie met het scheiden van wonen en werken geeft dit gewaardeerde rustige 
woonstraten. 
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Wijkgedachte 
Volgens de wijkgedachte wonen 
verschillende sociale klassen, van 
verschillende leeftijdscategorieen, samen in 
een wijk die duidelijk begrensd is, liefst 
buurtgewijs georganiseerd met eigen wijk
en buurtvoorzieningen, wijk- en buurtparken 
en een grote keuze in woonvormen. 
De scheiding wordt aangebracht met brede 
groenzones vaak in combinatie met 
belangrijke wijkontsluitingswegen. De 
aangrenzende woningen zijn naar binnen 
gericht, waarbij de eventueel aanwezige 
achtertuinen aan de scheidingszones 
grenzen. 
De wijkgedachte stamt uit de tijd van de 
verzuiling en is in onze tijd van 
individualisering niet meer houdbaar. Door 
de kleiner wordende huishoudens en het 
toenemende autobezit moeten de kleinere 
winkelcentra steeds vaker sluiten en warden 
de behoeften buiten de wijkgrenzen 
bevredigd. Dit geldt ook voor de sociale 
contacten die zich meer buiten de wijk 
bevinden dan er binnen. 
Overigens kunnen we ook stellen dat de 
grote keuze in woonvormen er niet is, eerder 
nog is de te kleine variatie (met name een 
tekort aan duurdere woningen) een van de 
grootste problemen. 

Stempelstedebouw 
Stempelstedebouw is de term die gebruikt 
wordt om de het steeds terugkerende patroon 
van woningblokken en -clusters weer te 
geven. In het verleden was de straat het 
uitgangspunt en vormde de aanliggende 
bebouwing de straatruimte. Bij de 
stempelstedebouw vormen de woonblokken 
het uitgangspunt en wordt de straat 
gedegradeerd tot restruimte. 
Primaire woningclusters kunnen warden 
uitgebreid en enigszins vervormd 
voorkomen. Door een aantal van deze 
woningclusters te herhalen (stempelen) 
ontstaat een buurt met als huidig probleem 
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Figuur 3 Principe van een buurt met 
stempelopbouw, vaak warden deze buurten ook weer 
naast elkaar gestempeld (Stokhasselt, Tilburg 
Noord, bestaat uit drie van dergelijke buurten) 

dat deze zeer eentonig, saai en desorienterend zijn. 
Het voordeel van de stempelstedebouw was destijds dat de wijken, in combinatie met het 
geihdustrialiseerde bouwproces, snel konden warden gebouwd. 

6 



Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 1: Naoorlogse wijken 

1.4 Conclusies 

De typiscbe opzet van de naoorlogse wijken 
resulteren, ondanks de goede bedoelingen 
van destijds, in de buidige problematiek. 
Deze problematiek speelt zicb af op sociaal 
en (stede)bouwkundig vlak. De 
veranderende maatscbappij zorgt ervoor dat 
veel idealen van 50 jaar geleden, zoals de 
wijkgedacbte, niet meer van deze tijd zijn. 
De wijken zijn voor veel bevolkingsgroepen 
niet meer aantrekkelijk en degenen die 
financieel in staat zijn om weg te gaan, 
vertrekken meestal naar concurrerende 
nieuwbouwlocaties. Ook bet tekort aan 
duurdere (koop)woningen versnelt dit 
proces. De goedkope acbtergelaten 
woningen worden dan weer opgevuld met 
lagere sociale klassen en bet verval zet door. 

'/~~1\!I 1811: 
.... :?:;·{·.'.: ... · <· ~ : . ·_ . :: . : 
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Figuur 4 Straat als uitgangspunt bi} de traditionele 
benadering tegenover de straat als restruimte bi} de 
stempelstedebouw 

Naast de problemen, of zwakke kanten, van een wijk zijn er ook aanwijsbare gewaardeerde 
positieve kanten zoals een ruime opzet en veel groen. Deze positieve kanten bieden de 
aanleiding en de kansen om de wijken in stand te bouden. Daarnaast zijn de kenmerken ook 
typerend voor een periode uit de gescbiedenis van de stedebouw. 
Grootscbalige sloop is dan ook niet altijd nodig en kan beperkt blijven tot complexen die niet 
meer passen in de nieuwe stedebouwkundige structuur of die slecbt verbuurbaar zijn. 
Hierdoor komt er ook ruimte voor toevoegen van andere woningen. Daarnaast is bet deels 
bebouden van de goedkope woningvoorraad noodzakelijk om voor iedereen te kunnen 
voorzien in de woonbeboefte. 
Ook vanuit milieuoogpunt is bet logiscb om de wijken in stand te bouden. 

Zoals uit de nota van de RARO blijkt, is de aandacbt sinds begin jaren '90 vooral gericbt op 
de sociale en stedebouwkundige kwaliteit van naoorlogse wijken. Eind jaren '90 komt bierin 
verandering. Door ervaringen die met nieuwbouwprojecten worden opgedaan, wordt steeds 
vaker een voorzicbtig begin gemaakt om ook aandacbt te besteden aan bet milieu van 
bestaande wijken. En dan gaat bet niet alleen meer over grondsanering van gesloopte 
benzinestations en geluidsoverlast van ontsluitingswegen. 
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2 Duurzame stedebouw 

2.1 Inleiding 

Over duurzaamheid en duurzame stedebouw is veel geschreven. Kwaliteit, flexibiliteit, 
toekomstwaarde en leefbaarheid vormen een deel van de vele termen die hiermee in verband 
staan. Op een zeer abstract niveau wordt op de betekenis van die termen ingegaan, maar op 
concrete wijze zijn ze niet hanteerbaar (gemaakt). 
Het Nationale Pakket Duurzame Stedebouw dat medio 1999 is verschenen, is een totaalpakket 
waarbij vanaf het begin van het ontwerpproces weloverwogen keuzes kunnen worden 
gemaakt op gebied van milieuthema's als water, groen, verkeer en energie 

Het doel van dit hoofdstuk is duurzame stedebouw als toepasbaar instrument voor bestaande 
wijken te definieren. Hiervoor wordt in paragraaf 2.2 ingegaan op de milieuproblematiek en 
de vraag wat het milieu is. In paragraaf 2.3 wordt het begrip flexibiliteit, dat vaak in verband 
wordt gebracht met duurzaamheid, toegelicht aan de hand van twee visies. In paragraaf 2.4 
wordt het ontstaan van het denken over de duurzame stad beschreven en in paragraaf 2.5 
wordt duurzame stedebouw als instrument voor de case Tilburg Noord uitgelegd. Tot slot 
volgen in paragraaf 2.6 enkele conclusies. 

2.2 Het milieu 

Het milieu is de verzameling voorwaarden voor het leven. Deze verzameling voorwaarden is 
onder te verdelen in 3 componenten (de Hoop)2: de abiotische, de biotische en de psychogene 
component. 
• De abiotische component bevat alle niet levende, oorspronkelijk aanwezige delen zoals 

bodem, water, lucht, energie, grondstoffen, licht, straling, klimaat, ruimte, temperatuur, 
vochtigheid etc. 

• De biotische component bevat alles wat leeft, mensen, dieren, planten en micro
organismen. 

• De psychogene component bevat culturele en sociale aspecten zoals familie, religie, 
gedrag maar ook meer fysieke zaken die door de mens gemaakt zijn zoals gebouwen, 
wegen en leidingen. 

Het gebruik maken van hulpbronnen (bijvoorbeeld energie) uit het milieu is geen probleem, 
mits het milieu voldoende tijd krijgt om zich te herstellen. Milieuproblemen ontstaan pas als 
we hulpbronnen sneller gaan gebruiken dan het milieu ze kan genereren. We spreken dan over 
een verstoring van de mens - milieu relatie. 

Vaarbeeld: Rand 1900 kan rioolafvalwater nag zonder rioolwaterzuiveringsinstallaties 
gestort warden in de bestaande sloten, beken en rivieren. Het milieu zorgde er zelfvoor dat 
dit water gezuiverd werd. De bestaande RWZI's zorgen er nu voor dat ze het milieu een 
handje helpen met dit proces omdat het milieu dit niet maar alleen kan bijbenen. 

2 o.a. Uit: 'College reader Stedelijk Milieubeheer', de Hoop, 1996 
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De milieuproblemen zijn te herleiden tot 3 primaire problemen, te weten: 
• Vervuiling, het toevoegen van chemische of fysische bestandsdelen aan het milieu, die 

door het milieu niet verwerkt kunnen worden. 
• Uitputting, het verwijderen van biotische (hout, wild) of abiotische (grondstoffen, water) 

aan het milieu, zodanig dat het verwijderen in een grotere mate gebeurt dan het milieu op 
natuurlijke wijze kan leveren. 

• Aantasting, het veranderen van het milieu, anders dan bij vervuiling of uitputting, zodanig 
dat er een verslechtering optreedt ten opzichte van de oorspronkelijke verschijningsvorm, 
bijvoorbeeld aantasting van de ozonlaag. 

Hieruit volgen de secundaire milieuproblemen, namelijk aantasting van de menselijke 
gezondheid, schade aan levensomstandigheden dieren en planten (verlies biodiversiteit). 

De factor 20-theorie en de ecologische voetafdruk 
'Technologie, sleutel tot een duurzame welvaart' 3 is de titel van een onderzoek dat opgezet is 
door de departementen van Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer. Het DTO (Duurzaam Technologisch Onderzoek) 
programma is in 1993 van start gegaan naar aanleiding van het rapport van de commissie 
Brundtland ("Our common future") en de Nationale Milieubeleidsplannen. 
In het DTO programma staat technologie centraal. Zij beschouwen de groei van de 
wereldbevolking, en daarmee gepaard de gevolgen, niet als een bedreiging maar als een 
drijfveer voor innovatie. Vooral met behulp van technische ontwikkelingen moet het mogelijk 
zijn om de doelstelling van het halveren van de milieubelasting te halen. Deze halvering is 
noodzakelijk om de mens-milieu relatie te herstellen. 

De Amerikaanse milieudeskundige Commoner4 (1972) geeft de milieubelasting (MB) weer 
als het product van bevolkingsomvang (B), gemiddelde welvaart per persoon (W) en 
milieubelasting per eenheid van welvaart (M). In formule: MB=B*W*M. 
Naar schatting is over 50 jaar de wereldbevolking 2 keer zo groot geworden en de welvaart 
per persoon 5 keer zo groot. Dit betekent dat de milieubelasting over 50 jaar met een factor 
tien zou zijn toegenomen. De doelstelling 
om de milieubelasting te halveren betekent 
derhalve dat milieubelasting per eenheid van 
welvaart (M) met een factor 20 
teruggebracht moet worden. 

In Nederland is de milieubelasting haast 
angstaanjagend weergegeven met de 
ecologische voetafdruk. De ecologische 
voetafdruk geeft weer dat de invloed van 
onze milieubelasting 14 keer zo groot is als 
het ons beschikbare oppervlak. We schuiven 
onze milieuproblemen dus af naar andere 
plaatsen. Figuur 5 Ecologische voetafdruk 

3 Uit: "DTO visie, 2040 -1998, Technologie, sleutel tot een duurzame welvaart", Interdepartementaal 
Onderzoekprogramma DTO, 1997 
4 idem 
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Brundtland 
Tot slot, wat is duurzaamheid? 
Waarschijnlijk de meest gebruikte definitie hiervoor komt van de commissie Brundtland 
(1987, 'Our common future') waarin staat: 'sustainable development is development that 
meets in the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs'. 
Of vertaald, 'sustainable development is het voorzien in de huidige behoeften zonder de 
mogelijkheden van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te kunnen bevredigen in te 
perken '. 

2.3 Flexibiliteit 

Flexibiliteit is een vaak gehoorde kreet bij duurzaamheid. Een flexibel gebouw lijkt nog 
voorstelbaar, bijvoorbeeld een school die later tot woningen kan worden omgebouwd. Een 
flexibele wijk is al wat moeilijker. Hieronder staan twee theorieen waarbij het begrip 
flexibiliteit een grote rol speelt. 

Stedebouwkundige en architectonische kwaliteit als basis, T.M. de Jong 
Als we het hebben over de milieuthema's (energie, water, verkeer, materiaal/afval), spreekt 
T.M. de Jong5 over negatieve perceptie, ofwel de algemeen heersende opvatting dat 
duurzaamheid te maken heeft met het terugdringen van verliezen. Hiertegenover stelt hij de 
positieve perceptie, nl. het vergroten van de winst die met het bouwen zelf bereikt wordt. 

Door de milieudruk verliest de wereld aan biotopen hetgeen leidt tot twee fundamentele 
milieuproblemen, nl. gezondheidsproblemen en biodiversiteitproblemen (verlies aan soorten). 
Het verlies aan biodiversiteit is verlies van risicodekking van het leven. Door de enorme 
biodiversiteit hebben we de afgelopen miljoenen jaren allerlei milieurampen overleefd. 
Het positieve effect van het bouwen is ook te herleiden tot gezondheid- en 
biodiversiteitproblemen. Immers, zonder woningen zouden er minder mensen overleven. 
Tevens is de gebouwde omgeving een goede omgeving voor de vorming van nieuwe soorten. 
Zo is in 1995 in Amsterdam vastgesteld dat binnen de stad de helft (ongeveer 800 soorten) 
van de hele Nederlandse wilde flora kan worden gevonden. Bouwen levert dus een diversiteit 
aan biotopen op, hetgeen weer bijdraagt aan de biodiversiteit. 

Vanuit deze positieve benadering stelt T.M. Jong dat architectonische en stedebouwkundige 
kwaliteit de basis zijn voor het halen van de factor 20. De andere fasen bestaan uit milieuzorg, 
milieutechniek, actieve zonne-energie, demontabel bouwen en uiteindelijk echt ecologisch 
bouwen. 
Verhoging van de (stede)bouwkundige kwaliteit leidt tot minder verlies aan 
milieugebruiksruimte en verhoging van de winst. Als een hoge kwaliteit ervoor zorgt dat een 
gebouw of omgeving 2 maal zolang meegaat is de milieubelasting, bij een gelijkblijvende 
milieuzorg en -techniek, energievoorziening en bouwwijze, gehalveerd. Omgekeerd hebben 
milieumaatregelen geen enkele zin als een gebouw na korte tijd weer afgebroken moet 
worden. 
De basis voor (stede)bouwkundige kwaliteit zijn flexibiliteit en variatie. Flexibiliteit gaat 
vooral om keuzevrijheden voor toekomstige generaties (zie Brundtland-definitie) open te 
houden omdat we niet weten wat de toekomstige wensen zijn. 

5 Prof Dr. Ir. T.M. de Jong is verbonden aan de faculteit bouwkunde van de T. U. Delft, sectie Technologische 
ecologie en milieuplanning 
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V ariatie houdt in dat de omgeving levendig wordt omdat het voor iedereen iets te bieden 
heeft. Een teveel aan variatie leidt tot chaos, een te weinig aan variatie tot saaiheid en 
eentonigheid. 
'Maar', merkt de Jong op:' naar flexibiliteit en variatie moet nog veel onderzoek warden 
gedaan'. 

Lichte stedebouw, MVDRV 
Voor de manifestatie Rotterdam 2045 is de term lichte stedebouw geihtroduceerd, uitgewerkt 
door MVDRV Architecten in samenwerking met architecten- en ingenieursbureau Kristinson. 

'De woonwijken zoals die in het kader van de Vinex operaties warden gerealiseerd, leiden tot 
een type wijk van zo'n 35 woningen per hectare. Het gevoel ontstaat dat dit een wijk teveel 
zou kunnen zijn. Kunnen we niet beter een experimenteler woonmilieu voorstellen, dat tevens 
vrij gemakkelijk weer af te breken is, zodat men er niet voor lange tijd aan vast hoeft te 
zitten? 
Een lichtere vorm van stedebouw, die 
ingezet zou kunnen warden zolang we niet 
weten of we met al onze nieuwbouwwijken 
niet liever een compacte stad of een 
'supersprawl' willen maken - nog afgezien 
van de vraag waar die dan komt te liggen. 
Deze lichtere vorm van stedebouw kan 
warden veroorzaakt door de 
afschrijvingstermijn van allerlei duurzame 
zaken - woningen, verharde wegen, kabels 

Figuur 6 Bos als supergemeenschappelijke ruimte 
en leidingen - korter te maken. Dat kan door bij lich!e stedebouw 
ze goedkoper, dus anders of helemaal niet te 
maken: graspaden in plaats van asfaltbanen, geen riolen maar bergingsvijvers, geen gaspijpen 
maar slechts elektriciteitsleidingen en individuele zonnepanelen, geen PTT leidingen maar 
greenpoints en schotelantennes, geen opspuitingen maar het slaan van houten paaltjes, geen 
kostbare sneltram maar een systeem van belbusjes. Die economie levert een verrassende 
keuze, want bij een gelijkblijvend budget kunnen we daardoor andere zaken ontwikkelen: of 
grotere tuinen om de huizen, waardoor voor fl. 250.000 per woning een Wassenaar-milieu kan 
ontstaan met een dichtheid van 7-10 woningen per hectare, of een supergemeenschappelijke 
ruimte die als bos of natuurgebied ingericht kan warden. Een tweetal stadsvormen ontstaat: 
campingland en dorpenland. ' 6 

'Hieruit blijkt dat door gebruik van lichte middelen een flexibiliteit kan warden ingebouwd 
die leidt tot een milieubesparing op meerdere fronten. '7 

Conclusie 
De korte afschrijvingstermijn bij lichte stedebouw is tegengesteld aan de bewering van de 
Jong dat juist een lange afschrijvingstermijn duurzaam zou zijn. De overeenkomst tussen 
beide beweringen is demontabel bouwen. Lichte stedebouw is dan ook een concreet 
voorbeeld van wat flexibiliteit en demontabel bouwen zouden kunnen inhouden. De 
afschrijvingstermijn kun je zo hoog mogelijk houden. Mocht een gebouw niet meer 

6 Uit: "Lichte Stedebouw", Nathalie de Vries van MVDRV in "De stad van morgen", Reader bij college 
Architectuur 3, Eindhoven, 1996, 
7 Uit: "Duurzaamheid in Utopia ", Eelko Truijens in "Een nieuw programma voor het stedelijke landschap van 
de 21' eeuw", Stich!ing Ontwerpen voor Nederland, Amsterdam, 1996 
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functioneren dan kun je de delen demonteren en ergens anders weer opbouwen of 
hergebruiken voor een ander doel. 
Als experiment zou lichte stedebouw toegepast kunnen warden op kleine projecten. 
Toepassing op grate schaal, of zoals MVDRV laat zien voor heel Brabant, is 
onwaarschijnlijk. Beide theorieen zijn moeilijk bruikbaar in een bestaande wijk. 

2.4 De stad als systeem 
De stad, de wijk of het gebouw kunnen 
gezien warden als een systeem met een 
'input' , zoals energie, grondstoffen, voedsel 
en water, die voor uitputting en aantasting 
zorgen, en een 'output', zoals warmte, afval, 
lawaai en vuil water, die voor aantasting en 
verontreiniging zorgen. 

Naast deze IN en UIT componenten zijn er 
oak NIET IN (tegenhouden) en NIET UIT 
(vasthouden) componenten. Het systeem, is 
dan eenvoudiger weer te geven als een 
zogenaamd 'ecodevice'. 

De IN en UIT functie hebben betrekking op 
wat minimaal nodig is. Zo moet een woning 
geventileerd warden. Er gaat dan 'schone' 
lucht IN en vervuilde lucht UIT. Ten 

Figuur 7 De stad als systeem 

Figuur 8 Het eco-device 

behoeve van de primaire milieu pro blemen 
moeten de hoeveelheden IN en UIT verminderen. 
De NIET IN en de NIET UIT functies hebben te maken met het maximaal toelaatbare. De 
NIET IN functie heeft bijvoorbeeld te maken met het tegenhouden van koude en de NIET 
UIT functie met het binnenhouden van warmte of met een langere levensduur van goederen. 
Dit betekent dat de NIET IN en NIET UIT oak een bijdrage kunnen leveren aan minder 
uitputting, minder aantasting en minder vervuiling. 

Om het ecodevice een bruikbaar hulpmiddel te laten zijn bij het oplossen van 
milieuproblematiek is de drie-stappen-strategie ontwikkeld. 

Aan de IN kant zijn de drie stappen: 
1. Voorkom onnodig gebruik; 
2. Gebruik eindeloze bronnen; 
3. Gebruik de eindige bronnen verstandig: 

• Schoon en 
• Met een hoog rendement. 

Aan de UIT kant zijn de drie stappen: 
1. Voorkom afval; 
2. Hergebruik afval; 
3. Verwerk afval verstandig: 

• Zo schoon mogelijk; 
• Met mogelijkheden voor later 

hergebruik. 

Deze drie-stappen-strategie is bruikbaar bij de meeste gangbare milieuthema's, energie, water, 
materialen en afval. Op indirecte manier is het van toepassing op verkeer. Onnodig gebruik 
van verkeer zorgt namelijk voor minder uitputting (energie) en minder vervuiling (afval). 
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Daarnaast is groen ook een milieuthema, het is namelijk goed voor het microklimaat van de 
stad en/ of gebouw. Aangezien het niet opgevat kan worden als iets dat IN en UIT gaat is de 
drie-stappen-strategie niet bruikbaar. 

Als je nu per milieuthema de drie-stappen-strategie loslaat, kom je tot een aantal concrete 
bruikbare ontwerpmaatregelen (zie bijlage 2), ook voor het thema groen. Het toepassen van 
deze ontwerpmaatregelen zorgt voor een goede milieukwaliteit. Maar als we over 
duurzaamheid spreken is dit niet de enige kwaliteit. Tezamen met twee andere kwaliteiten die 
hieronder besproken worden kunnen we duurzaarnheid definieren. 

2.5 Definitie duurzame stedebouw 

Zoals gezegd is milieukwaliteit een voorwaarde voor duurzaamheid. Maar het is niet de enige 
voorwaarde. Uit de beschrijving van de problematiek van naoorlogse wijken kwamen 
aspecten naar voren die speelden op gebied van stedebouwkundige en sociale kwaliteit. 
Naast milieukwaliteit zijn tevens (stede)bouwkundige en sociale kwaliteit voorwaarden voor 
een duurzame toekomst. Dit komt erop neer dat aandacht voor een van de drie kwaliteiten niet 
voldoende is om over duurzaamheid te spreken. Een wijk kan ten aanzien van het milieu een 
goede kwaliteit hebben, als niemand er wil wonen omdat de stedebouwkundige en/ of 
architectonische kwaliteit niet goed zijn, kan de wijk toch niet duurzaam genoemd worden 
(zie ook de Jong, paragraaf 2.3). De volgende gebruiksdefinitie is mede afgeleid van de 
benadering van C. Duyvenstein (DTO sleutel huisvesten) die spreekt over duurzaamheid als 
de verstrengeling van 3 lijnen (sociaal, stedebouwkundig en milieu). 

Duurzame stedebouw betekent een integrale ontwikkeling van 
stedebouwkundige, sociale en milieukwaliteit. 

Het probleem is nu om het begrip kwaliteit te operationaliseren. Omdat het hier gaat om een 
bestaande wijk, met een bestaande kwaliteit, kan, in tegenstelling tot nieuwbouwwijken, voor 
de stedebouwkundige en sociale kwaliteit een sterkte-zwakte analyse gemaakt worden. Voor 
milieukwaliteit wordt de wijk bekeken vanuit het oogpunt van gangbare ontwerptoepassingen 
voor energie, water, verkeer, groen en materialen/afval (zie bijlage 2). 

2.5.1 Stedebouwkundige kwaliteit 
Voor een bestaande wijk kunnen aan de hand van een aantal hoofdthema's de sterke en 
zwakke kanten beschreven en geanalyseerd worden. 

De te onderscheiden thema' s zijn: 
• Morfologische kenmerken; kenmerken van de opzet in relatie tot de ontstaansperiode. 
• Groen; kijkgroen, recreatie- en sportgroen, bomenlanen, enz .. 
• Verkeer; auto- en vrachtverkeer, langzaam verkeer, openbaar vervoer enz .. 
• Openbare ruimte; inrichting directe woonomgeving. 
• Wonen; woonmilieus, hoogbouw/ laagbouw, villa's/ rijtjeswoningen, koop/ huur, enz .. 
• Voonieningen en bedrijvigheid; werkgelegenheid, recreatie, consumptieartikelen, horeca, 

enz .. 
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2.5.2 Sociale kwaliteit 

Ook voor sociale kwaliteit is een aantal hoofdthema' s te onderscheiden om een sterkte-zwakte 
analyse te maken. Daarnaast is participatie onontbeerlijk. 

De thema' s zijn: 
• Sociale problemen; verval, criminaliteit, vergrijzing, individualisering, allochtonen, 

werkloosheid, jongeren, enz .. 
• Wonen; variatie in het woningaanbod geeft variatie in bevolkingsgroepen. 
• Openbare ruimte; sociale veiligheid, verkeersveiligheid, enz. 
• Participatie; l) Bewoners moeten betrokken warden bij de plannen en 2) integrale aanpak 

van bestuurders, ontwerpers, uitvoerders en beheerders. 

2.5.3 Milieukwaliteit 

In de praktijk is een aantal ontwerpmaatregelen gangbaar die de milieukwaliteit van een wijk 
kunnen verhogen. Het uitgangspunt van de ontwerpmaatregelen voor de stromen is gebaseerd 
op de drie-stappen-strategie (zie 2.4) en poogt de stromen om te buigen tot kringlopen. Bij 
een bestaande wijk kan warden gekeken of de maatregelen reeds warden toegepast en of er 
kansen zijn om eventueel maatregelen toe te gaan passen zodat de milieukwaliteit verhoogd 
wordt. 

De thema's zijn: 
Stromen (1): 
• Energie ; uitgangspunten: 1) vermindering van gebruik (eindige) fossiele brandstoffen, 2) 

overschakelen op onuitputtelijke energiebronnen en 3) verhogen van het rendement. 
• Water; uitgangspunten: 1) vermindering gebruik (duur en schaars) drinkwater, 2) 

vasthouden van gebiedseigen water voor regionale en lokale functies, 3) voorkomen van 
vervuiling en 4) zo mogelijk herstellen van de natuurlijke huishouding. 

• Grondstoffen, materialen en a/val; uitgangspunten: 1) vermindering van gebruik 
uitputbare grondstoffen, 2) toepassen milieuvriendelijke materialen en 3) hergebruik. 

Stromen (2): 
• Verkeersstromen; hierbij gaat het met name om het terugdringen van auto- en 

vrachtverkeer omdat deze gebruik maken van uitputbare energiebronnen, afval 
(verontreinigde deeltjes die in de lucht komen) veroorzaken, geluidsoverlast geven, en 
veel ruimte gebruiken. Daarnaast gaat het om bevordering van openbaar vervoer en 
langzaam verkeer. 

• Groen; in dit geval gaat het om bevordering van de biodiversiteit (flora en fauna), goed 
voor de gezondheid van de mens (en dieren), de woonplaats voor de fauna, kan water 
vasthouden, reguleert de vochthuishouding (water), haalt schadelijk stoffen (afval) uit de 
lucht, breekt de wind (energie), enz .. 

2.6 Conclusies 

Deze methode biedt een kans om de sterke en zwakke punten te vinden en te kunnen 
verbeteren. Maar er zullen ook problemen, met name op sociaal vlak, gesignaleerd warden die 
voor de stedebouwer niet oplosbaar zijn. Daarvoor zijn andere instanties belangrijk 
(participatie). 
Tevens blijkt dat enkele thema's hetzelfde zijn maar vanuit een ander oogpunt warden 
bekeken (bijvoorbeeld verkeer en groen zijn zowel stedebouwkundige als milieuthema' s). 
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Deel II: Tilburg Noord 
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3 Beschrijving Tilburg Noord 

3.1 lnleiding 

Alvorens dieper in te gaan op de problemen van Tilburg Noord, zoals dat in de analyse 
gebeurt, wordt in dit hoofdstuk: een beeld geschetst van de belangrijkste kenmerken en 
ontwikkelingen van het stadsdeel. Het hoofdstuk is opgesplitst in drie schaalniveau's, in 
paragraaf 3 .2 wordt kort de historische ontwikkeling geschetst van het ontstaan van Tilburg 
Noord en de positie met de omgeving. In paragraaf 3.3 worden de kenmerken van het 
stadsdeel zelf beschreven en in paragraaf 3.4 worden de afzonderlijke wijken toegelicht. Tot 
slot worden in paragraaf 3.5 de belangrijkste kenmerken op een rijtje gezet. 

3.2 Tilburg Noord in de omgeving 

Voor de huidige positie van Tilburg Noord is 
een aantal historische ontwikkelingen van 
belang. Waar nu Tilburg Noord ligt, lagen 
begin 20e eeuw drie nederzettingen: Heikant, 
Stokhasselt en Quirijnstok, waarvan Heikant 
de grootste was. Door de aanleg van het 
Wilhelminakanaal van 1909 tot 1920 werden 
de drie nederzettingen gescheiden van de 
rest van de stad. Het Uitbreidingsplan van 
1917 vergroot deze isolatie. Er werd een 
ringbaan gepland, evenwijdig aan het kanaal 
en de ruimte tussen kanaal en ringbaan werd 
opgevuld met industrieterreinen. 

Door deze isolatie werden de meeste 
stadsuitbreidingen gepland aan de zuid- en 
westkant van Tilburg. Pas in het Plan in 
Hoofdzaak van 1953 wordt een kleine 
tuinstedelijke nederzetting gepland rondom 
de nederzetting Heikant, waar ook nu nog 
met 'de Schaus' en de Frankische driehoek 
de oude nederzetting herkenbaar is. Later 
wordt besloten om een grote stadsuitbreiding 
te maken in Noord. Dit stadsdeel wordt 
gebouwd in de jaren '60 en '70. 

Door de eindproductplanning en de aandacht 
voor grote verkeersstructuren wordt voor 
Noord een plan gemaakt dat de oude 
structuren doet verdwijnen. Alleen de eerder 
genoemde Schans blijft over. Hierdoor komt 
Tilburg Noord niet alleen ge'isoleerd te 
liggen van de stad, maar heeft het ook een 
eigen identiteit met kenmerken van de 
naoorlogse stedebouw. 

Figuur 9 Het plan in hoofdzaken (1953) 

Figuur JO Verkeersstructuren als uitgangspunt bij 
plannen in de jaren '60 
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Voor de toekomst is nog een aantal ontwikkelinge11 van belang. Ten noorden van Tilburg 
Noord wordt de Vinex-locatie Tilburg Noordoost aangelegd. Tussen deze twee stadsdelen 
komt een nieuwe stadsontsluitingsweg te liggen, de Noordoosttangent. Ook Tilburg Noord 
wordt hieraan ontsloten. Verder wordt de ruimte tussen Noord en Noordoost opgevuld met 
'bedrijventerrein in het groen'. Tot slot zijn ten Noordwesten van Tilburg Noord de 
recreatiegebieden het Noorderbos en de Noorderplas aangelegd, op de voormalige vloeivelden 
van de waterzuiveringsinstallatie. 

3.3 Tilburg Noord 
Tilburg Noord ligt ten noorden van het Wilhelminakanaal en bestaat uit de wijken 
Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok met een inwoneraantal van zo'n 23.600 inwoners. 
Het stadsdeel is opgebouwd rondom de oude nederzetting Heikant, waar nu een hoge 
functiemenging plaatsvindt. Ten zuiden hiervan ligt het stadsdeelcentrum Wagnerplein met 
een uitgebreid winkelaanbod. Twee andere kleine buurtcentra liggen in Stokhasselt en 
Quirijnstok. 

De woningvoorraad bestaat vooral uit laagbouw, met aan de rand van de buurten hoogbouw. 
Het merendeel van de woningen bevindt zich in de huursector, en dan met name in de 
goedkoopste huurcategorie. Het woningaanbod is dus zeer eenzijdig. Door deze goedkope 
woningvoorraad wordt Tilburg Noord ook gekenmerkt door typische sociale problemen. Zo 
zijn er relatief veel allochtonen en werklozen en er is een gevoel van onveiligheid. 

Het stadsdeel is opgedeeld in zes woongebieden die door brede verkeersontsluitingen (met 
brede groene bermen) en groenzones van elkaar gescheiden zijn. Deze groenzones zijn een 
van de belangrijkste positieve aanknopingspunten van de Tilburg Noord omdat ze van 
buitengebied tot de, ook al groene, kanaalzone lopen. Ten zuiden van het kanaal is haast geen 
groen aanwezig. Hierdoor zijn er recreatieve uitvalsroutes naar het buitengebied aanwezig. 

3.4 De 3 wijken van Tilburg Noord 

Stokhasselt 
Stokhasselt bestaat uit een zuidelijk gelegen 
deel dat voornamelijk uit villa's, een 
sportpark en volkstuinen bestaat. 

Gescheiden door de Heikantlaan bestaat 
Stokhasselt Noord uit drie stempels met 
hoogbouw aan de randen en laagbouw in het 
midden. Elke stempel heeft een eigen school 
(in de middelste stempel vervangen door 
woningen), maatschappelijke voorzieningen 
en een bedrijventerrein. Er staan 
voornamelijk sociale huurwoningen. Figuur 11 Winkelcentrum Verdiplein (Stokhasselt) 

Bijzondere elementen zijn het 
Stokhasseltpark, het groen langs de 
Middenbrabantweg en het gerenoveerde 
winkelcentrum Verdiplein. 

17 



Duurzame herstructurering Tilburg Noord 

Heikant 
Gescheiden door de Heikantstraat en de 
Vlashoflaan bestaat Heikant uit drie delen. 
In het noorden bestaat Heikant uit stempels 
waarvan de structuur verstoord is. Tevens is 
er hoogbouw aanwezig. 

In het zuiden wordt het beeld van Heik:ant 
bepaald door drie grote flats van 17 
verdiepingen die al van grote afstand 
zichtbaar zijn. Verder zijn hier 
eengezinswoningen en middelhoogbouw (3 
verdiepingen) te vinden. De zone langs het 
kanaal heeft een recreatieve functie. 

Het grootste gebied is Heikant centraal dat 
bestaat uit moderne woongebieden en een 
oud, toentertijd wegens financiele redenen 
(sloopkosten) 
gehandhaafd, lint. In het lint bevindt zich 
grote functiemenging met o.a. 
bedrijventerreinen. Ook het grootste 
voorzieningen centrum van Tilburg Noord 
ligt in dit deel van de wijk, het Wagnerplein. 

Opvallendste elementen zijn verder het 
beschermde stadsgezicht de Frankische 
driehoek de Schans, het tot park 
omgevormde Quirijnstoktrace en het park 
aan het von Weberpad met heemtuin en 
arboretum. 

Figuur 15 Heikant Zuid met de drie opvallende flats 

Hoofdstuk 3: Beschrijving Tilburg Noord 

Figuur 12 Winkelcentrum Wagnerplein (Heikant) 

Figuur 13 Frankische driehoek bij de Schans 
(Heikant) 

Figuur 14 Fietstunnel in park bij von Weberpad, op 
achtergrond een van de drie kenmerkende flats van 
Heikant 
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Quirijnstok 
Ook Quirijnstok noord bestaat uit stempels 
die nog nauwelijks herkenbaar zijn. Redenen 
hiervoor zijn afwijkende woningtypes, grote 
diversiteit in architectuur en latere 
verdichting. Dit noordelijke deel wordt door 
de buurtontsluiting opgesplitst in vier 
kwadranten met als centraal punt een aantal 
voorzieningen, gemarkeerd door een hoge 
galerijflat. 

In het zuidelijk gelegen deel liggen 
voornamelijk bedrijventerreinen en 
sportvoorzieningen. 

Een bijzondere element is het romantische 
Quirijnstokpark met waterpartijen. 

3.5 Conclusies 

Figuur 16 Luchtfoto Quirijnstok met op de 
voorgrond het Quirijnstokpark 

Tilburg Noord is een op zichzelf staand stadsdeel met veel typische kenmerken van 
naoorlogse wijken. Deze kenmerken zorgen voor de eigen identiteit van de wijken ten 
opzichte van wijken uit andere periodes. Ondanks dat de kenmerken vaak ook voor de huidige 
problemen zorgen en ze vaak al achterhaald zijn, geven ze toch een beeld van het 
gedachtegoed van die tijd. 
Het is voornamelijk een woonwijk met bedrijvigheid aan de rand ervan. Winkelcentrum het 
Wagnerplein heeft een compleet voorzieningenaanbod maar voor (culturele) voorzieningen op 
een hoger schaalniveau is Tilburg Noord afhankelijk van het centrum van Tilburg. 
De positieve kanten van Tilburg Noord, zoals de duidelijk aanwezige groenstructuur, de 
ruime opzet en de laagbouw, maken het samen met het milieubewustzijn (recycling) in ons 
achterhoofd meer dan acceptabel om de wijken een nieuwe kans te geven. 
In hoofdstuk 4, de analyse, worden de sterke en zwakke kanten nog nader onderzocht. 

19 



Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 4: Analyse Tilburg Noord 

4 Analyse Tilburg N oord 

4.1 lnleiding 
In de beschrijving van Tilburg Noord werd al een beeld geschetst van het stadsdeel. In dit 
hoofdstuk wordt een dieper gaande analyse gemaakt. In paragraaf 4.2 wordt de positie van 
Tilburg Noord bepaald ten opzichte van de omgeving. In de analyse van Tilburg Noord zelf, 
paragraaf 4.3, wordt de definitie van duurzame stedebouw gebruikt als instrument (zie 2.5). 
In paragraaf 4.4 zullen conclusies worden getrokken van de resultaten van de analyse. 

4.2 Tilburg Noord in de omgeving 
Voor mogelijke ontwikkelingen in het gebied is het belangrijk om de positie van Tilburg 
Noord ten opzichte van de omgeving (stad en buitengebied) te bepalen. Niet in de vorm van 
een blauwdruk maar als gedachtegang. Voor Tilburg Noord onderscheid ik drie opvattingen: 

1) Tilburg Noord is een (groen) onderdeel van het stedelijk 
weefsel 
De ontwikkeling die Tilburg Noord moet volgen is 
hoofdzakelijk gericht op de stad Tilburg. Tilburg Noord is 
gelegen tegen de stad en is voor de belangrijkste werk- en 
recreatievoorzieningen gericht op het centrum van Tilburg. 
Daarom is Tilburg Noord een willekeurige stadsuitbreiding 
dat onderdeel is van het stedelijke weefsel. De barrieres 
van de bedrijven en het kanaal zijn van ondergeschikt 
belang. 
De nieuwe stadsuitbreiding Tilburg Noordoost versterkt 
die positie. Tilburg Noord wordt ingeklemd tussen deze 
nieuwe stadsuitbreiding en de stad. 

2) Tilburg Noord is een losstaande entiteit tegen de stad aan 
Met het kanaal als barriere en in het oosten, westen en 
zuiden omgeven door bedrijventerreinen wordt Tilburg 
Noord afgeschermd van de stad Tilburg. De eigen naar 
binnen gerichte identiteit versterkt deze isolatie. 
Voor de dagelijkse levensbehoefte is Tilburg Noord 
opgebouwd rondom de oude nederzetting Heikant en 
winkelcentrum Wagnerplein. Zoals zoveel dorpen in de 
buurt van de stad zijn de bewoners voor overige 
voorzieningen aangewezen op de stad Tilburg. 
Ook de bouw van Tilburg Noordoost zal hierin weinig 
verandering brengen. Deze stadsuitbreiding is gelegen aan 
het spoor en krijgt hiermee waarschijnlijk een openbaar 
vervoerverbinding met Tilburg. Tussen N oord en 

Figuur 17 Betrokken bij de 
st ad 

Noordoost komen nieuwe bedrijfsterreinen. Figuur 18 2'.elfstandige entiteit 

20 



Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 4: Analyse Tilburg Noord 

3) Tilburg Noord is een stapsteen naar het landelijk gebied 
en/of de stadsuitbreiding Tilburg Noordoost 
Tilburg Noord is gelegen tussen de stad (veel bebouwing, 
weinig groen in het noorden) en het groen buitengebied 
(recreatiemogelijkheden in het Noorderbos en de 
Noorderplas). Tilburg Noord zelf wordt gekenmerkt door 
een sterke rood/groene verweving. Naast veel groen op het 
niveau van woonstraten en buurten zijn er vier belangrijke 
groenzones die tot ver in Tilburg Noord reiken. Twee 
daarvan hebben zelfs aansluiting op de groene kanaalzone. 
Deze sterke kant van Tilburg Noord vormt het 
uitgangspunt bij herstructurering. Het groen is waardevol 
voor bewoners, is positief voor de milieukwaliteit van 
Tilburg Noord en kan in combinatie met recreatieve routes 
de verbinding vormen tussen de stad Tilburg naar het Figuur 19 Overgangsgebied 
buitengebied. 
In het noordoosten van Tilburg Noord komt de nieuwe wijk Tilburg Noordoost te liggen. 
Ook hiernaartoe zou Tilburg Noord een (stedelijk) overgangsgebied kunnen vormen. 

Conclusie 
De sterkste ontwikkelingsrichting voor Tilburg Noord in relatie tot de omgeving is die van 
overgangsgebied tussen stad ('rood') en buitengebied ('groen'). Uitgangspunt hierbij is de 
'rood/groene verweving' van Tilburg Noord zelf. 
Omdat de groenzones toch aangepakt moeten worden (zie 4.3), biedt dat de kans om een sterk 
groen raamwerk te maken dat een positieve bijdrage levert aan Tilburg Noord. Daarnaast is de 
groenstructuur, gepaard gaande met de verbetering van het fietsnetwerk, de link tussen stad en 
buitengebied via recreatieve groene routes. Ook Tilburg Noordoost kan in dit fietsnetwerk 
worden opgenomen. 
Een extra kans hierbij is het zo mogelijk herstellen van de oude linten die voor de bouw van 
Tilburg Noord de verbinding vormden tussen de stad en het buitengebied. Zowel in de stad als 
het buitengebied zijn deze oude wegen nog steeds aanwezig. In Tilburg Noord ligt alleen in 
het centrum (de Schans) een overblijfsel hiervan. 

Met betrekking tot het vormen van een eventueel 'stedelijk' overgangsgebied naar Tilburg 
Noordoost kan gezegd worden dat een echt stedelijk woonmilieu niet het wensbeeld voor 
Tilburg Noord is, het gaat dan met name om Quirijnstok omdat deze in het verlengde ligt van 
Noordoost. Ook verdichting is, ondanks de ruime opzet, moeilijk realiseerbaar en ook niet 
overal wenselijk als de kwaliteit van groen en ruimte behouden moet blijven. 

Een andere kans voor een relatie met Tilburg Noordoost is een hoogwaardige openbaar 
vervoerverbinding (HOV). Aangezien Tilburg Noordoost aan het spoor gelegen is, is mijn 
uitgangspunt dat het via het spoor ontsloten wordt. 
Een HOV zal alleen rendabel zijn als in Tilburg Noord het Wagnerplein ontsloten wordt en 
ook Tilburg Noordoost bereikbaar wordt. Een HOV via het Wagnerplein zal een omweg 
moeten maken met veel bochten, het zal dan ook geen echte HOV zijn. Wel zouden de brede 
wijkontsluitingswegen benut kunnen worden voor een snellere busbaan. 
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4.3 Tilburg N oord 

Het uitgangspunt voor deze analyse is de definitie voor duurzame stedebouw, nl. de integrale 
ontwikkeling van stedebouwkundige, sociale en milieukwaliteit. Zoals gezegd is het begrip 
kwaliteit niet operationeel, want 'wat is kwaliteit ' ? Dit probleem doet zich voor bij 
nieuwbouwwijken. 

Bij bestaande wijken, zoals Tilburg Noord, zijn stedebouwkundige en sociale kwaliteit reeds 
aanwezig (of juist niet!). Het plan is volgens een bepaald concept opgebouwd en is in de loop 
van de tijd reeds aan processen onderhevig geweest. Deze processen bevinden zich zowel op 
stedebouwkundig vlak, bijvoorbeeld reeds gedane renovatie, sloop en nieuwbouw, als op 
sociaal vlak, bijvoorbeeld verandering van de bevolkingssamenstelling. 

Om de bestaande kwaliteit te beoordelen wordt gebruik gemaakt van een sterkte-zwakte 
analyse. In de analyse wordt diep ingegaan op wat er in de wijk is. Daarbij is het vooral 
belangrijk wat de knelpunten of de zwakke kanten van de wijk zijn. Maar ook de sterke 
punten, ofkansen, kunnen worden gesignaleerd. Daamaast kan een zwak punt ook een kans 
zijn. Bijvoorbeeld het slopen van een complex ten behoeve van meer groen ofhet toevoegen 
van duurdere woningen in de wijk. 

Voor Tilburg Noord was deze analyse reeds gedaan en het hiema volgende is dan ook 
grotendeels overgenomen uit de 1 e, 2e en de 3e fase van het Wijkontwikkelingsplan Tilburg 
Noord8

, aangevuld met eigen bevindingen. 

In dit wijkontwikkelingsplan is maar weinig aandacht geschonken aan het milieu, het begrip 
duurzame stedebouw wordt sowieso nergens gebruikt. In mijn ogen kan de gemeente niet 
spreken over een duurzaam wijkontwikkelingsplan, wat met dit afstudeerwerk dus wel 
beoogd is. Uitspraken over de milieukwaliteit worden dan ook gedaan aan de hand van 
gangbare ontwerpmaatregelen. 

8 Gemeente Ti/burg: 'Ti/burg Noord in beeld, l" Jase wijkontwikkelingsplan Ti/burg Noord ', 1997, 'Ti/burg 
Noord in perspectief, 2e Jase wijkontwikkelingsplan Ti/burg Noord ', 1998, 'Ti/burg Noord in actie, 3e Jase 
wijkontwikkelingsplan Ti/burg Noord ', 1998 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 4: Analyse Tilburg Noord 

4.3.1 Stedebouwkundige kwaliteit 

Morfologie 

Functionele stad: De functionele principes zijn duidelijk aanwezig, afzonderlijke 
woongebieden, parken en bedrijventerreinen en voorzieningencentra, van elkaar gescheiden 
door de ontsluitingswegen. Alleen Stokhasselt kent een drietal bedrijventerreinen die 
enigszins betrokken zijn bij de wijk, maar niet binnen de opbouw van de woonbuurten zijn 
opgenomen. Alhoewel steeds vaker wordt gestreefd naar functiemenging kunnen de bewoners 
van Noord de rust in de woonbuurten wel waarderen. 

Tuinstad: Tilburg Noord wordt o.a. 
gekenmerkt door rustige woongebieden in 
het groen met veel laagbouw en een ruime 
opzet. Ondanks dat zijn veel straten erg 
versteend uitgevoerd. Ook is het 
kleinschalige blokgroen eigenlijk gewoon 
restgroen, als resultaat van de 
stempelstedebouw. 

Stempelstedebouw: Met name in Stokhasselt 
wordt het principe van stempelstedebouw 
getoond, alhoewel het niet meer zuiver 
gehanteerd is. Dezelfde stempels komen hier 
en daar ook in Quirijnstok en Heik:ant Noord 
naar voren, maar hier zijn ze door ingrepen 
al ernstig verstoord. Omdat de stempels niet 
consequent zijn doorgezet maar wel overal 
dezelfde soort woningen staan, maakt dat 
Tilburg Noord toch vrij chaotisch. 

Wijkgedachte: Door de ruime 
verkeersontsluitingswegen met brede bermen 
wordt Tilburg Noord opgedeeld in zes 
woongebieden. Deze woongebieden 
kenmerken zich door een naar binnen 
gekeerde karakter waardoor het probleem 
ontstaat dat de onderlinge relatie niet echt 
aanwezig is. Hierdoor zijn de gebieden 
tussen de woongebieden ook op zich staand 
en is de sociale veiligheid erg slecht. Tevens 
is de wijkgedachte is niet meer van deze tijd. 
Activiteiten overschrijden vaker het buurt -
en wijkniveau dan in de jaren '60 bedoeld 
was. 

Figuur 20 Ruime opzet en veel groen kenmerkt de 
tuinstadgedachte (Quirijnstok) 

Figuur 21 Een woonstraat binnen een stempel in 
Stokhasselt 

Figuur 22 Achter dit groen begint een nieuwe wijk 
(Heikant) 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 4: Analyse Tilburg Noord 

Groen 

Tilburg Noord is het meest groene stadsdeel 
van Tilburg. Ook door de bewoners wordt 
dit groen erg gewaardeerd. 

Hoofdgroenstructuur: Van noord naar zuid 
(dus van buitengebied naar stad) bestaat de 
hoofdgroenstructuur uit het groen langs de 
Middenbrabantweg (sport en park), de brede 
berm van de Stokhasseltlaan, de strook van 
het Quirijnstoktrace en de groenzone aan de 
oostkant, bestaande uit het Quirijnstokpark 
en sportvelden. 
De belangrijkste groenzones van oost naar 
west zijn de strook langs het kanaal en de 
brede groenbermen van de 
wijkontsluitingswegen Vlashoflaan en 
Heikantlaan. 

Overig: Verder zijn er nog twee parken, te 
weten het moderne Stokhasseltpark gericht 
op sport en spel en het park aan de von 
Weberpad (bij het Wagnerplein) met een 
heemtuin en arbotorum. 
Het overige groen wordt gevormd door 
blokgroen en bomen in de woonstraten en 
groene velden random scholen. 

Minpunt van het vele groen is de 

Figuur 23 Het Stokhasseltpark 

eenvormigheid hiervan. Met name het Figuur 26 Het Quirijnstokpark met op de 
blokgroen is Stokhasselt, vanwege de achtergrond een van de 'afsluitende'flats (zie ook 
stempelstedebouw, is erg saai en weinig figuur 13) 
gebruikt. Ook de groengebieden langs de Middenbrabantweg, het kanaal en het 
Quirijnstoktrace zijn erg onduidelijk vormgegeven. Daarnaast is veel groen slecht bereikbaar 
en heeft het een slechte relatie met de aangrenzende wijken, mede doordat flats het groen 
afsluiten of omdat woningen met de achterkant naar het groen gericht zijn (wijkgedachte). 
Het gaat om flats bij het Quirijnstokpark, Quirijnstoktrace en de Middenbrabantweg. 

Figuur 25 Het groen langs de Middenbrabantweg, 
weggestopt achter woningen en bedrijventerrein 

Figuur 24 Toe gang tot groen (en woning en) via 
bedrijventerrein 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord 

Verkeer 

Autoverkeer: Tilburg Noord kent geen echte 
doorgaande wegen. Wel lopen er 3 grote 
wijkontsluitingswegen die zeer ruim van 
opzet zijn: Vlashoflaan, Heikantstraat en 
Stokhasseltlaan. Veel woonbuurten zijn 
autoluw, met name in Stokhasselt en 
Heikant. De ontsluiting voor de 
woonbuurten eindigt in parkeerhoven. 
Een aantal woonstraten is omgevormd tot 30 
km-zone. Ten westen van de wijk ligt een 
belangrijke invalsweg voor Tilburg, de 
Middenbrabantweg. 
Belangrijke toekomstige ontwikkeling is de 
aanleg van de Noordoosttangent, die aantakt 

Hoofdstuk 4: Analyse Tilburg Noord 

Figuur 27 Wijkontsluitingswegen: De Vlashoflaan 
kruist de Stokhasseltlaan 

op de kruising van de Vlashoflaan en de Sweelincklaan. 
Door de ruime opzet kent Noord weinig verkeersopstoppingen. Problemen zijn er alleen t.a.v. 
de verkeersveiligheid ter hoogte van de Vlashoflaan en het oostelijke deel van de 
Middenbrabantweg. 

Langzaam verkeer: Het fietsnetwerk is op dit 
moment niet compleet. Langs de 3 grote 
wegen liggen niet overal (vrij liggende) 
fietspaden. Ook een aantal andere 
verbindingen zouden het fietsnetwerk 
verbeteren. Vanuit de gemeente is het 
Fietsplan (1993) gelanceerd dat het 
fietsnetwerk af moet maken en waarin tevens 
een fietsroute tussen Quirijnstok en 
industrieterrein Loven zou moeten worden 
gerealiseerd. Om de haven te kunnen 
oversteken moet er een brug gebouwd 
worden. Ook de bereikbaarheid van de 
voorzieningen zou verbeterd kunnen worden. 

Figuur 28 Vrij liggendfietspad fangs de 
Stokhasseltlaan. Ook de wijkgedachte is hier 
zichtbaar 

Openbaar vervoer: Het openbaar vervoer neemt maar een klein deel (4%) in, in het totale 
verkeer van Tilburg. De buslijnen naar en van Tilburg Noord liggen boven dit gemiddelde. De 
gemeente wil de bus een belangrijkere positie geven, daarom is in het Collectief Vervoerplan 
een nieuw buslijnen netwerk opgesteld dat de komende 5 jaar gestalte moet krijgen. 
Belangrijk voor Noord is de nieuwe snelle busverbinding vanafhet station, via Ringbaan 
West, over de Heikantlaan, Stokhasseltlaan en Vlashoflaan. 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 4: Analyse Tilburg Noord 

Openbare ruimte 

Naast de belangrijkste groenzones en 
ontsluitingswegen is er, door de mime opzet, 
veel andere openbare ruimte aanwezig. Het 
gaat hierbij om de ruimtes rondom 
hoogbouw en de restruimtes van de 
stempelstedebouw. Deze zijn erg saai en 
eenzijdig vormgegeven zodat het 
desorientatie in de hand werkt. Daamaast is 
deze openbare ruimte slecht beheerd. 

Won en 

Figuur 29 Openbare ruime random laagbouw 
Heikant zuid 

Tilburg Noord is voomamelijk een woonwijk en bestaat hoofdzakelijk uit geprefabriceerde 
(industrialisatie bouwproces) woningen: flats, eengezinswoningen en maisonnettes. In totaal 
staan er 9.749 woningen, waarvan 38% flats. Omdat in de meeste complexen groot onderhoud 
heeft plaatsgevonden is de technische staat van de woningen over het algemeen goed. 
Net zoals in vele andere naoorlogse wijken is de woningvoorraad erg eenzijdig. Van de 
voorraad is 68% huurwoning. Verder ligt 82% van de huurprijzen onder de fl. 642,- terwijl 
ook een groot deel van de koopwoningen erg goedkoop is. (Zie bijlage 1, tabel 1 t/m 3.) 

Uit een onderzoek van het Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (1995) bleek een groot 
tekort aan woningen voor ouderen. Er is een tekort aan 'beschermde woningen', woningen die 
speciaal zijn aangepast aan de wensen en behoeften van ouderen. Bouwtechnisch gezien zijn 
er genoeg voldoende aanpasbare woningen, maar deze liggen te ver van de voorzieningen af. 
(Zie bijlage 1, tabel 4.) 

De gemeente onderscheidt voor Tilburg Noord vier typen huishoudens waarvoor op dit 
moment geen geschikt woonmilieu te vinden is. Het gaat om: 

• Huishoudens met een hoger inkomen die een luxer woonmilieu wensen: voor deze groep 
zijn, met name boven de Heikantlaan, nauwelijks geschikte woningen. 

• Doelgroepen die gericht zijn op een hoog voorzieningenniveau zoals ouderen en jongeren. 
• Kopers: nieuwbouw in de koopsector en verkoop van huurwoningen. 
• Huishoudens met een laag inkomen: er is een groot aanbod van goedkope woningen, maar 

dit is erg eenzijdig. Het gaat vooral om flats, terwijl eengezinswoningen in mindere mate 
worden aangeboden. Goedkope koopwoningen zijn er nauwelijks. 

Het is de bedoeling om tot een evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad te komen, 
zodat er voor iedereen een woning in Tilburg Noord te vinden is. De gemeente heeft voor de 
huidige situatie vier woonmilieus onderscheiden. De verdeling van die woonmilieus is nog 
niet evenwichtig. Om voor bovenstaande doelgroepen geschikte huisvesting in Tilburg Noord 
te vinden moeten er een verschuiving in het aanbod van woonmilieus plaatsvinden. Met name 
het vertrek van 'draagkrachtige' huishoudens naar nieuwbouwwijken is een onwenselijke 
situatie. 
Het draagvlak voor voorzieningen moet gehandhaafd blijven zodat niet zomaar kan worden 
volstaan met slopen van flats en nieuwbouw van enkele grote woningen op de vrijgekomen 
plek. 
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De woonmilieus zijn: 

• Anoniem stedelijk woonmilieu 
Dit woonmilieu is bedoeld voor mensen 
die niet veel contact hechten aan contact 
met buren en een hechte band met de 
buurt, bijvoorbeeld starters en 
individualistisch ingestelde een- en 
tweepersoonshuishoudens. Dit 
woonmilieu kent een hoge 
verhuisgeneigdheid. In Tilburg Noord 
kunnen thans circa 4500 woningen die in 
dit woonmilieu voorzien (galerij- en 
portiekflats). Het is wenselijk dat de Figuur 30 Flat in Quirijnstok 

omvang van dit woonmilieu afneemt. Er zijn mogelijkheden om flats geschikt te maken 
voor andere woonmilieus c.q. doelgroepen. 

• Geborgen stedelijk woonmilieu 
Het gaat hierbij met name om ouderhuisvesting. Ouderen hebben de behoefte om zich in 
de woonomgeving veilig te voelen. Vanwege de fysieke gesteldheid van ouderen moeten 
deze woningen in de buurt van voorzieningen en haltes van openbaar vervoer liggen. 
Er zijn circa 500 woningen van dit woonmilieu aanwezig, maar uitbreiding is gewenst. 
Potentiele locaties hiervoor zijn het Verdiplein en het Wagnerplein (ook nieuwbouw), 
opplussen behoort tot de mogelijkheden. 

• Suburbaan woonmilieu 
Hierbij gaat het om eengezinswoningen 
in een rustige omgeving, met name voor 
gezinnen met kinderen. Een groot deel 
van Tilburg Noord voldoet aan dit 
woonmilieu waarbij het vooral om 
huurwoningen gaat, terwijl 
koopwoningen gewenst zijn. Ongeveer 
4500 woningen voldoen op dit moment 
aan dit woonmilieu. Het aanbrengen van 
meer variatie in het aanwezige bestand is 
gewenst. Uitbreidingslocaties zouden Figuur 31 Veel rijtjeswoningen in het suburbane 
met name aan de rand van de wijk en de woonmilieu (Heikant) 

randen van parken zoals het 
Quirijnstoktrace en het Quirijnstokpark 
liggen. 

• Riant wonen 
Dit woonmilieu is bedoeld voor 
huishoudens met een hoog inkomen. Het 
gaat daarbij om twee-onder-een kap 
woningen en vrijstaande woningen. Op 
dit moment zijn er 350 woningen in dit 
milieu aanwezig. 

Figuur 32 Een van de twee plaatsen met vrijstaande 
woningen (Stokhasselt) 
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Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 4: Analyse Tilburg Noord 

Voonieningen en bedrijvigheid 

Detailhandel: Zoals in de meeste naoorlogse wijken is deze geconcentreerd. Het Wagnerplein 
in Heikant is bet grootste winkelcentrum. 
Stokhasselt beeft een winkelconcentratie op 
bet Verdiplein en een verpauperde 
winkelstrip in de Tartinistraat. Hier streeft de 
gemeente naar vestiging van zakelijke 
dienstverlening. Quirijnstok kent in bet 
centrum slecbts een winkel. Ook rand de 
Scbans liggen winkels en bedrijven. 
Opvallend is bet nagenoeg ontbreken van 
restaurants, cafes en zalen. Tevens ontbreken 
winkels gericbt op de multiculturele 
samenleving. Een minpunt is dat de 
belangrijkste voorzieningen met de auto 
beter bereikbaar zijn dan met de fiets. 

Figuur 33 Winkelcentrum het Wagnerplein 
(Heikant) 

Onderwijs: Tilburg Noord beeft 8 basisscbolen, een scbolengemeenscbap, peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en de mogelijkbeid tot volgen van volwasseneneducatie. In bet verleden 
is al een aantal scbolen afgebroken en is bet vrijgekomen terrein ingevuld met woningen. 

Sport: Tilburg Noord bezit 4 sportzalen en aan bet Wagnerplein een groat zwembad en 
sportbal. Daarnaast liggen in Quirijnstok en Stokbasselt buitensportvelden. V anwege de 
groene opzet is recreatief verblijf binnen Tilburg Noord mogelijk. Er zijn diverse trapveldjes 
en speelvoorzieningen voor kinderen. De twee wijkcentra (de Ypelaer en de Scbans) voorzien 
ook in mogelijkbeden ter ontspanning en recreatie. Voor jongeren zijn er weinig activiteiten 
en voorzieningen. 
De sportzalen en sportterreinen kampen met onderbezetting. Wellicbt kan een deel van de 
velden in Quirijnstok (Centaurusweg) warden afgestoten. 

Gezondheidszorg: Er zijn buisartsen, tandartsen, fysiotberapeuten, verloskundigen, apotbekers 
en een GGD aanwezig. Deze voorzieningen liggen voor bet merendeel geconcentreerd in 
Heikant. Op gebied van zorg en opvang is er bet Instituut voor Maatscbappelijk Werk (IMW) 
in wijkcentrum de Scbans. Verder warden er in wijkcentrum de Ypelaer allerlei diensten 
aangeboden. 

Werkgelegenheid: Tilburg Noord telde in 
1996 2286 arbeidsplaatsen. De meeste 
werkgelegenbeid is te vinden op de 5 
bedrijventerreinen; de Scbans, 3 kleine 
bedrijventerreinen in Stokbasselt en in 
Quirijnstok. Verder is bet Wagnerplein een 
plaats van werkgelegenbeid. De drie 
bedrijventerreinen in Stokhasselt geven 
overlast maar omdat de gemeente naar 
functiemenging streeft, blijven deze 
gebandbaafd. De bedrijventerreinen in Figuur 34 Bedrijventerrein in Quirijnstok 

Quirijnstok en Stokhasselt kampen met 
leegloop. De aanleg van de Noordoost-tangent biedt nieuwe kansen. 
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4.3.2 Sociale kwaliteit 

Sociale problemen 
Deze problemen spelen overal in Nederland, en vooral ook in andere naoorlogse wijken. Het 
gaat met name om vergrijzing, allochtonen, werkeloosheid, individualisering en jongeren en 
daarmee gepaard gaande problemen als criminaliteit, vandalisme en verval. 

Vergrijzing: De Nederlandse bevolking veroudert de komende jaren als gevolg van de 
naoorlogse geboortegolf die de seniorenleeftijd gaat bereiken. Ook in Noord speelt dit proces 
zich af, mede versterkt door het wegtrekken van jonge huishoudens. Het bijkomend probleem 
is dat voor deze ouderen bijna geen geschikte woningen zijn te vinden. 

Allochtonen: In de Nederlandse samenleving neemt, met name in de grote steden, het 
percentage allochtonen toe. In Tilburg is de situatie (nog) niet zoals in de Randstad, toch 
wonen in Noord grote geconcentreerde groepen kansarme allochtonen. Ongeveer 27% van de 
bevolking in Noord is van buitenlandse afkomst (tegenover 19% voor Tilburg) en dit zal de 
komende jaren alleen maar toenemen (zie bijlage 1, tabel 5). 

Sociaal economische positie: De positie van de bewoners van Tilburg Noord lijkt in 
vergelijking met Tilburg vrij positief. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is iets hoger dan 
gemiddeld voor Tilburg, hiertegenover staat een hogere gemiddelde werkloosheid. Dit 
betekent dater een grote kloof is tussen 'arm' en 'rijk' . Met name in de flats bevindt zich een 
concentratie van 'arme' mensen. Vaak gaat het hierbij ook om allochtonen (zie bijlage 1, tabel 
6 en 7). 

Individualisering: Mensen kiezen zelf sociale banden die verder gaan dan straat, buurt of 
wijk. De wijkgedachte, die basis is voor vele naoorlogse wijken, speelt niet meer. Dit betekent 
tevens minder sociale controle en vereenzaming. Ook de multiculturele samenleving 
bemoeilijkt contacten. Op dit moment zijn de sociale contacten en deelname aan 
buurtactiviteiten nog vrij goed. De allochtonen in de wijk laten het in dit verband afweten. 

Jongeren: Vooral rondhangende jongeren, warden als een probleem ervaren. Enerzijds heeft 
dit probleem betrekking op het feit dat er weinig voorzieningen voor jongeren zijn, anderzijds 
groeit de groep kansarme jongeren. Uit het bewonersonderzoek bleek dat veel mensen het 
belangrijk vinden dat jongeren meer respect tonen voor anderen. Aandacht moet er dus zijn 
voor scholing van jongeren om de kansarme positie te verkleinen en het zorgen voor 
voldoende aanbod aan vrijtijdsbesteding. 

Won en 
Omdat de naoorlogse wijken over het algemeen een groot aanbod van goedkope woningen 
hebben betekent dit dater een concentratie ontstaat van lagere sociale klassen (werklozen, 
allochtonen, etc.) met alle bekende gevolgen van verval, criminaliteit en onveiligheid van 
dien. 
Weghalen van goedkope woningen betekent dat de bewoners op andere plaatsen een woning 
gaan betrekken. Hierdoor is er meer verspreiding van 'armere' bewoners, waardoor er minder 
echte probleemwijken zijn. Overigens moet dit niet ten koste gaan van het totale aanbod 
goedkope woningen in een stad, want die toch ook noodzakelijk is. 
Bou wen van woningen in duurdere klassen betekent het vasthouden en de komst van 'rijkere' 
mensen. 
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Openbare ruimte 
Sociale veiligheid en verkeersveiligheid hebben beide betrekking op de openbare ruimte. 

Verkeersveiligheid: Met betrekking tot de verkeersveiligheid is Tilburg Noord betrekkelijk 
veilig. De wegcapaciteit wordt niet helemaal benut en alleen de Vlashoflaan geeft problemen. 
Dit zal nog erger worden als het eerste deel van de Noordoosttangent klaar is, de Vlashoflaan 
krijgt dan tijdelijk meer verkeer te verwerken. Ook zijn er rond het Wagnerplein regelmatig 
verkeersongevallen. 

Sociale veiligheid: Deze is minder positief. Een aantal plekken wordt als onveilig ervaren, o.a. 
de (leegstaande) winkels aan de Tartinistraat (Stokhasselt). Daarnaast wordt onveiligheid 
ervaren door rondhangende jongeren, vernielingen en inbraken. Ook de groenzones zijn 
sociaal onveilig vanwege de onoverzichtelijkheid. Ook door de achtertuin relatie is er weinig 
of geen sociale controle vanuit de aanliggende woningen. 

Participatie 
Een van de belangrijke uitgangspunten bij stedebouwkundige plannen is de integrale 
samenwerking tussen de verschillende participanten in het proces en het betrekken van 
bewoners bij de plannen. 

Integrate samenwerking: Met betrekking tot de integrale samenwerking gaat het om 
bestuurders, uitvoerders, ontwerpers, woningbouwcorporaties en verschillende gemeentelijke 
diensten zoals verkeer, milieu, groen en ruimtelijke ordening. 

Bewonersparticipatie: Het betrekken van bewoners houdt in dater informatieavonden worden 
georganiseerd, dat bewoners ideeen kunnen indienen en dat er workshops georganiseerd 
worden. Aangezien er een groot aantal vrijwilligersorganisaties en belangengroepen is, is de 
participatie bij buurtactiviteiten redelijk groot. 

Een voorbeeld van bewonersparticipatie is een onderzoek naar de mening van bewoners over 
de wijk door het bureau Priority Search Benelux. De centrale vraag was: 'als u het nu voor het 
zeggen zou hebben, hoe moet Tilburg Noord er dan over 10-15 jaar uitzien?'. Hieruit volgden 
enkele prioriteiten en meningen. Hoogste prioriteit voor bewoners is 'een wijk waar je je 
veilig voelt (beschikbaarheid politie, sociale veiligheid)'. Daarnaast is de inrichting van de 
wijk op gebied van groen, wonen en verkeer belangrijk. 
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4.3.3 Milieukwaliteit 

Op het gebied van milieu is in de gemeente Tilburg al een aantal nota's en brochures 
verschenen. De gemeente is dus actief bezig met het milieu. Totnogtoe worden ideeen alleen 
toegepast in stadsuitbreidingen zoals de Reeshof, de WIJK en bet toekomstige Tilburg 
Noordoost. Met betrekking tot de milieukwaliteit van Tilburg Noord stelt de gemeente dat 
deze wel goed zit, 'er is weinig milieuhinder (stank- en geluidsoverlast) en 
bodemverontreiniging! ' 9

. De volgende analyse is gebaseerd op de ontwerpmaatregelen van 
het 'Nationale Pakket Duurzame Stedebouw' ( 1999) en de bijdrage van ir. T. Deelstra aan het 
handboek 'Bouwen en Milieu' (1997). Van beide is een overzicht opgenomen in bijlage 2. De 
punten uit de tabel zijn uitvoeriger omschreven in bijlage 3, bier zijn alleen de uiteindelijke 
conclusies per thema opgenomen .. 

Energie 

Het huidige energiesysteem 
De energiedistributie in Tilburg wordt verzorgd door het Nutsbedrijf. Ook wordt een groot 
deel van Tilburg, ook in een groot deel van Stokhasselt en Heikant voorzien van 
stadsverwarming. Deze verwarming komt van de elektriciteitscentrale in Geertruidenberg, de 
Amercentrale. Door deze stadsverwarming wordt in de gemeente Tilburg zo'n 25 miljoen m3 
gas per jaar bespaard. Dat is 1/8 deel van het totale verbruik. De overige verwarming vindt 
plaats door middel van een eigen gestookte cv-installatie. 
Initiatieven voor besparing op energiegebruik liggen volgens het Nutsbedrijf bij bewoners en 
corporaties. Voor bewonerscommissies heeft energiebesparing geen prioriteit. Zij leggen het 
initiatief bij de corporaties. Zo worden tijdens renovaties gevelisolatie en dubbelglas 
toegepast. Overigens lijkt dit meer ingegeven door de huidige regelgeving t.o. v. 
isolatienormen dan door milieubewustzijn 10

. 

Conclusie 
De bijdrage van het thema energie aan 
de milieukwaliteit van Tilburg Noord 
is niet erg hoog. 
Alleen de stadsverwarming kan gelden 
als een positieve bijdrage aan de 
milieukwaliteit, maar ook hierbij zijn 
kanttekeningen te plaatsen. Zo moeten 
er kilometers lange, goed geiSoleerde, 
buizen aangelegd worden. Tevens kun 
je je afvragen of er niet iets mis is met 
het rendement van de centrale zelf. 

-- - + 
Gebruik van passieve zonne- x 
energie 
Gebruik van alternatieve energie x 
Compacte/ bescbutte bebouwd x 
Doelmatig energiegebruik x 
Groen als bescbuttingsmiddel x 

-- wordt niet toegepast, levert geen bijdrage aan de 
milieukwaliteit van Tilburg Noord 

++ 

- wordt deels toegepast, maar er is niet bewust voor 
gekozen 
+ wordt deels toegepast, er is bewust voor gekozen 
++ wordt toegepast, levert een bijdrage aan de 
milieukwaliteit van Tilburg Noord 

9 Uit: 'Ti/burg Noord in beeld, I' fase', gemeente Ti/burg, 1997 
10 Uit: 'Milieubeheer op buunniveau ', Jan jaap Dircke, Eindhoven 1993 
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Water 

De huidige waterkringloop 
Het water is op aarde in de vorm van oppervlaktewater, grondwater en waterdamp. In de 
waterkringloop verdampt water, waarna het weer als neerslag op aarde terug keert. Hierop 
hebben we geen invloed. We kunnen wel invloed uitoefenen op een deel van de kringloop, nl. 
van winning voor drinkwater tot zuivering hiervan. Deze 'kleine' kringloop binnen het grate 
geheel wordt beheerd door waterschap, gemeente, provincie en waterleidingmaatschappij. 
Het grondwater, de voornaamste bron voor drinkwater in Brabant, wordt beheerd door de 
provincie. De waterleidingmaatschappijen zorgen voor de zuivering van het gewonnen 
grondwater en maakt het geschikt voor consumptie. De gemeente draagt zorg voor 
ontwatering en het verzamelen van afvalwater dat via de riolering bij de rioolwaterzuivering 
terechtkomt. Tot slot zorgen de waterschappen voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het 
oppervlaktewater in de natuur waar het gezuiverde water in terechtkomt. 

Waterschap de Dommel 
Waterschap de Dommel is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater in het stroomgebied 
van de Dommel. Het zorgt ervoor dat er voldoende en schoon water is. Dit betekent dat ook 
afvalwater, dat onvermijdelijk is, door het Waterschap gezuiverd wordt. Waterschap de 
Dommel beheert op dit moment 9 rioolwaterzuiveringen waarvan er twee bij Tilburg liggen. 
Het afvalwater van o.a. Tilburg Noord wordt naar de rioolzuivering Tilburg Noord gebracht. 
In deze rioolwaterzuivering wordt het afvalwater na zuivering gestort op het kanaaltje de 
Zandleij dat door natuurgebied De Brand stroomt. 
Het achterblijvende slib wordt gebruikt om, na een gistingsproces, 75% van de benodigde 
energie voor de rioolwaterzuivering te leveren. Daarna wordt het afgevoerd naar een 
verbrandingsoven in Moerdijk. Piekbelasting door hevige regenval wordt opgeslagen in 
effluentvijvers op het terrein zelf (en dus niet op waterbergingen in de omgeving). Naast deze 
milieuvriendelijkheid warden zware metalen zoals fosfaten en stikstof respectievelijk voor 
'slechts' 60% en 75% gevangen. Hierdoor is het gezuiverde water nog te eutroof voor 
natuurgebied De Brand. Maar ook dit wordt, waar mogelijk, zoveel mogelijk beperkt. 

Tilburgse waterleidingmaatschappij 
De Tilburgse waterleidingmaatschappij zorgt voor schoon drinkwater voor Tilburg. Dit 
drinkwater wordt bij pompstation Helvoirt onttrokken aan het grondwater. 

De gemeente Tilburg 
De gemeente is verantwoordelijk voor de grondwaterstand in Tilburg Noord. Tevens draagt 
zij zorg voor de riolering. Tot 1995 beheerde de gemeente de rioolwaterzuiveringen. 
Ook heeft de gemeente een Waterplan (1997) opgesteld waar wordt gestreefd naar een 
duurzaam en integraal waterbeheer. 

Conclusie, totaaloverzicht 
Aangezien er geen natuurlijke 
waterkringloop is, biedt het geen 
bijdrage aan de milieukwaliteit van 
Tilburg Noord. Het weinige aanwezige 
oppervlaktewater wordt in droge tijden 
zelfs bijgevuld met kraanwater. 

De RWZI Tilburg Noord 
Gebruik regenwaterbergingen 
Gebruik zuiveringsmoerassen 
Hergebruik regen-, oppervlakte-
en grondwater 
Afkoooeling regenwater van riool 
Beperking verhard oppervlak 
Toepassing geconcentreerd 
parkeren 
Water als biotoop 

-- - + 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

++ 
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Verkeer 

Huidige situatie 
Verkeer is een ander soort stroom dan de hierboven beschreven stromen. Niet al het verkeer 
hoeft beheerd te worden. Zo vormt langzaam verkeer een hele lage milieubelasting. Het gaat 
dan ook vooral om verkeer dat gebruik maakt van (uitputbare) fossiele brandstoffen die na 
verbranding afval achterlaten. Met name auto- en vrachtverkeer zijn hier schuldig aan. Bij 
openbaar vervoer worden uitputbare energiebronnen dan wel in afval omgezet, maar omdat er 
veel mensen tegelijkertijd vervoerd kunnen worden, is de relatieve belasting een stuk minder. 
Ook wordt de drukte op de wegen zo verminderd. 
Tilburg Noord is vooral een woonwijk. Dit betekent een grote stroom van woon-werk 
verkeer, waarvoor vooral de auto gebruikt wordt. Omdat het fietsnetwerk niet af is, wordt 
langzaam verkeer niet bevorderd. De aanleg van de Noordoosttangent, met een aansluiting in 
Noord, zal waarschijnlijk extra 
sluipverkeer in de hand werken. 

Conclusie, totaaloverzicht 
Het verkeer in Tilburg Noord levert 
geen bijdrage aan de milieukwaliteit 
van Tilburg Noord. 
Er zijn nog geen pogingen om het 
auto- en vrachtverkeer te beperken en 
het langzaam verkeer en openbaar 
vervoer te bevorderen. 

Groen 

Huidige situatie 

Beperken doorgaand verkeer 
Concentratie parkeren 
Geluidsoverlast 
Openbaar vervoer: 
Positie haltes 
Openbaar vervoer: 
HOV 
Langzaam verkeer: 
Netwerk 
Langzaam verkeer: 
Ontsluiting voorzieningen 

-- - + ++ 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

Het groen is reeds aan bod gekomen. Kort samengevat: er is veel (geconcentreerd) groen maar 
dit groen is erg eenzijdig ingericht en slecht beheerd. 

Conclusies, totaaloverzicht 
Beter ( ecologisch) beheer kan nieuwe 
kansen bieden voor 
natuurontwikkeling (biotopen) en het 
verstevigen van de 
hoofdgroenstructuur met recreatieve 
routes kan een opleving voor de wijk 
ZlJn. 

Materialen, grondstoffen en afval 

De huidige materialen en afval kringloop 

Groene dooradering 
Geconcentreerd groen 
Ecologische groenverbindingen 
Afwisseling drukke en rustige 
zones 
Groen benut voor recreatie, 
productie, educatie en regeneratie 
Aanwezigheid groene biotopen 
Aanwezigheid natte biotopen, in 
combinatie met groen 

-- - + ++ 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

Afval komt voort uit het kopen van consumptie artikelen (verpakkingen van voedsel) en 
gebruiksartikelen (meubels, servies e.d.). Het grootste probleem is het teveel aan 
verpakkingsmateriaal en de snelle afschrijving van gebruiksgoederen in onze 
welvaartsmaatschappij. Afval komt grotendeels terecht op vuilstortplaatsen maar deels ook 
als zwerfvuil in het milieu. Om het afval te verzamelen is er een vuilnisophaaldienst. 
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Groente-, fruit-, en tuinafval kunnen aan huis gescheiden worden van restafval. Daarnaast is 
er in Tilburg de mogelijkheid om grotere hoeveelheden afval tegen betaling weg te brengen. 
Overigens worden niet alle producten weggegooid. In Tilburg Noord bevindt zich namelijk 
een kringloopcentrum waar 2e hands gebruiksartikelen zoals boeken, kleren, speelgoed, 
meubelen en witgoed worden aangeboden. Bijkomend voordeel hiervan is dat de 'armere' 
bevolking van Tilburg Noord bier bruikbare en goedkope spullen kan vinden. 

Conclusie, totaaloverzicht 
Alhoewel er op stedebouwkundig 
niveau allerlei mogelijkheden zijn die 
een positieve bijdrage leveren aan de 
milieukwaliteit van Tilburg Noord, 
denk aan het kringloopcentrum, de 
vuilnisophaaldienst, etc. is het 
terugdringen van afval net zo 

Huidige kringloop 
Mogelijkheden om afval 
gescheiden weg te gooien 
Mogelijkheden om afval te 
scheiden 
Beperking infrastructuur 

-- - + ++ 
x 
x 

x 

x 

belangrijk als bet scheiden ervan. De openbare ruimte moet voldoende prullenbakken hebben. 

4.4 Conclusies 

Stedebouwkundige kwaliteit 
Morfologie Zwak: uitgangspunten zijn niet meer van deze tijd (o.a. wijkgedachte). 

Groen: 

Verkeer: 

Openbare ruimte: 
Wonen: 

Sterk: tuinstadmilieu, waardering bewoners voor rustige woonwijk. 
Sterk: ruime opzet groen, veel groen. 
Zwak: slecht beheerd, ontoegankelijk. 
Sterk: goede auto-ontsluiting. 
Zwak: onaf fietsnetwerk. 
Zwak: eenzijdig (desorienterend), saai (kil). 
Sterk: veel laagbouw met tuin. 
Zwak: eenzijdig woningaanbod en teveel hoogbouw. 

Voorzieningen en bedrijvigheid: 
Sterk: complet aanbod. 
Zwak: uitstraling winkelcentrum Wagnerplein en slecht bereikbaar per 
fie ts. 

Sociale kwaliteit 
Sociale problemen: 
Wonen: 

Openbare ruimte: 

Participatie: 

Milieukwaliteit 

Zwak: veel allochtonen, veel werklozen, vergrijzing, jongeren. 
Zwak: concentratie lagere sociale klassen in hoogbouw. 

weinig woningaanbod hogere sociale klassen. 
Sterk: weinig verkeersonveiligheid. 
Zwak: gevoel van sociale onveiligheid. 
Sterk: veel bewonersgroepen, deelname enquetes, hoge opkomst 
planbespreking. 

Energie: geen aandacht voor energiehuishouding op stedebouwkundig niveau. 
Water: geen aandacht voor waterhuishouding op stedebouwkundig niveau. 
Verkeer: nog teveel nadruk op de auto en te weinig op fiets en openbaar vervoer. 
Groen: veel groen, niet ecologisch ingericht en beheerd. 
Materialen, grondstoffen en afval: er zijn (gescheiden) afvalvoorzieningen. 
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5 Het programma van aandachtspunten 

5.1 Inleiding 

Uit de beschrijving en de analyse bleek dat Tilburg Noord een rol kan spelen als 
overgangsgebied tussen stad en buitengebied. Aanknopingspunt biervoor was vooral bet vele 
groen dat in de wijk aanwezig is, enkele groenzones lopen van buitengebied tot bet kanaal. 
Oak bleek dat Tilburg Noord als naoorlogse wijk zijn typiscbe sterke en zwakke kanten beeft 
die voor verbetering vatbaar zijn. En met betrekking tot de milieukwaliteit valt te 
concluderen, en dat lijkt oak logiscb, dater tijdens de bouw niet dezelfde aandacbt aan 
gescbonken is, zoals nu met regelmaat wel gebeurt. 

De bedoeling van dit boofdstuk is bet beperken van de resultaten uit de analyse. Het is 
immers zo dat niet alle bebandelde tbema's bruikbaar of bei'nvloedbaar zijn door de 
stedebouwkundige. Daarnaast is een aantal ontwerpmaatregelen van de milieukwaliteit alleen 
bet overwegen waard bij nieuwbouw. In de volgende paragrafen wordt dan oak aangegeven 
wat wel en niet wordt meegenomen in bet programma van aandacbtspunten dat we gebruiken 
als basis voor bet berstructureringsplan voor Tilburg Noord. 

5.2 Stedebouwkundige kwaliteit 

De aandacbtspunten van de stedebouwkundige kwaliteit kunnen over bet algemeen allemaal 
meegenomen warden. Hier en daar zullen de veranderingen spelen op bet scbaalniveau van 
woonstraat en -blok. Denk bierbij aan de aanpassing van de openbare ruimte van de 
woonstraten en bet verkopen van woningen door corporaties. 

Morfologie: Verbeteren relaties tussen woonwijken (met name bij groen en 
wijkontsluitingswegen); waar mogelijk berstellen oude structuren; bandbaven woonfunctie 
van Tilburg Noord, maar oak aanwezige bedrijvigbeid bandbaven. 
Groen: Versterken boofdgroenstructuur, mogelijkbeden tot versterken tuinstad in woonstraten 
(bij berinricbting openbare ruimte), ecologiscbe inricbting en bebeer van bet groen, 
ecologiscbe verbindingen maken, watersysteem (zie milieukwaliteit) koppelen aan groen. 
Verkeer: Afmaken langzaam verkeer netwerk, vrijbouden wijkontsluitingswegen voor een 
eventuele busbaan. 
Openbare ruimte: Verbeteren eenzijdigbeid en saaiheid, in eerste instantie daar waar bet door 
berstructureringsingrepen meegenomen kan warden. Voor bet overige zal bet gaan om 
projectmatige opwaardering van de leefomgeving in woonstraten. 
Wonen: Vergroten woonmilieu differentiatie door verkoop van woningen, aanpassing 
woningen voor ouderen of andere eisen, sloop (met name flats), nieuwbouw van (duurdere) 
koopwoningen. 
Voonieningen: Winkels: verbeteren bereikbaarbeid, met name winkelcentrum Wagnerplein; 
Bedrijven: berinricbting m.b.t. grondgebruik en bereikbaarbeid, met name de kleine terreinen 
in Stokhasselt belemmeren de bereikbaarbeid van woningen en groen. 

5.3 Sociale kwaliteit 

De problemen die er zijn op sociaal vlak zijn moeilijk banteerbaar voor een 
stedebouwkundige. Wel kan bij participatie initieren en de sociale problemen doorspelen naar 
andere instanties om in samenwerking daarmee tot probleemoplossing te komen. Deze aanpak 
gaat in dit kader te ver. Aan een aantal gebieden kan wel aandacbt gescbonken warden. 
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Openbare ruimte: Verkeersveiligheid, relaties tussen woonwijken en oversteekplaatsen; 
verbeteren sociale veiligheid, o.a. door betere toegankelijkheid groen. 
Sociale problemen en wonen: Ouderenhuisvesting; woonmilieudifferentiatie, met name het 
toevoegen van duurdere koopwoningen aan de woningvoorraad. 

5.4 Milieukwaliteit 
Op de thema's energie en materialen, grondstoffen en afval heeft een stedebouwkundige 
weinig of geen invloed. Eventueel valt bij energie te denken om nieuwbouw zoveel mogelijk 
een zuid-orientatie te geven. 
Bij materialen, grondstoffen en afval valt sloop af te wegen in relatie met stedebouwkundige 
en sociale kwaliteit. 
Voor de overige thema's is een aantal maatregelen niet goed mogelijk in te passen bij een 
bestaande wijk. Bijvoorbeeld het aanleggen van een natuurlijke afvalwaterzuivering en een 
grijswatercircuit zijn (te) ver gaande maatregelen. 

Wel haalbaar wordt geacht: 
Water: Afkoppelen regenwater van de riolering (dit impliceert tevens herinrichting openbare 
ruimte); opvang regenwater door middel van infiltratie en/of oppervlaktewater, eventueel in 
combinatie met (ecologisch) groen. 
Verkeer: Verbeteren langzaam verkeer netwerk; bevorderen openbaar vervoer door ruimte 
voor busbanen bij wijkontsluitingswegen vrij te houden. 
Groen: Ecologische inrichting en beheer; ecologische verbindingen. 

5.5 Conclusies 
Het programma van aandachtspunten biedt een 'checklist' bij het maken van een 
herstructureringsplan, met ingrepen op het niveau van het hele stadsdeel Tilburg Noord. 
De integrale aandacht voor bovenstaande punten betekent dat we, volgens de definitie van 
duurzame stedebouw (paragraaf 2.5), kunnen spreken over duurzame herstructurering. 
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6 Concept voor Tilburg Noord 

6.1 Inleiding 

De uitwerking voor het concept wordt gemaakt op basis van het programma van 
aandachtspunten (hoofdstuk 5), de punten die voor Tilburg Noord verbeterd moeten worden. 
Alvorens gedetailleerde ingrepen voor te stellen die leiden tot het totaalconcept kan alvast een 
globale toekomstvisie worden gegeven voor Tilburg Noord: 

In de toekomst is Tilburg Noord nog steeds een woonwijk. Door woonmilieudifferentiatie is er 
voor iedereen de mogelijkheid om in Tilburg Noord te gaan of te blijven wonen. Met name 
ouderenwoningen en duurdere koopwoningen warden aan de voorraad toegevoegd. Door ook 
flats te slopen of te verbouwen wordt de bevolkingssamenstelling heterogener. 
Het nu nog slecht ingerichte en slecht beheerde groen wordt de basis van de wijk. De 
hoofdgroenstructuur wordt versterkt en beter toegankelijk en sociaal veiliger gemaakt. Op 
een aantal plekken krijgt het groen een ecologische invulling. Hierdoor dringt de natuur ook 
werkelijk verder de stad in. Met de kanaalzone als basis vormt Ti/burg Noord nl. het 
roodgroene overgangsgebied tussen stad en buitengebied. Recreatieve fietsroutes door het 
groen zijn hiervoor noodzakelijk. Het fietsnetwerk wordt ook uitgebreid door oude, bij de 
aanleg verdwenen routes te herstellen, met name via de gehandhaafde nederzetting 'de 
Schans 'zodat deze ook weer een logische verbinding krijgt met de stad. 
Naast ecologisch groen en het fietsnetwerk wordt op gebied van milieu het regenwater 
afgekoppeld van de riolering en wordt ruimte in de groenzones gereserveerd om dit 
regenwater op te vangen en te laten infiltreren. 
Het belangrijkste uitgangspunt is natuurlijk de integrale ontwikkeling van stedebouwkundige, 
sociale en milieukwaliteit. 

De ingrepen spelen zich af op verschillende lagen. In de rest van het hoofdstuk wordt 
onderscheidt gemaakt in de lagen: groen, water, verkeer, woonmilieus en voorzieningen en 
bedrijvigheid. Ze worden apart behandeld. Per laag worden de ingrepen weer gesplitst naar de 
stedebouwkundige, sociale en milieukwaliteit. In onderstaande tabel wordt globaal de relatie 
(invloed) van de kwaliteiten en de verschillende lagen weergegeven. Daamaast komt het voor 
dat ingrepen invloed hebben op meerdere lagen. In de tekst wordt dan een verwijzing gemaakt 
naar de desbetreffende paragraaf. 

6.2 Groen 

6.3 Water 

6.4 Verkeer 

6.5 Wonen 

6.6 Voorzieningen 
en bedrijvigheid 

Legenda 
Grote relatie 

Mindere relatie 

Geen relatie 

De laag openbare ruimte komt in dit hoofdstuk, dat de belangrijkste ingrepen behandelt op 
niveau van Tilburg Noord en de drie wijken, niet voor. Het gaat bij openbare ruimte 
voomamelijk om ingrepen bij inrichting op straatniveau. 

In het totaalconcept (paragraaf 6. 7, conclusies) worden de gedetailleerd besproken lag en 
samengevoegd in een kaart (los bijgevoegd in bijlage 4) en samengevat. 
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6.2 Groen 
Het groen moet de belangrijkste drager van de wijk worden. De hoofdstructuur betreft de 
zuid-noord 'poten' langs de Middenbrabantweg, de brede berm van de Stokhasseltlaan, het 
Quirijnstoktrace en het Quirijnstokpark inclusief de sportvelden. In oost-west richting worden 
de 'poten' aan de zuidkant begrensd door de kanaalzone en aan de noordkant door het 
buitengebied. Van minder belang, maar wel opvallend groen, zijn de bermen van de 
Vlashoflaan en de Heikantlaan. 

Stedebouwkundige kwaliteit 

Completeren van de hoofdstructuur: 
Een aantal verbindingen is uitgesloten. Zo is 
er aan de Heikantlaan een garagebedrijf 
begonnen die de verbinding van het park 
langs de Middenbrabantweg en de 
sportvelden belemmert. 
Ook het verlengen van het groen langs de 
Stokhasseltlaan is onmogelijk gemaakt 
omdat in dit gebied de afgelopen jaren 
opgevuld is met vrijstaande woningen. Dit 
vormt tevens een belemmering voor het 
logisch doortrekken van het fietsverkeer (zie 
6.4), dit moet nu via woonstraten naar de 
kanaalzone ontsloten worden. 
Het Quirijnstoktrace eindigt bij de 

Figuur 35 Ontsluiting Ti/burg Noord over het 
kanaal 

,,.._ 

Heikantlaan. In het verlengde ligt de ontsluiting naar de stad. Omdat deze ontsluiting 
gescheiden rijbanen heeft, ligt er een groot onbruikbaar stuk groen tussenin. Verplaatsen van 
een weghelft geeft dat groen vrij en vormt de sluitende verbinding tussen het Quirijnstoktrace 
en de kanaalzone. 
Het Quirijnstokpark in het oosten is in principe doorgetrokken naar het kanaal, maar het 
openbare gebied tussen de sportvelden zou een duidelijkere routing moeten krijgen. 
Om de kanaalzone over de volledige lengte een groengebied te laten zijn, zou door 
herstructurering van het bedrijventerrein in Quirijnstok (zie 6.6) een strook groen toegevoegd 
kunnen worden aan de kanaalzone. 

Bereikbaarheid: Zoals opgemerkt is het groen slecht toegankelijk. Dit geldt o.a. voor het 
groen langs de Middenbrabantweg waar bedrijventerreinen, flats en laagbouw het park 
volledig afschermen van de wijk Stokhasselt. Door o.a. de openbare ruimte random de flats te 
verbeteren en de bedrijventerreinen te herstructureren (zie 6.6) zou de bereikbaarheid en de 
relatie met Stokhasselt verbeterd kunnen worden. Ook tussen de flats en een bedrijventerrein 
is ruimte voor ontsluiting van het groen (zie ook 7.2). 
Ook het Quirijnstokpark is erg ontoegankelijk. 2 Grote flats belemmeren de 
toegankelijkheid van dit romantische wandelpark. Door het weghalen van beide flats en het 
bijvoorbeeld toevoegen van urban villa's in het gebied wordt de bereikbaarheid verbeterd (zie 
ook 6.5). 
De Stokhasseltlaan en het Quirijnstoktrace vormen beide een belemmering tussen twee 
wijken. Bij herinrichting kan deze relatie verbeterd worden door meer zichtlijnen in het groen 
te maken. Tevens vormt het hoge groen aan de zuidkant van de Heikantlaan ook een 
belemmering in de zichtrelatie tussen Heikant zuid en het noordelijk gelegen deel. Dit groen 
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moet lager en overzichtelijker worden zodat er meer openheid van de achterliggende buurten 
getoond wordt. De slechte (geasfalteerde) openbare ruimte rondom de flats moet dan wel 
verbeterd worden, maar wordt daardoor wel sociaal veiliger. 

Nieuwbouw i.p. v. groen: Er zijn twee plekken geschikt om groen te vervangen kan door 
bijvoorbeeld woningen (zie 6.5). 
Het zuidelijke deel van bet park bij winkelcentrum Wagnerplein is nu een verloren 
gebiedje dat nergens bij hoort. Een deel van het oorspronkelijke gebied is ook al volgebouwd. 
Ook het noordelijke deel van het park zal in combinatie met herstructurering van het 
winkelcentrum herbezien moeten worden 
(zie 6.4 en 6.6). 
Ten tweede kan een deel van de sportvelden 
langs de Centaurusweg (Quirijnstok Zuid) 
gebruikt worden voor woningbouw. Volgens 
de gemeente ligt in dit gebied een teveel aan 
sportparken. Dit zou tevens de sociale 
veiligheid in dit enigszins afgelegen gebied 
verhogen. 

Sociale kwaliteit 

Bereikbaarheid: De ingrepen die hierboven 
voorgesteld zijn, vormen ook een 
verbetering van de sociale veiligheid. Door 
betere bereikbaarheid en openheid is er meer 
betrokkenheid bij en toezicht op het groen. 
Het Quirijnstoktrace moet opener groen 
krijgen en bij voorkeur orientatie van 
nieuwbouw op het groen. 

Figuur 36 Lage sociale kwaliteit van speelterrein in 
het Quirijnstokpark (weinig zicht) 

De flats aan het Quirijnstokpark worden gesloopt om, plaats te maken voor kleinere 
middelhoogbouw complexen (urban villa's) t.b.v. de bereikbaarheid, openheid en dus sociale 
veiligheid. Daarnaast worden goedkope woningen vervangen door dure woningen. 
Door een deel van de sportvelden in Quirijnstok te bebouwen wordt dit deel ook sociaal 
veiliger, nu is het nog een erg verlaten gebied terwijl er een van de fietsverbindingen met de 
stad ligt. 

Milieukwaliteit 

Ecologie: Het Quirijnstoktrace heeft nooit een functie heeft gekregen omdat dit terrein open 
werd gehouden voor een wijkontsluitingsweg. Dit gaat niet meer door. Het is een redelijk 
langgerekt en breed gebied dat zich leent voor ecologische inrichting en beheer. Overigens 
moeten hierbij recreatieve en dus sociale aspecten niet uit het oog verloren worden. Orie flats 
aan het noordelijke deel zullen verdwijnen, maar dit biedt ook kansen voor nieuwbouw. 
Tevens kunnen in combinatie met regenwateropvang, met name infiltratie (zie 6.3), natte 
elementen toegevoegd worden. In paragraaf 7.3 wordt Quirijnstoktrace Noord als deelgebied 
uitgewerkt. 
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Ook de kanaalzone wordt ingericht als 
droge en natte (het kanaal(!) volgens de 
gemeente) ecologische verbinding. De oever 
van het kanaal zal hiervoor moeten warden 
aangepast, bijvoorbeeld met blokken steen 
zodat hiertussen allerlei planten en dieren 
kunnen leven. Langs het kanaal ligt een 
recreatieve fietsroute. De groen tussen 
fietspad en bebouwing wordt ingericht met 
hoog gras (ecologisch beheerd, 20-30 cm, 1-
2 keer gemaaid per jaar) met als wensbeeld 
diverse grassoorten en bloemen. Door een 
weghelft te verplaatsen kan dit gebied aan 
het Quirijnstoktrace gekoppeld warden. 
De derde strook die ecologisch ingericht en 
beheerd wordt is de berm van de 
Stokhasseltlaan. Dit in combinatie met 
infiltratievoorzieningen en afvoer van 
regenwater, met name uit Stokhasselt. (Dit 
water wordt via drie stroken van de drie 
buurten van Stokhasselt afgevoerd, zie 7.2.). 
Inrichting lijkt op kanaalzone met hoger 
struikgewas tussen het groen en Heikant. 
Daamaast warden de 'groene laagtes' waar 
het regenwater wordt opgevangen met 
'oeverbeschermende' soorten zoals riet 
afgeschermd. Het riet fungeert dan tevens 
om het regenwater te zuiveren. 
De Stokhasseltlaan kan eventueel via de 
berm van de Heikantlaan ecologische 
verbindingen krijgen met het 
Quirijnstoktrace. 

Hoofdstuk 6: Uitwerking Concept 

Figuur 37 In de huidige situatie van de kanaalzone 
is het wensbeeld al deels aanwezig 

Figuur 38 Doorsneden van 3 typen 
rietzuiveringssystemen, irrigatieveld, infiltratieveld 
en wortelzone-methode 
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6.3 Water 
Op gebied van water valt nog erg veel milieuwinst te balen. Aangezien water als beeldelement 
ook interessant is voor stedebouwkundige kwaliteit lijkt bet een logiscbe keuze om de 
mogelijkbeden te bekijken. Belangrijk voor de situatie van Tilburg Noord is de boogteligging. 
De stad Tilburg is van oorsprong gelegen op een beuvel. Het grondwater stroomt 
( ondergronds) o.a. ricbting bet noorden naar natuurgebied 'bet Brandt'. Tilburg Noord ligt 
balverwege deze beuvel. Daarnaast blijkt dat Tilburg Noord een infiltratiegebied is zodat 
regenwater makkelijk in de grond infiltreert. Dit gemfiltreerde water stroomt ricbting 'bet 
Brandt'. 
Water blijft dus niet zomaar als oppervlaktewater in bet gebied staan. 'Natuurlijk' 
oppervlaktewater is derbalve moeilijk realiseerbaar. Het buidige aanwezige oppervlaktewater 
is allemaal onnatuurlijk en moet in droge periodes met kraanwater bijgevuld warden. Als je 
op een goede, milieukwalitatieve manier bezig wilt zijn met de waterbuisbouding is bet 
maken en dan met name in stand bouden van oppervlaktewater geen logiscbe keuze. Hiermee 
vervalt in grote mate bet beeldaspect van altijd aanwezig oppervlaktewater. Het maken van 
infiltratievoorzieningen kan wel waardevol zijn. Natuurgebied 'bet Brandt' is namelijk 
onderbevig aan verdroging. De ruimte biervoor wordt gevonden in de ruime groenstructuren, 
maar ook in eventuele berinricbting van woonstraten. 

Stedebouwkundige kwaliteit 

De ingrepen in de waterbuisbouding komen niet terug in bet maken 
van permanent oppervlaktewater. Afhankelijk van bodemonderzoek 
(maar dat gaat in dit kader te ver) warden de infiltratievoorzieningen 
diep genoeg gemaakt (1 a 1,5 meter) om regenwater als 
oppervlaktewater vast te bouden. Afuankelijk van de bodem kan dit 
vastbouden zolang mogelijk warden gerekt, er wordt ook wel 
gesproken over vertraagde afvoer. Bij overmatige regenval zal door 
koppeling van de voorzieningen aan bet slotensysteem in bet 
buitengebied bet overscbot warden afgevoerd. 
Uiteindelijk zal al bet water dan in natuurgebied 'bet Brandt' 
terecbtkomen. 
De openbare ruimte in de woonstraten zal moeten inspelen op de 
waterbergingen, waar mogelijk worden straten afgekoppeld van bet 
riool. Via molgoten (of waar de openbare ruimte bet niet toelaat een 

Figuur 39 Voorbeeld 
van een molgoot 

ondergronds systeem) wordt bet regenwater naar de infiltratievoorzieningen (wadi's) 
vervoerd. Doorlatende verbarding en molgoten zullen een nieuwe impuls geven aan de 
buidige saaie openbare ruimte. 

Sociale kwaliteit 

Op sociaal vlak zal aandacbt moeten worden gescbonken aan goede voorlicbting zodat bet 
systeem niet misbruikt wordt. Bijvoorbeeld geconcentreerde autowasplaatsen bij buurten met 
totale regenwaterafkoppeling. 
Ook kunnen infiltratievoorzieningen weer extra belemmering opleveren. 
Voor informatie is in bet noordelijke deel van bet Quirijnstoktrace, naast de basisscbool, 
plaats voor een Milieu Informatie Centrum (zie 7.3). 
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Milieukwaliteit 

Om de rioolwaterzuiveringsinstallaties 
minder te belasten, kan het relatief schone 
regenwater losgekoppeld worden van de 
riolering. Dit betekent dat het water dat op 
rustige woonstraten valt en/of regenwater 
van daken (mits geen zinken dakgoten) 
opgevangen kan worden in 
infiltratievoorzieningen. 
De ruimte voor infiltratievoorzieningen ligt 
vooral in de groenzones langs de 
Stokhasseltlaan en het Quirijnstoktrace. 

Figuur 40 Gewenste wadi sfeer 

Hier kunnen infiltratievoorzieningen aangebracht worden in 
combinatie met ecologische ontwikkelingen (zie 6.2). Het 
regenwater kan bij herinrichting van de openbare ruimte van 
omliggende woonstraten via bijvoorbeeld molgoten afgevoerd 
worden naar deze voorzieningen. Ook kunnen de woonstraten zelf 
minder verhard worden zodat een deel van het regenwater 
rechtstreeks kan infiltreren. Extra groen in de woonstraten zou 
tevens het tuinstadprincipe versterken. 
Eventueel kan regenwater van flats direct worden opgevangen en 
infiltreren in een berging bij de flat. 
Bij veel regenval wordt het water door koppeling van alle 
regenwateropvangzones afgevoerd naar het buitengebied. 

Figuur 41 Voorbeeld 
doorlatende verharding 
(duur voor toepassing 
op grate schaal) 
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6.4 Verkeer 
De belangrijkste ingreep op verkeersgebied is de vervolmaking van het fietsnetwerk. 
Daarnaast bieden de brede profielen van de wijkontsluitingswegen plaats voor een eventuele 
busbaan. Alleen de ruimte langs de Stokhasseltlaan is reeds gereserveerd voor ecologie en 
infiltratie van regenwater. Aan de autoverkeerontsluiting verandert niet veel. 

Stedebouwkundige kwaliteit 

Fietsnetwerk: Er is een aantal noord-zuid routes, maar het fietsnetwerk is niet af. Naast het 
doortrekken van de noord-zuid routes is een aantal oost-west routes van belang. Met name 
langs de wijkontsluitingswegen, de Heikantlaan en de Vlashoflaan, zijn nog geen vrij 
liggende fietsroutes aanwezig. 
Een van de belangrijkste ingrepen met betrekking tot het fietsnetwerk is het herstellen van het 
oude lint, door het Wagnerplein heen. Bij de beoogde herstructurering van het Wagnerplein 
(zie 6.6) moet met deze nieuwe route rekening worden gehouden. Tevens kan een oude route 
vanaf de Schans de link vormen tussen de nieuwbouw aan de rand van Tilburg Noord (zie 
6.5). 
Twee andere fietsroutes, door het groen van de berm van de Stokhasseltlaan en het 
Quirijnstoktrace, zijn reeds bestaand maar nog niet verbonden met de kanaalzone. De 
fietsroute langs de Stokhasseltlaan eindigt nl. op een onduidelijke vormgeving van de 
openbare ruimte bij een flat. De route zou duidelijker doorgetrokken moeten worden naar de 
kanaalzone via woonstraten. De fietsroute door het Quirijnstoktrace haakt in het noorden aan 
op de fietsroute via de Schans, in het zuiden wordt de route doorgetrokken langs de 
ontsluitingsweg over het kanaal, en naar het kanaal toe. 

Ook de fietsroute door Quirijnstok heeft 
een dubbele betekenis. Naast het :f 
doortrekken van de fietsroute langs de 
scholengemeenschap (deels oud lint) is het 
de bedoeling om de morfologische opzet van 
Quirijnstok te versterken. Quirijnstok is 
namelijk opgedeeld in vier kwadranten met 
als middelpunt een flat , wat kleinschalige 

Figuur 42 Quirijnstok is verdeeld in vier 
kwadranten 

voorzieningen en een braakliggend terrein. De fietsroute gaat dwars door dit centrum en heeft 
aansluiting op de Vlashoflaan. 

In Stokhasselt zijn geen fietsroutes aanwezig. Bij herstructurering en versterkingen van de 
scheidingsstrook (met maisonnettes) tussen de buurten (zie 7.2) wordt een verbeterde relatie 
met het groen langs de Middenbrabantweg aangegaan. Deze relatie wordt verbeterd door het 
groen via een langzaam verkeerroute te ontsluiten. Deze ontsluitingen kunnen ook 
doorgetrokken worden naar Heikant, zodat de relatie daarmee ook verbeterd. De verbinding 
kan in de zuidelijke buurt worden doorgetrokken naar het fietsertunneltje bij de Heikantlaan. 
De middelste buurt kan worden verbonden (onder de flats door) met de v. Anrooylaan, die 
tussen het Wagnerplein en de Schans doorgaat, helemaal naar het oosten (Quirijnstokpark). 
De noordelijke buurt kan worden ontsloten aan de nieuwe fietsroute langs de Vlashoflaan. 

Autoverkeer: De veranderingen voor de auto-ontsluiting zijn een toekomstige aansluiting van 
de Sweelincklaan (Quirijnstok) op de Noordoosttangent en het verplaatsen van een van de 
oostelijke weghelft van de invalsweg t.b.v. het groen (zie 6.2). 
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Sociale kwaliteit 

De herinrichting van het Quirijnstoktrace 
zal met meer openheid en orientatie van 
nieuwbouw op het groen vormgegeven 
moeten worden om de sociale veiligheid van 
de fietsroute door dit gebied te verbeteren. 
De tunnel onder de Heikantlaan kan sociaal 
veiliger worden doordat het groengebiedje 
ten zuiden van de Heikantlaan bebouwd kan 
worden. De nieuwbouw op een deel van de 
sportterreinen van Quirijnstok Zuid geven de 
fietsroute langs de scholengemeenschap 
meer sociale veiligheid (zie 6.5). 

Milieukwaliteit 

Het uitbreiden van het fietsnetwerk is 
positief voor de milieukwaliteit. Door betere 
routes te maken en een goede aansluiting op 

Figuur 43 De Sweelincklaan wordt verbonden met 
de nieuwe Noordoosttangent 

de voorzieningen (Wagnerplein) is het de bedoeling dat bewoners de auto eerder laten staan. 
Daamaast is de verbinding tussen stad en buitengebied belangrijk. Recreatie begint bij huis 
met de fiets en niet door eerst een stuk met de auto te rijden. 

0 
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6.5 Wonen 
De belangrijkste opgave op het gebied van wonen is meer variatie in het woningaanbod. Dit 
kan op vier mogelijke manieren: 
1) verkopen van huurwoningen 
2) nieuwbouw op lege plekken (verdichten) 
3) een deel van het overschot aan flatwoningen slopen om plaats te maken voor nieuwbouw 
4) bestaande gebouwen vernaderen van woonmilieu (met name flats). 

Stedebouwkundige kwaliteit 

Verkopen van huurwoningen: Deze ingreep voldoet aan de vraag naar meer koopwoningen. 
Omdat bewoners nu ook zelf kunnen sleutelen aan hun woning ontstaat een gevarieerder 
beeld in de woonstraten. 

Verdichten: Zoals gezegd (zie 6.2) kunnen twee groendelen bebouwd worden. Het gaat hierbij 
om een stukje park bij de tietstunnel in Heikant zuid en om een deel van de sportvelden in 
Quirijnstok. Vooral de laatste heeft de ruimte om aan de vraag naar duurdere koopwoningen 
te voldoen. 
In Stokhasselt kan in de strook met maisonnettes verdichting plaatsvinden en is er de 
mogelijkheid om op de garageboxen te bouwen (zie 7.2). 
Tot slot kan het gebied tussen de noordrand van Tilburg Noord en de toekomstige 
Noordoosttangent bebouwd worden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met 
geluidhinderzones (toekomstige Noordoosttangent) en elektriciteitskabels. De drie zeer 
verloederde flats die nu de noordrand accentueren kunnen in de toekomst verdwijnen om het 
gebied tot een geheel te maken. De link tussen dit nieuwbouwgebied en het hart van Tilburg 
Noord wordt gelegd door een bestaande oude route (zie 6.4). 

Sloop t.b. v. nieuwbouw: De flats in bet Quirijnstokpark belemmeren de toegankelijkheid 
van het park. De flats maken dan ook plaats voor wat kleinere middelhoogbouwcomplexen 
(urban villa's) zodat de bereikbaarheid en betrokkenheid van het park bij de wijk Quirijnstok 
beter wordt. Hierdoor ontstaat een bijzonder woonmilieu met wonen in het park. De 
woningen voldoen aan de vraag van duurdere koopwoningen en het afstoten van een 
overschot aan goedkope etage flats. 
Op de hoek tussen de Sweelincklaan en de Vlashoflaan is reeds een flat gesloopt. De ruimte 
die vrij komt ligt op een belangrijk invalspunt van Tilburg Noord. Het is dan ook de 
bedoeling om hier een markant gebouw te plaatsen. 
Het Quirijnstoktrace noord wordt aan de oostkant begrensd door drie flats. Deze worden 
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw en herontwikkeling van dit groengebied (zie 
6.2, 6.3 en 7.3). 
In Stokhasselt is de woonstraat tussen twee stempels in aangewezen als een van de 
belangrijkste mogelijkheden voor herstructurering van een buurt. De bedoeling is om hier een 
echte woonstraat van te maken en geen restruimte zoals het nu is. Hiervoor zullen bestaande 
rijwoningen gesloopt moeten worden en vervangen door (duurdere) nieuwbouw. 
De andere plaats van herstructurering in Stokhasselt is een strook waar nu nog vier complexen 
staan met een onderwoning en daarboven op een maisonnette. In twee complexen worden 
onderwoning en maisonnette samengevoegd tot een woning. (zie 7.2.) 
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Veranderen van woonmilieu: De drie flats die het Quirijnstoktrace zuid accentueren hebben 
meer toekomst dan die noord (zie 7.3). Ze hebben een gunstige bezonning, balkons op het 
westen, en ze liggen in de nabijheid van het Wagnerplein. Dat maakt deze woningen geschikt 
voor omvorming tot ouderenhuisvesting. Tevens is het een voordeel dat de nabij gelegen flats 
aan de Heikantlaan reeds deels zijn ingericht voor ouderenhuisvesting in relatie met het 
verzorgingstehuis dat er naast ligt. 

Sociale kwaliteit 

Verandering in woonmilieus moet ook verandering in bewoners brengen. Door het weghalen 
van goedkope woningen en het toevoegen van duurdere moet een meer heterogene 
bevo lkingssamenstelling ontstaan. 
Ook de sociale veiligheid op een aantal plekken wordt verhoogd, zoals de nieuwbouw op de 
sportvelden in Quirijnstok zuid en de urban villa's in het Quirijnstokpark (zie 6.2). 
Het is belangrijk om bij sloop de bewoners d.m.v. participatie goed te informeren. 

Milieukwaliteit 

Het nadeel van sloop is het afval, maar dit zou hergebruikt kunnen worden. Sloop is het 
afwegen waard tegen de waarde die het voor stedebouwkundige en sociale kwaliteit heeft. 
Bij nieuwbouw kan wel de milieukwaliteit op woningniveau (bijvoorbeeld energiezuinigheid) 
meteen meegenomen worden. 
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6.6 Voorzieningen en bedrijvigheid 

De bedrijventerreinen behoeven op zich niet te worden geherstructureerd. Omdat er op een 
aantal andere lagen ingrepen nodig zijn (bijvoorbeeld bereikbaarheid van het groen in 
Stokhasselt) is er wel aanleiding om de bedrijventerreinen te herstructureren. Winkelcentrum 
het Wagnerplein is wel aan herstructurering toe. 

Stedebouwkundige kwaliteit 

Winkelvoorzieningen: De gemeente Tilburg heeft winkelcentrum Wagnerplein aangewezen 
als een van de 7 speerpunten voor de herstructurering van Tilburg Noord. Dit houdt in dat de 
hele omgeving van het winkelcentrum, inclusief het zwembad, de studentenwoningen en het 
groen aan het von Weberpad, verbeterd worden. Eventueel met nieuwbouw. Belangrijkste 
toevoeging hieraan is het herstellen van het oude lint dat nu dwars door het winkelcentrum 
zou gaan (zie 6.4). 
De leegstaande winkelstrip Tartinistraat in Stokhasselt biedt ruimte voor nieuwe kleinschalige 
bedrijvigheid. 

Het versterken van de vier kwadranten in Quirijnstok door de fietsroutes (zie 6.4) biedt 
nieuwe kansen voor de herinrichting van het zeer kleine voorzieningencentrum in 
Quirijnstok. De omgeving van de flat en het braakliggende terrein vormen samen met de 
voorzieningen het knooppunt van de vier kwadranten. 

Bedrijventerrein: Het bedrijventerrein in Quirijnstok bestaat voomamelijk uit een bedrijf, 
dat veel braakliggend oppervlak heeft. Hier zouden eventueel nieuwe bedrijvigheid aan 
toegevoegd kunnen worden. Belangrijkste is om de kanaalzone te verbreden. Hiervoor zou 
een stuk van het bedrijventerrein gebruikt kunnen worden. De huidige openbare ruimte langs 
het kanaal is nu vrij smal. 

De bedrijven Stokhasselt in Stokhasselt zijn verdeeld over drie kleine bedrijventerreinen. 
Grootste probleem is de belemmering hiervan voor de achterliggende woningen en het groen. 
Deze zijn nu zeer onduidelijk bereikbaar via het bedrijventerrein. Door herstructurering van 
de ruimte kan deze relatie verbeterd worden. Het gaat dan met name om het doortrekken van 
de buurtontsluitingswegen in Stokhasselt. 

Sociale kwaliteit 

Het herstellen van het oude lint door het Wagnerplein als recreatieve fietsroute biedt extra 
kansen voor dit winkelcentrum (bijvoorbeeld horeca hetgeen nu een gebrek is). 
Het verbeteren van de bereikbaarheid van wonen en groen aan de Middenbrabantweg in 
Stokhasselt geeft een betere sociale relatie met de rest van de wijk. 

Milieukwaliteit 

Op gebied van milieukwaliteit geven de bedrijventerreinen weinig of geen overlast11
• 

Door het verbreden van de kanaalzone ten koste van een stukje bedrijventerrein is hier extra 
ruimte voor groene, ecologische inrichting van deze zone zoals ook in de rest van deze 
kanaalzone gebeurt. 

11 'Tilburg Noord in beeld ', I' Jase wijkontwikkelingsplan Tilburg Noord, 1997 
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6. 7 Het totaalconcept, conclusies 
De basis voor het totaalconcept vormt de groenstructuur. Goed vormgegeven en beheerd 
groen vormt de kwaliteit van de wijk. Sam en met dit groen worden twee belangrijke the ma's 
van de milieukwaliteit aangepakt, nl. water, dat opgevangen en af gevoerd wordt in twee 
groenzones, en langzaam verkeer, recreatieve routes naar het buitengebied. Maar ook op 
gebied van wonen en voorzieningen en bedrijvigheid wordt de wijk aangepakt. 
De toekomstvisie uit de inleiding is verder uitgewerkt en Tilburg Noord ondergaat een 
duurzame stedebouwkundige herstructurering. Hieronder een korte samenvatting van de 
afzonderlijke lagen van het totaalconcept (zie losse kaart in bijlage 4). 

Groen 
De hoofdgroenstructuur vormt de basis van de wijk. Het romantische Quirijnstokpark wordt 
gehandhaafd maar wel toegankelijker gemaakt door het weghalen van de flats (die nu nog een 
afsluitende wand vormen) en toevoegen van meer open bebouwing in de vorm van urban 
villa's. Het Quirijnstoktrace wordt omgevormd tot ecologisch park met daarin opgenomen een 
infiltratiezone voor regenwater. De flats in het noordelijke deel worden vervangen door 
nieuwbouw (zie 7 .3). Door het verplaatsen van een van een weghelft van de zuidelijke 
invalsweg wordt het Quirijnstoktrace verbonden met de ecologisch in te richten kanaalzone. 
Ook de berm van de Stokhasseltlaan wordt ecologisch ingericht en krijgt een infiltratiezone. 
Door het groen wat 'doorzichtiger' te maken wordt de relatie tussen Stokhasselt en Heikant 
verbeterd. Het groen langs de Middenbrabantweg handhaaft zijn functie en wordt door 
ingrepen in de buurten van Stokhasselt toegankelijker gemaakt (zie 7 .2). Een deel van de 
sportparken in Quirijnstok Zuid kan worden bebouwd vanwege een toekomstig overschot aan 
sportparken. Hiermee wordt ook de sociale veiligheid van een belangrijke fietsroute langs de 
scholengemeenschap verhoogd. 

Water 
Waar mogelijk moet het regenwater in de openbare ruimte afgekoppeld worden van het riool 
en bijvoorbeeld via molgoten worden vervoerd naar de infiltratiezones in het Quirijnstoktrace 
en de berm van de Stokhasseltlaan. Hier infiltreert het water (vertraagd) en stroomt het water 
als grondwater naar natuurgebied het Brandt dat nu aan verdroging onderhevig is. Bij veel 
neerslag is het systeem verbonden aan het slotenstelsel in het buitengebied. Bij droogte zullen 
de infiltratievoorzieningen (wadi's) leeg staan. 

Verkeer 
Er zijn twee ingrepen m.b.t. het autoverkeer. De eerste is het verplaatsen van een van de 
gescheiden rijbanen van de zuidelijke invalsweg, hetgeen zorgt voor het vrijkomen van een 
brede groen middenberm. Deze kan nu het Quirijnstoktrace koppelen aan de kanaalzone. 
De tweede is de koppeling van de wijkontsluiting aan de toekomstige Noordoosttangent ter 
hoogte van de Sweelincklaan. 

De belangrijkste ingrepen spelen zich af in het langzaam verkeernetwerk. Naast enkele 
nieuwe oost-west verbindingen in de bermen van de wijkontsluiting gaat het vooral om 
fietsroutes in zuid-noord richting, oftewel verbindingen tussen stad en buitengebied via 
Tilburg Noord. Twee, deels bestaande, routes gaan door het groen, berm Stokhasseltlaan en 
Quirijnstoktrace. Twee andere routes gaan door de wijken. De eerste van die routes is het 
herstellen van een oud lint dat bij de bouw van Tilburg Noord grotendeels is verdwenen. Het 
gaat dan om het missende stuk tussen de oude kern de Schans en de nog bestaande routes in 
de stad. Aanknopingspunt hierbij is de reeds bestaande fietstunnel vlakbij. De grootste 
ingreep om de route te herstellen is de herstructurering van het Wagnerplein, maar dit 
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typische naoorlogse winkelcentrum moet ook om andere redenen een flinke opknapbeurt 
krijgen. Een ander deel van de Schans verbindt als oude route de nieuwbouw aan de stadsrand 
verbindt met het hart van Tilburg Noord (de Schans en winkelcentrum Wagnerplein). 
De tweede route door een wijk is die door het hart van Quirijnstok. Dit is het gevolg van het 
doortrekken van een bestaande fietsroute vanaf het kanaal langs de scholengemeenschap, 
overigens ook een oud lint. De nieuwe fietsroute versterkt de kwadrantenopbouw van 
Quirijnstok en biedt kansen aan de herinrichting van het knooppunt van de kwadranten. 

Wonen 
De ingrepen op woongebied komen in een aantal gevallen voort uit problemen op andere 
gebieden. Zo worden de flats aan het Quirijnstokpark gesloopt en worden duurdere 
appartementen in de vorm van urban villa's toegevoegd. Op deze manier wordt de 
toegankelijkheid van het Quirijnstokpark verhoogd, maar wordt ook de ·woningvoorraad meer 
gedifferentieerd. Ook de flats aan het noordelijke deel van het Quirijnstoktrace worden 
gesloopt en vervangen door (duurdere) nieuwbouw (zie 7.3). Redenen hiervoor zijn 
woonmilieudifferentiatie, de lage sociale veiligheid van het groen en de orientatie van de 
balkons op het oosten zodat ze een slechte bezonning hebben. 

Verdichten kan plaatsvinden in een deel van de sportterreinen in Quirijnstok Zuid, waarmee 
ook de sociale veiligheid van dit gebied verhoogd wordt. Daarnaast ligt in Heikant zuid een 
klein parkje dat niet gebruikt wordt. Een deel hiervan is al bebouwd en ook dit deel kan 
bebouwd worden. Deze ingreep verhoogt tevens de sociale veiligheid van de fietstunnel. 
Tot slot kan de noordrand vanaf Tilburg Noord tot de Noordoosttangent volgebouwd worden. 
Oostelijk hiervan (tussen Tilburg Noord en Noordoost) wordt het gebied ook volgebouwd 
(bedrijventerrein) en de extra woningen vergroten het draagvlak van de voorzieningen in 
Tilburg Noord. 

Woonmilieudifferentiatie kan ook door aanpassen van bestaande bebouwing. Hiervoor komen 
de flats aan het Quirijnstoktrace Zuid in aanmerking. De flats hebben een gunstige ligging 
t.a.v. de bezonning (balkons op het westen) en t.o.v. de voorzieningen en komen derhalve in 
aanmerking voor ouderenhuisvesting. 
In Stokhasselt zijn ook een aantal plekken waar woonmilieudifferentiatie plaatsvindt (zie 7 .2). 

Tot slot kunnen huurwoningen verkocht worden om aan de vraag naar koopwoningen te 
voldoen. 

Voonieningen en bedrijvigheid 
Winkelcentrum het Wagnerplein, het belangrijkste voorzieningencentrum van Tilburg Noord, 
is een van de 7 'speerpunten' van de gemeente voor Tilburg Noord. De bebouwing, maar ook 
de omliggende openbare ruimte.hebben een slechte uitstraling. Het hele gebied moet een 
kwaliteitsimpuls krijgen. Belangrijk item hierbij is de fietsroute die het oude lint volgt, dwars 
door het winkelcentrum heen. 
De omgeving van de winkel in Quirijnstok moet, samen met de aanliggende flat en openbare 
ruimte, een rol als middelpunt van Quirijnstok spelen. Fietsontsluitingen kruisen elkaar 
midden in dit gebied. 

De bedrijventerreinen in Stokhasselt moeten gehandhaafd maar geherstructureerd worden om 
de achterliggende woningen beter te ontsluiten. Het oppervlak van het bedrijventerrein in 
Quirijnstok kan beter benut worden, niet alle ruimte is in gebruik. Daarnaast kan een stuk van 
de ruirnte gebruikt worden om de kanaalzone te verbreden. 
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7 Deeluitwerking 

7 .1 Inleiding 
V anwege de grootte en onregelmatigheid 
van Tilburg Noord worden twee 
deelgebieden uitgewerkt. Het eerste 
deelgebied, een buurt in Stokhasselt, is 
gekozen vanwege het meest pure voorbeeld 
van stempelstedebouw in Tilburg Noord 
(7 .2). Het tweede deelgebied, het 
Quirijnstoktrace, is een altijd vrij gehouden 
(groen) gebied waaraan een nieuwe 
bestemming gegeven moet worden (7.3). In 
beide liggen kansen voor 
woonmilieudifferentiatie. 

7.2 Stokhasselt 

7.2.1 Analyse 
De problematiek van de wijk Stokhasselt is 
vooral gelegen in het deel ten noorden van 
de Heikantlaan (zie ook 3.4). Dit deel is 
opgebouwd uit drie buurten waarbij, binnen 
de buurtontsluitingslus, een buurt bestaat uit 
twee stempels van eengezinswoningen en 
een begrenzing aan de zuidzijde door 
middelhoogbouw: kleine woningen op de 
begane grond met daarbovenop een 
maisonnette. 
Aan de westzijde wordt iedere buurt 

Hoofdstuk 7: Deeluitwerkingen 

Figuur 44 Ligging van de deeluitwerkingen in 
TilburR Noord 

begrensd door hoogbouw, bedrijventerrein Figuur 45 Openbare ruimte binnen stempel 
en daarachter een groenzone die deels is 
bebouwd met woonerven. Aan de oostzijde 
werd iedere buurt omgeven met flats, alleen 
de flats aan het Stokhasseltpark (middelste 
buurt) zijn gehandhaafd. De meest 
noordelijke buurt wordt aan de noordzijde 
begrensd door 4 flats. 

De problemen van Stokhasselt zijn: 
• De onbereikbaarheid van de woonerven 

en het groen aan de westzijde (park langs 
Middenbrabantweg). 

• De verspringende en richtingloosheid 
van de buurtontsluitingswegen, Figuur 46 Straat als restruimte tussen twee stempels 
onduidelijke hierarchie van het 
stratenstelsel. 

50 



Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 7: Deeluitwerkingen 

• Het eenzijdige woningaanbod: flats en eengezinswoningen (wel goede technische staat), 
eenzijdige architectuur en het merendeel bevindt zich in de goedkope huursector. 

• De slechte ruimtelijke (zicht)relatie met Heikant. 

De problemen van een buurt binnen de 
buurtontsluiting zijn: 
• De saaie, eentonige en desorienterende 

openbare ruimte, deze openbare ruimte is 
restruimte. Er zijn drie verschillende 
openbare ruimtes in een buurt: 

1. De openbare ruimte tussen twee stempels 
(straat). 

2. De openbare ruimte binnen een stempel. 
3. Matig vormgegeven overgang tussen de 

buurten (strook met maisonnettes). 
• Naast de maisonnettes bestaan alle 

woningen uit rijtjeswoningen met een 
zelfde architectuur, voornamelijk in de 
huursector. 

7.2.2 Uitgangspunten 

Relatie tot conceptplan 
Twee zaken zijn van belang voor 
Stokhasselt. De eerste is de herinrichting van 
de mime groene berm van de 
Stokhasseltlaan. Hiermee moet ook de 
ruimtelijke (zicht)relatie met Heikant 
worden verbeterd, tevens een aantal 
duidelijk fietsverbindingen richting 
winkelcentrum Wagnerp le in. 
Ten tweede maakt de groenzone langs de 
Middenbrabantweg uit van de 
hoofdgroenstructuur. De relatie tussen dit 
groen en de wijk moet verbeterd worden. 

Uitgangspunten: 

Voor Stokhasselt in het algemeen: 
• Verbeteren relaties tussen groen en 

woonerven met de drie buurten van 
Stokhasselt. 
Door de bedrijventerreinen te 
herstructureren kan een duideli jkere 
routing ontstaan naar de achterliggende 
woningen. 

Figuur 47 Restruimte tussen achterkant strook met 
maisonnettes en stempel 

• • Plangrens 
Stempels en strook 

D Herinrichten restruimte 
tussen stempels en strook 

Figuur 48 Buurt Stokhasselt gevormd door 2 
stempels en een strook, met daartussen restruimte 

De open ruimte tussen de flats en de bedrijven ligt precies in het verlengde van de 
restruimte tussen strook en stempel. In de strook kan een langzaam verkeerroute het groen 
ontsluiten. 
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• Hierarchie en duidelijkheid in de verkeersontsluiting aanbrengen. 
O.a. door bet berinricbten van de straat tussen twee stempels en alle ontsluitingen van de 
stempels te orienteren op de buurtontsluitingslus. 

• Mogelijkheden voor woningdifTerentiatie 
Zonder alle stempels meteen te slopen, liggen de kansen binnen een buurt bij bet 
berinricbten van de straat tussen twee 
stempels en de strook. 

• Relatie met Heikant verbeteren 
De langzaam verkeerroutes die in de 
strook bet groen langs de 
Middenbrabantweg ontsluiten, kunnen 
ook worden doorgetrokken naar Heikant. 
Daarnaast is bij bet berinricbten van de 
berm van de Stokhasseltlaan bet 
uitgangspunt dat de zicbtrelatie met 
Heikant wordt verbeterd. 

Op buurtniveau: 
• Slecht vormgegeven overgangsstrook 

tussen de buurten herinrichten 

• 

• 

De restruimte tussen de strook en een 
stempel moet beter gedefinieerd worden. 
Een kans bierbij is de ontsluiting van bet 
groen langs de Middenbrabantweg door 
een langzaam verkeerroute in de strook. 
Herinrichten van de straat tussen twee 
stempels 
De restruimte tussen twee stempels 
wordt omgevormd tot een aantrekkelijke 
woonstraat en koppelt de 2 stempels aan 
elkaar. Nieuwbouw door sloop biedt 
kansen voor woonmilieudifferentiatie. 
Aanpakken openbare restruimtes 
binnen de stempels 

.·.· :-- ~~~-
- Nieuwe wonrngeri 
- Langzaam verkeer 
- Auto-ontsl ui ting 
- Regenwateropvang en -afvoer 

• Bomen als straatwand 
Figuur 49 Concept herinrichting middelste buurt 
Stokhasselt 

Naast bet aanpakken van de twee bierboven beschreven restruimtes die er voor zorgen dat 
de afzonderlijke delen van een buurt gekoppeld worden, kan de saaie en kille restruimte 
binnen een stempel aangepakt worden. Kansen zijn afkoppeling regenwater van bet riool, 
infiltratie en/of afvoer (molgoten in de openbare ruimte) van dit regenwater en beperken 
verbarding. 

7.2.3 Uitwerking 
De uitwerking is gericbt op een buurt (middelste buurt) waarbij bet gaat om de openbare 
ruimte en woonmilieudifferentiatie. Probleem bij de openbare ruimte binnen een stempel is 
dater veel berbaling in lijkt te zitten maar er eigenlijk erg veel kleine uitzonderingen (mis) op 
deze berbaling zijn, bijvoorbeeld de breedte van de openbare ruimte varieert van 8 tot 16 
meter. De meeste winst om structuur in een buurt te krijgen en de buurt meer een gebeel te 
maken, wordt dan ook gebaald in de strook met maisonnettes en de straat tussen twee 
stempels. Ook andere problemen (bierarcbie en bereikbaarbeid groen) kunnen bierin opgelost 
worden. De restruimte binnen een stempel kan daarna projectmatig worden opgewaardeerd. 
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Figuur 50 Uitwerking buurt Stokhasselt 

Strook 

Hoofdstuk 7: Deeluitwerkingen 
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De strook is de zuidelijke begrenzing van een buurt. Aan de zuidkant ligt de buurtontsluiting, 
aan de noordkant wordt de strook door restruimte gescheiden van een stempel. Deze ruimte 
ligt in het verlengde van een opening naar het (ontoegankelijke) groen langs de 
Middenbrabantweg en wordt daarom gebruikt om een langzaam verkeerontsluiting te maken 
naar dit groen. (In het vervolg wordt deze 'nieuwe' ruimte het verkeersgebied genoemd.) 
Daarnaast is er in de strook, die bestaat uit 4 maisonnettes/onderwoning die om en om ten 
opzichte van elkaar verspringen, ruimte voor verdichting en de aanleg van een wadi (in de 
middenzone tussen de verspringende bebouwing) die het regenwater uit de omgeving 
op van gt. 

Bebouwing: De huidige bebouwing bestaat 
uit 4 verspringende maisonnettes ( 4 maal 9 
woningen) en onderwoning ( ook 4 maal 9 
woningen). De orientatie van de tuinen is 
naar het zuiden, de ontsluiting is aan de 
noordkant. De strook wordt in het westen 
afgesloten door een haaks erop staand 
bouwblok. In het oosten wordt deze buurt 
beeindigd door de flats aan het 
Stokhasseltpark. 
In deze buurt is de aanliggende school 
vervangen door nieuwbouwwoningen. In de 
andere twee buurten is deze school nog 
aanwezig. 

Om het verkeersgebied duidelijker te 
begrenzen wordt de ruimte tussen twee 
maisonnettes opgevuld met nieuwbouw. De 
ontsluiting is, net als bij de maisonnettes, 
gericht op dit verkeersgebied, de tuin ligt op 

Figuur 51 lsometrie deel van strook Stokhasselt, met 
tussen de woningen de wadi 
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het zuiden. Het braakliggende terreintje bij de flats wordt bij de strook betrokken door de 
buurtontsluitingsweg rechtdoor te trekken. Op deze manier warden er 11 woningen in drie 
blokken tussengevoegd, met parkeren op eigen terrein. De twee complexen met maisonnettes 
en onderwoning aan de wijkontsluitingsweg, warden samengevoegd tot een woning. Hierdoor 
warden er dus 2 maal 9 woningen aan de voorraad onttrokken. Voordeel hiervan is dat de 
woningen grater warden maar ook dat de ontsluiting en de berging van deze woningen 
weggehaald kan warden en er in de middenzone extra ruimte vrijkomt (ontsluiting nu via de 
zuidkant). 

Groen en water: In de middenzone tussen de bebouwing die zo'n 12 meter breed is, komt een 
wadi te liggen. Vanuit het verkeersgebied is dit een 'verborgen' gebied, alleen zichtbaar door 
de open ruimte tussen de bebouwing. De wadi wordt omgeven met laag groen en bevat in 
regentijden water dat uit de omliggende straten en woning en moet komen ( ook hiervoor moet 
de openbare ruimte in een stempel dus warden aangepakt). De wadi is bij overbelasting 
aangesloten op de afvoer langs de Stokhasseltlaan. De achtertuinen van de aanliggende 
woningen zijn op de wadi georienteerd. Het verkeersgebied wordt aan de noordkant begeleidt 
door een bomenrij. 

Verkeer: De ruimtes tussen de twee aan de buurtontsluiting gelegen 
(samengevoegde) maisonnettes/onderwoning warden niet bebouwd 
maar dienen als parkeerruimtes, ingepakt in laag groen. Water dat 
van deze parkeerplaats atkomt moet eerst warden opgevangen in een 
voorziening die de olie en vetten scheidt van het water. Daarna 
stroomt het water de wadi in. 

In het verkeersgebied ligt de auto-ontsluiting voor de aangrenzende 
woningen en een langzaam verkeerroute die het park aan de 
Middenbrabantweg ontsluit. In oostelijke richting wordt deze route 
doorgetrokken onder de flats door (hiervoor is een doorbraak door 
enkele bergingen noodzakelijk) en heeft aansluiting op Heikant 
waardoor ook de relatie tussen Stokhasselt en Heikant wordt verbeterd. 
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onderwoninglmaisonnette 

17 

54 



Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 7: Deeluitwerkingen 

Straat 
De ruimte tussen twee stempels wordt omgevormd tot woonstraat. Aan deze straat is, 
vooralsnog met de acbterkant, een bijzonder element gevestigd, nl. een kerk. In een andere 
buurt is bet 'bijzondere element' een (leegstaand) winkelcentrum (waar kleine bedrijven in 
kunnen). 

De nieuwe straat wordt gevormd door de rijen woningen die baaks op de straat staan, en 
stedebouwkundig onjuist zijn geplaatst, te slopen. Omdat dit maar marginale mogelijkbeden 
biedt voor woonmilieudifferentiatie warden ook de overige woningen gesloopt. 
Aan de zuidzijde vormen de woningen met strakke gevels de straatwand met als inspringing 
ter boogte van de kerk een klein stenen plein. Uitgangspunt bierbij is dat bij eventuele 
berbestemming, bet gebouw op de straat georienteerd wordt. Het is een klein pleintje, 
omzoomd met boompjes, een 'rustplek' met bankjes en bijvoorbeeld een kunstwerk in bet 
midden. 
De woningen aan de zuidkant bebben een carport waarboven gewoon doorgebouwd wordt 
zodat een lange gevel ontstaat. Aan de voorgevel is bet dak plat, aan de acbtergevel (zuid) 
bellend zodat bier de mogelijkbeid is voor zonnepanelen. Door de gevels per rij (drie rijen) 
anders vorm te geven, de woningen varieren al in breedte, moet berbaling voorkomen warden. 

De wand aan de noordzijde wordt niet gevormd door de bebouwing, maar door de berm met 
bomenrij. De woningen aan de deze noordzijde zijn minder strak vormgegeven. Op de boeken 
van elk rij staat een woning met carport waar bovenop is gebouwd. De woningen biertussen 
zijn van bet traditionele 2-onder- l kap type, waarbij de rooilijn 2 meter verder terugvalt dan 
de rooilijn van de boekwoningen. 
Door parkeren op eigen terrein is de straat vrijwel autovrij, alleen aan de zuidkant warden 
enkele extra parkeerplaatsen opgenomen. Bebalve de molgoot die bet regenwater opvangt, 
liggen alle straatdelen (voetpad, rijbaan, parkeerplaatsen en berm) op dezelfde boogte. 

Figuur 54 Doorsnede en perspectief oude situatie 
straat Stokhasselt 

Figuur 55 Doorsnede en perspectief nieuwe situatie 
straat Stokhasselt 
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Stempel 
Voor de verduidelijking van de hierarchie van de structuur in Stokhasselt wordt elk stempel 
aan de oost- en de westzijde ontsloten voor auto's, eindigend op de bestaande 
parkeerpleintjes. De overige ontsluitingen (aan de noord- en zuidzijde) zijn bestemt voor 
langzaam verkeer. 
De inrichting van de openbare ruimte dient voor elk buurtje anders te zijn om de identiteit van 
elk buurtje te waarborgen. Aanleiding hierbij zijn het afkoppelen van het regenwater van het 
riool. Het water wordt waar mogelijk bovengronds via molgoten in de openbare ruimte naar 
de wadi in de strook geleid. Daarnaast moet de verhouding groen (beheer !), en verharding 
(zoveel mogelijk doorlatend) afgewogen warden. 

Een geheel ander punt van de stempels zijn de her en der aanwezige garageboxen, vooral 
gelegen aan de oostkant van de buurten. Omdat deze niet erg fraai zijn en er meer woningen 
warden onttrokken aan de buurten dan bijgebouwd, kunnen de mogelijkheden om op de 
garages woningen te bouwen (bijvoorbeeld een maisonnette of studio per rijtje garages) 
onderzocht warden. 

.......... :'."<:··. ._:·.-·· ..... ... ......... ,. . ' . 

-Bestaan e e ouwmg, fiandhaven 
- Bestaande bebouwing, 

slopen of verbouwen 
- Auto-ontsluiting 
- Langzaam verkeer ontsluiting 
tlf Kerk 

Figuur 56 Middelste buurt Stokhasselt: huidige 
bebouwing en verkeersruinuen 

~ 
-Bestaande, gehandhaafde bebouwing 
- Nieuwe woningen 
- Auto-ontsluiting 

Langzaam verkeer 
tlf Kerk 

Figuur 57 Middelste buurt Stokhasselt: nieuwe 
situatie bebouwing en verkeersruinuen 
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Figuur 58 lsometrie herstructurering straat tussen twee stempels in Stokhasselt (schaal 1:1000) 
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7.3 Quirijnstoktrace 

7.3.1 Analyse 
Eigenlijk kent het gebied op zich maar een 
probleem, het is altijd vrij gehouden van 
bestemming omdat hier een 
wijkontsluitingsweg zou komen te liggen. 
Het is daarom een vrij anoniem groengebied 
zonder functie geworden. Nu er is besloten 
om de weg niet aan te leggen komt het 
gebied vrij voor een andere bestemming. 

Het vrij houden voor de weg heeft de 
volgende gevolgen voor de situatie: 
• Onduidelijke functie van het aanwezige 

groen. 
• Slecht en selectief beheer van dit groen. 
• Het groen is erg sociaal onveilig, mede 

doordat: 
• De randbebouwing is van het groen 

afgekeerd (wijkgedachte), zo vormen 
achtertuinen en parkeerplaatsen van flats 
de rand van het groen. 

• Overgang tussen bebouwing en het 
groen is onduidelijk. 

• Het groen is slecht toegankelijk. 
• Relatie tussen Heikant en Quirijnstok is 

onduidelijk. 
• De randbebouwing, met name de flats, 

zijn niet overal gunstig gesitueerd. 

7.3.2 Uitgangspunten 

Relatie tot conceptplan 
Omdat de aanwezigheid van groen 
gewaardeerd wordt door de bewoners en het 
Quirijnstoktrace een van de grootste 
groenzones in Tilburg Noord is, is het 

Hoofdstuk 7: Deeluitwerkingen 

Figuur 59 Huidige fietsroute door het 
Quirijnstoktrace 

Figuur 60 Weg te halenflats in noordelijk deel 
Quirijnstoktrace 

Figuur 61 Aansluiting oude structuur op 
Quirijnstoktrace 

aangewezen om deel uit te maken van de hoofdgroenstructuur van Tilburg Noord. Tevens 
biedt de open ruimte mogelijkheden om regenwater uit de aangrenzende straten op te vangen. 
Het terrein kan opgedeeld worden in een noordelijke en een zuidelijk deel, gescheiden door 
een buurtontsluitingsweg. Het noordelijke deel grenst aan het buitengebied, gescheiden door 
de Vlashoflaan. Het zuidelijke deel grenst aan de kanaalzone (via groene berm invalsweg), 
gescheiden door de Heikantlaan. 
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Uitgangspunten 
• Het zuidelijke deel stopt bij de invalsweg van Tilburg Noord. In het verlengde hiervan 

zou de wijkontsluitingsweg komen te liggen. Deze invalsweg heeft gescheiden rijbanen 
en een mime, onbenutte en ontoegankelijke groene ruimte. 
Een van de weghelften moet warden verplaatst om deze ruimte vrij te maken zodat een 
groene verbinding kan warden gelegd met de (ecologisch in te richten) kanaalzone. 

• Toekomst flats: 
• De flats in het zuidelijk deel kunnen een toekomst hebben als ouderenhuisvesting 

(hier is een tekort aan, zie 4.3.1 wonen), omdat ze nabij het winkelcentrum gelegen 
zijn. Doordat de flats naar de wijk zijn toegekeerd, liggen de balkons gunstig gericht 
op het westen. 

• De flats in het noordelijke deel hebben bovenstaande pluspunten niet. Ze liggen niet 
in de nabijheid van voorzieningen en de balkons liggen op het oosten (en hebben dus 
alleen 's ochtends zon). 
Omdat er een overschot is aan de bestaande flatmilieus en een tekort aan duurdere 
koopwoningen, warden deze drie flats weggehaald. 

• Verbeteren sociale veiligheid. 
• Verbeteren relatie wijken en groen (toegankelijkheid) en mede daardoor de wijken 

onderling. 
• Inrichting groen: 

• Ecologische inrichting en beheer. 
• Ecologische verbindingen waar de strook wordt doorbroken door wegen. 
• Infiltratiebekkens inpassen, in combinatie met natuur (water, hoogteverschillen). 

• Op het terrein van een aanliggende school is ruimte voor een Milieu Informatie Centrum 
als voorlichtingscentrum voor bewoners. 

• Nieuwe woningen warden naar het park gericht. 

7 .3.3 Uitwerking 

De uitwerking is gericht op het noordelijke deel van het Quirijnstoktrace. 

Figuur 62 Uitwerking Quirijnstoktrace Noord 

' 

Urban 'villa 

ViC'iJ Vrije bebouwing 

- Rij woningen 

'WW] Overige bebouwing 

ldJ Gras 

!4f,. ,I Botr= 

itl!1"¥] Ecologisch groen, laag 

- Ecologisch groen, 
middelhoog 

EEtJ Waterafmer 

IMJ lnfiltratiegebied 

( 1 Langzaam verkeer 

L2TIJ Autoverkeer 

I ·:,:.·':] School en MJ.C. 

l~J Etfafscheiding: 
\_ 'droogrnuur' 
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Bebouwing 

Wonen: Vanuit Quirijnstok zijn drie 
toegangen tot het park aanwezig. De 
middelste hiervan is de belangrijkste omdat 
deze de schakel is tussen het park en bet 
aanliggende kwadrant. 
Alle vier de kwadranten hebben een straat 
die de verbinding vormt tussen kwadrant en 
groen. 

um]'riSThic . '. 
- Opslitsing in vier kwadranten 

De verbinding eindigt in dit geval in een 
plein dat midden in het park ligt. De 
verbinding wordt aan de zuidkant begrensd 
door het doortrekken van de 
woonbebouwing. Deze bebouwing wordt op 
het plein beeindigd door een urban villa ( 4 
lagen, 7 woningen). De ontsluiting van deze 
woningen en de urban villa is aan de 
achterkant gelegen om de toegang tot het 
plein autovrij te houden. De erfafscheiding 
van dit rijtje woningen is gemaakt een 
natuurlijke afscheiding, bijvoorbeeld een 
beukenhaag. 

--+- Primaire verbinding kwadrant met groen 

De noordkant van de verbinding is 
vrijgehouden en wordt alleen begrenst door 
een rij bomen en een muurtje dat doorloopt 
als begrenzing van het plein. 
Achter dit muurtje bevinden zich 11 
losstaande woningen, 8 in een grid van 8 bij 
8 vakken (ook elk vak is 8 bij 8 meter) zo 
geplaatst dat de zichtlijnen elkaar nergens 
kruisen. Daamaast zijn er nog 3 woningen 
toegevoegd. De woningen worden door 
halfverharde paden ontsloten en hebben een 
tuin op het dak. Het groen in dit gebied 
bestaat uit enkele bomen en middelhoog 
struikgewas. De bewoners kijken dus over 
het groen uit. 
Het gebied wordt begrensd door een 
secundaire verbinding met Quirijnstok. Ten 
noorden hiervan is de bestaande bebouwing 
afgemaakt door enkele riante kavels toe te 
voe gen. 

· ·.··Ill- Secundaire verbinding 

Figuur 63 Verbindingen tussen de vier kwadranten 
van Quirijnstok en het groen 

Figuur 64 lsometrie deel Quirijnstoktrace met links 
losse woningen in het bos, in het midden rij 
woningen en plein en rechts losse woningen in 
middelhoog groen 

Ten zuiden van de hoofdverbinding staan dezelfde soort vrijstaande woningen met dakterras 
(16 woningen). Het verschil is het groen in dit gebied, dat bestaat uit een gazon met bomen 
die in een zelfde grid van 8 bij 8 geplaatst zijn. In de lege vakken van het grid zijn bomen 
geplaatst, de bewoners wonen bier onder het groen. 
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Het gebied wordt begrenst door een tweede 
urban villa (4 lagen, 7 woningen). De auto 
wordt onder de woning geparkeerd. Overige 
parkeermogelijkheden zijn niet in het groen 
maar langs de ontsluitingsweg daar buiten. 

8 8 8 

Figuur 65 Doorsnede losse bebouwing in 
middelhoog groen, links de ontsluiting naar het 
plein 

8 8 8 8 8 7 

Figuur 66 Doorsnede losse bebouwing tussen de bomen, rechts de hoofdontsluiting hiervan die ook de rij 
woninJ?en en urban villa ontsluit 

Voorzieningen: Op het aanliggende schoolterrein is ruimte om een Milieu Informatie Centrum 
te vestigen. Dit centrum moet dienst gaan doen als informatiecentrum voor alle milieu
ingrepen (bijvoorbeeld regenwaterafkoppeling) die in Tilburg Noord plaatsvinden, informatie 
voor milieuzuinigheid op woningniveau (bijvoorbeeld energiebesparing) en informatie over 
het nieuwe, ecologische park in het Quirijnstoktrace (bijvoorbeeld de erfafscheidingen, de 
plantensoorten en het beheer). 

Groen 
In het park zijn diverse soorten groen 
aanwezig. In het zuidelijke 
nieuwbouwgebied staan de woningen op een 
groen gazon met bomen. De woningen 
hebben een woonkamer op de 1 e verdieping. 
De omringende bomen, met een maximale 
diameter van 8 meter, moeten daarom een 
kroon hebben vanaf 4,5 meter boven 
maaiveld om een vrij zicht vanuit de 
woonkamer te garanderen. Het dakterras 
komt dan beschut tussen de kruinen in te 
liggen. In het noordelijk nieuwbouwgebied 
staan dezelfde woningen maar dan ingebed 
in (middelhoog) groen, dat de woningen op 

Figuur 67 Gewenste sfeer groen tussenfietspad en 
erjafscheiding woningen Heikant 

61 



Duurzame herstructurering Tilburg Noord Hoofdstuk 7: Deeluitwerkingen 

ooghoogte verbergt. De woonkamer op de 1 e 

verdieping heeft nu een zichtveld over het 
groen. Ten noorden van iedere woning staat 
een boom om de koude noordenwind op te 
vangen en beschutting te bieden op het 
dakterras. 

De nieuwbouwgebieden lopen over in een 
lage ecologische inrichting die loopt tot het 
begin van de wadi. De randen van de wadi 
worden ingericht met oeverbeschermende 
soorten zoals riet en planten en moeten goed 
kunnen tegen wisselende waterstanden 
(droogtes in de zomer). De breedte varieert 
van zo'n 10 meter tot 30 meter ter hoogte 
van het plein. De diepte is 1-2 meter zodat 
voor planten en dieren aangename 
hoogteverschillen in het terrein ontstaan. 

Aan de andere kant van de wadi ligt een 
strook die loopt tot de erfafscheidingen van 
de woningen in Heikant. In deze strook ligt 
een fietsroute die gecombineerd wordt met 
een looproute. Het groen tussen de wadi en 
het fietspad wordt ingericht met laag en 
middelhoog groen, plaatselijk ook hoog, 
zodat een gevarieerd (en beschermend) 
milieu voor dieren ontstaat. Hier doorheen 
lopen enkele kleine wandelpaden. 
Het groen tussen de erfafscheiding en het 
fietspad wordt afwisselend ingericht met 
laag (langs het fietspad, sociale veiligheid) 

Figuur 69 Voorbeeld van een droogmuur met 
daarop de gewenste groei van diverse planten die 
ook insecten aantrekken 

Figuur 68 Gewenste wadisfeer met water in 
regentijd 

en middelhoog besloten groen. Ter hoogte van het plein wordt het groen ingericht als een 
open rustplek. De erfafscheiding bestaat hier uit een kronkelende en in hoogte varierende 
(1,20-2,0m), poreuze droogmuur, die plaats biedt als nestelplaats voor insecten, kleine dieren 
en planten. De lage delen van de muur zijn voor sociaal toezicht in het park. 

Waar het park (van kanaal tot buitengebied) wordt doorsneden met wegen (Vlashoflaan, 
Beethovenlaan en Heikantlaan) komen ecologische verbindingen ter hoogte van de onder de 
wegen doorgaande wadi. 

Water 
Regenwater dat van wegen en daken van de aangrenzende buurten wordt niet meer afgevoerd 
naar het riool. Via molgoten en sloten of wadi's wordt dit water via de toegangspaden 
afgevoerd naar de infiltratiebekkens (wadi's) alwaar het als oppervlaktewater kan blijven 
staan tot het met enige vertraging in de bodem geihfiltreerd is. Eventueel worden de 
infiltratiebekkens voorzien van infiltratiebevorderende of juist infiltratiebelemmerende 
(leemlagen) materialen. Dit is allemaal afhankelijk van het bodemonderzoeken. De wadi is 
minstens 10 meter breed met plaatslijk verbredingen (bijvoorbeeld bij het plein) en loopt door 
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het hele groengebied. Het geheel wordt 
verbonden met het aangrenzende 
slotenstelsel van het buitengebied. 

Verkeerroutes 
De bestaande zuid-noord fietsroute wordt 
gehandhaafd. In het noorden buigt deze af 
naar de oversteekplaats van de 'oude lint' 
route. In het zuiden wordt een verbinding 
gelegd met de fietsroute langs het kanaal. De 
fietsroute krijgt ook een aftakking naar het 
plein en zo naar Quirijnstok. 

Door bet park wordt een aantal 

Hoofdstuk 7: Deeluitwerkingen 

Fiet'ipad Wadi (hier 30m breed) Plein 
'. r+. . .-illlri!!i ..... ,.,;.,.: J3rug_ -ti . ........... _. •. ~:,.,,,c :L_::r::; ... 

Figuur 70 Dwarsdoorsnede trace ter hoogt van 
plein (rechts), de fietsroute ligt links en wordt met 
een brug over de wadi ontsloten met het plein 

1 ·0trNF~~--~·a~:a~:~J~ 
1--.- ----1.L;..._'.___±nr·.,-"--.. ___ £ __ ,_~ _ ____... 

Figuur 71 Dwarsdoorsnede trace met smallere wadi 
en middelhoge inrichting ecologisch groen 

toegangswegen doorgetrokken in de vorm van fiets- en voetpaden. Deze worden uitgevoerd in 
doorlatende verharding (grasbetonsteen) of bijvoorbeeld uitgemaaid in het hoge gras. Waar de 
paden de infiltratiebekkens kruisen worden houten 'bruggen' aangelegd. De belangrijkste 
routes zijn het doortrekken van de verbindingen vanuit Quirijnstok naar Heikant. Tussen de 
aangrenzende bebouwing van Heikant is ruimte om het park te ontsluiten. 

De vrijstaande bebouwing in het groen krijgt parkeergelegenheid onder de woning (begane 
grand), hiervoor worden halfverharde wegen door het groen aangelegd (breedte ±4 meter). 

7.4 Conclusies 

De twee deeluitwerkingen zijn heel verschillend van aard. In Stokhasselt is het doel meer 
structuur in een buurt aan te brengen. Door twee belangrijke restruimtes te herstructureren 
krijgt de buurt meer structuur en wordt een geheel. Daarmee werden ook kansen geschapen 
voor woonmilieudifferentiatie, er zijn grotere woningen toegevoegd met parkeergelegenheid 
op eigen terrein. 
In het Quirijnstoktrace gaat het om het inrichten van een park, gepaard gaande met 
nieuwbouw toen eenmaal besloten was de aangrenzende flats weg te halen. Daamaast werd 
het trace deels ingericht met een infiltratiezone zodat in de aanliggende straten het regenwater 
kan worden afgekoppeld en infiltreren. 
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8 Slotoverweging 

Herstructurering Tilburg Noord 
Enerzijds is het probleem van Tilburg Noord de eenzijdigheid in woningaanbod, 
groenvoorzieningen, openbare mimte enzovoort. Anderzijds is Tilburg Noord ook vrij 
chaotisch omdat de eenzijdigheid nergens echt consequent is zoals je in veel andere 
gestempelde naoorlogse wijken tegen komt. Ingrepen op niveau van de straat (bijvoorbeeld 
herinrichten van de openbare mimte) wordt voor elk deelproject weer anders, maar moet wel 
binnen het totaalconcept passen dat uitgewerkt is in hoofdstuk 6. 
De drager van het herstmctureringsplan is het versterken en herinrichten van de 
groenstmctuur. Dit heeft gevolgen voor nieuwe kansen voor water, verkeer en wonen, en in 
mindere mate voorzieningen. En dit impliceert weer toekomstige herinrichting van de 
openbare mimte van de woonstraten. 

Duuname stedebouw 
Het uitgangspunt om ook milieukwaliteit bij het herstmctureringsproces te voegen lijkt 
logisch. In werkelijkheid is dat wat moeilijker dan het lijkt. Op gebied van energie en 
materialen/afval/grondstoffen valt op stedebouwkundig gebied bij herstmcturering haast geen 
winst te boeken. Er is meer milieuwinst te halen op niveau van de woning. 
Op gebied van groen en langzaam verkeer vallen ontwerpmaatregelen makkelijker in te 
brengen. Groen is in veel naoorlogse wijken al in mime mate voorhanden, maar is slecht 
ingericht en beheerd. Langzaam verkeerroutes zijn er ook wel, maar de wijken zijn over het 
algemeen voomamelijk gericht op de auto, getuige de brede, overgedimensioneerde, 
wijkontsluitingswegen. V anwege de mime opzet is er mimte voor uitbreiding van het 
langzaam verkeer netwerk. 
De meeste milieuwinst valt te halen op gebied van water. Er is niets aanwezig dat bijdraagt 
aan een duurzame waterhuishouding. Afkoppelen en regenwater opvangen in de vorm van 
oppervlaktewater of infiltratievoorzieningen hebben de meeste kansen mits er voldoende open 
mimte is. Verder gaande maatregelen zoals grijswater circuits en totale afvalwaterzuivering in 
het plangebied vergen enorme investeringen en moeten ook gedragen worden door de 
bewoners. Bij kleine nieuwbouwprojecten waar alle maatregelen worden doorgevoerd (o.a. 
zelfvoorzienend op gebied van energie en een gesloten waterkringloop) kiezen de bewoners 
bewust om in zo 'n wijk te gaan wonen. Bij herstmcturering worden de maatregelen opgelegd, 
goede voorlichting is dan zeker noodzakelijk. 

Het is makkelijker om bij een nieuwe wijk rekening te houden met het inbrengen van 
ontwerpmaatregelen. Zo kan een optimaal systeem gehaald worden m. b. t. bezonning, 
verkeersmimten, afwatering enzovoort. Bij bestaande wijken ben je erg afhankelijk van de 
bestaande stmctuur. Tilburg Noord heeft dan bijvoorbeeld veel mimte maar de mimte is zeer 
divers en verspringend zodat dit niet optimaal is om o.a. overal een afwateringssysteem aan te 
brengen. 

De gemeente 
De gemeente gaat in haar eerste drie fasen van de wijkontwikkeling niet echt in op 
milieukwaliteit. Analyse en oplossingen voor problemen behandelen voomamelijk 
stedebouwkundige en sociale kwaliteit. Op gebied van milieukwaliteit gaan ze niet verder dan 
de constatering dater geen geluidsoverlast en nauwelijks bodemverontreiniging is. Andere 
opmerkingen gaan over ecologisch beheer van groen, de opmerking dat nieuwbouw 
energiezuinig moet zijn en dat regenwater afgekoppeld wordt van het riool maar meer dan 
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opmerkingen worden het niet. M. b. t. regenwaterafkoppeling kan er niet verwacht worden dat 
dit op grote schaal op korte termijn zal gebeuren. De financiele consequenties die het 
herinrichten van de openbare ruimte met zich meebrengt, ook al is deze aan vernieuwing toe, 
zullen een hoge drempel zijn. 

Naast de weinige aandacht voor milieukwaliteit, ontbreekt het ook aan een echt nieuw 
totaalplan voor de wijk. Er is een globaal plan gemaakt met enkele totaalingrepen zoals het 
doortrekken van een paar fietspaden, en de aanwijzing van gebieden die ecologisch beheer 
krijgen. Echt uitgewerkt is het nog niet en de veranderingen zijn nog vrij marginaal. 
Er worden wel deelvisies uitgewerkt, bijvoorbeeld m. b. t. wonen, sociale veiligheid en 
allochtonen. Hieruit volgen 7 speerpunten die de komende jaren de volledige aandacht 
opeisen. Slechts 3 speerpunten spelen op stedebouwkundig vlak. Het gaat om herinrichting 
Wagnerplein, de stadsrand (nieuwbouw) en inrichting (met nieuwbouw) van het 
Quirijnstoktrace. 

Ten slotte 
Het is zeker mogelijk en de moeite waard om bij bestaande wijken te kijken naar de 
mogelijkheden van duurzame stedebouw. Ook in Tilburg Noord kunnen maatregelen worden 
getroffen die enerzijds de kwaliteit van de wijk verhogen maar ook zeker een bijdrage leveren 
aan het milieu. Met name is gebleken dat groen, water en langzaam verkeer de toverwoorden 
zijn. 
Als de grote Vinex-opgaven af zijn, zal de aandacht nog meer gericht worden op de bestaande 
bebouwing. En met de toenemende wereldbevolking en welvaart zal de aandacht dan ook 
steeds meer gericht zijn op het milieu, en dus duurzame stedebouw. 
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Bijlage 1: Tabellen bij analyse 

T bel 1 0 b . Tlb a 1p ouw womngtype m 1 urg N d oor "k naar wonmgtype en w11 
% eengezinswoningen % galerijflats 

Stokhasselt 52% 38% 
Heikant 49% 42% 
Quirijnstok 57% 35% 
Gemiddeld Tilburg Noord 52.7% 38.3% 

Uit: Tilburg Noord in beeld, gemeente Tilburg, 1997 

T bel 2 0 b a 'P ouw womngvoorraa d Tlb 1 urg N d oor "k naar w11 
Stokhasselt Heikant Quirijnstok Tilburg (exclusief Berkel 

Enschot en Udenhout 
Aantal woningen 2907 5023 1999 69329 
Sociale huur 75% 66% 54% 42% 
Particuliere verhuur 1% 6% 11% 15% 
Koop 24% 28% 35% 43% 

Uit: Tilburg Noord in beeld, gemeente Tilburg, 1997 

T bel 3 0 b a Ip OUW h uurwonmgvoorraa d Tilb urg N d oor 
Stokhasselt Heikant Quirijnstok 

<fl. 642,- 82.4% 86.7% 76.9% 
>fl. 642,- 17.7% 13.3% 23.2% 

Uit: Tilburg Noord in beeld, gemeente Tilburg, 1997 

T bel4 A b d d h' a an 0 ou eren msvestmg Tlb 1 urg N d oor 
Wijk Potentieel Geschikte Complex voor Wonen-plus Beperkte zorg 

geschikte huisvesting ouderen 
huisvesting 

Stokhasselt 372 675 200 - 7 
Heikant - 1632 183 48 196 
Quirijnstok 598 164 66 - -
Totaal 970 2471 449 48 203 

Uit: Tilburg Noord in beeld, gemeente Tilburg, 1997 

T bel5 a 11 h : percentage a oc tonen 
Tilburg Noord Tilburg ( exclusief Berkel Enschot 

en Udenhout) 
% Allochtonen 27% 19% 

Uit: Tilburg Noord in beeld, gemeente Tilburg, 1997 

T bel 6 G . dd ld b a em1 e es tee db ink aar . Tlb omenm 1 urg N ooren Tilb urg 
Tilburg Noord Tilburg (exclusief Berkel Enschot 

en Udenhout) 
Gemiddeld besteedbaar inkomen 43.550 42.500 

Uit: Tilburg Noord in beeld, gemeente Tilburg, 1997 

T bel 7 W kl h . d . Tilb a er oos ei m urg N d Tilb oor en urg 
Tilburg Noord Tilburg (exclusief Berkel Enschot 

en Udenhout) 
Percentage werkloosheid 15,4% 13,8% 

Uit: Tilburg Noord in beeld, gemeente Tilburg, 1997 
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Bijlage 2: Ontwerpmaatregelen 
Onderstaande lijst van ontwerpmaatregelen komt uit het 'Handboek Bouwen en Milieu' en is 
de bijdrage van ir. T. Deelstra, van zijn bureau 'The international institute for the urban 
environment'. 

The ma Ontwerpprincipe 
Water 1 Maken van een gesloten regen- en oppervlakte watersysteem 

2 Het aanleggen van regenwaterbergingen om gebiedseigen water vast te bouden 

3 Beperken verbard oppervlak 

4 Doorlatende verhardingsmaterialen toepassen 

5 Aanleggen van een zuiveringsmoeras voor afvalwater 

6 Maken van voorzieningen voor bergebruik regenwater 

Energie 1 Op de zon georienteerd verkavelen 

2 Zo compact, gelijkmatig en bescbut mogelijk bouwen 

3 Toepassen van duurzame energiebronnen 

4 Toepassen van doelmatige energiesystemen 

Verkeer 1 Toepassen van selectieve auto ontsluiting, samen met bet creeren van autoluwe zones 

2 Snelheidsbeperkende voorzieningen voor autoverkeer aanleggen 

3 Concentreren van parkeerterreinen 

4 Aanleggen van een netwerk voor langzaam verkeer 

5 Situeren van voorzieningen aan langzaam verkeerroutes 

6 Toepassen van radiate langzaam verkeerroutes 

7 Plaatsen van stallingen en bergingen voor fietsen bij woningen en voorzieningen 

8 Verdichten en concentreren rood baltes van openbaar vervoer 

Groen 1 Bestaande landscbapspatronen benutten 

2 Bestaande landscbapselementen benutten 

3 Concentreren natuurlijke groenelementen 

4 Zoneren van drukke en stille groengebieden 

5 Groene dooradering in bet stedelijk weefsel maken 

6 Natuur in de stad benutten voor recreatie, productie, educatie en regeneratie 

7 Natuur benutten voor klimaatverbetering en windkering 

8 V orming stedelijk biotopen 

Materialen, 1 Werken met een gesloten grondbalans 

grondstoffen 2 Beperken infrastructuur 

en afval 3 Ontwikkelen van een functioneel baal- en brengsysteem voor afval 

4 Maken van voorzieningen voor gescbeiden opslag van afval in de openbare ruimte 
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De maatregelen zoals die in het Nationale pakket duurzame stedebouw warden 
gemtroduceerd zijn met de vorige lijst vergelijkbaar. 
'Het nationale pakket beoogt allereerst de duurzaamheidconsequenties van de belangrijkste 
keuzes inzichtelijk te maken. Daarom geen uniforme, bindende richtlijnen, maar 
beslissingsondersteunende informatie, waarbij de relaties tussen verschillende keuzen een 
belangrijke plaats innemen. Opzet en invulling van het pakket zijn derhalve 
"encyclopedisch": het is een naslagwerk en een verwijsboek, geen "leesboek". Het pakket 
bestaat uit drie delen: proces, concepten en maatregelen.' 12 

Het gaat om de volgende maatregelen: 

3.1 Water 
3 .1.1 Integraal waterbeheer 
3.1.2 'van peilbeheer naar voorraadbeheer' 
3.1.3 "afkoppelen" van verhard oppervlak 
3.1.4 Minimaliseren verharding 
3 .1.5 Infiltratie 
3.1.6 Retentie en vertraagde afvoer 
3.1.7 Zuivering in bet plangebied 
3.1.8 Huishoudelijk water 

3.2 Natuur en ecologie 
3.2.1 Stadsnatuur 
3.2.2 Ecologische verbindingen 
3.2.3 Natuurvriendelijke oevers 
3.2.4 Participatie bij groenbeheer 
3.2.5 Bouwrijp mak:en 

3.3 Verkeer 
3.3.1 Fietsroutevorming 
3.3.2 Openbaar vervoer 
3.3.3 Parkeren in centra en werkgebieden 
3.3.4 Parkeren in woongebieden 
3.3.5 Selectief autogebruik 

3.4 Leetbaarheid 
3.4.1 Leefbare en flexibele wijk 
3.4.2 Paradox van de compacte stad 
3.4.3 Leefbare en flexibele woonomgeving 
3.4.4 In- en uitwaarts zoneren 
3.4.5 Verkeersgeluid weren 
3.4.6 Functiegerichte bodemsanering 

3.5 Energie 
3.5.1 Energievisie 
3.5.2 Welke energiebron? 
3.5.3 Compact bouwen 
3.5.4 Zongericht verkavelen 
3.5.5 Zongericht bouwen 

Bijlage 
4.1.1 Checklist afval 
4.1.2 Checklist materiaalgebruik 
4.2 Gebruiksaanwijzing voor de buurt 

12 Uit: 'Concept Nationale Pakket duurzame stedebouw', 1999 
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Bijlage 3: Beoordelingspunten milieukwaliteit 

Energie 

Toepassing passieve zonne-energie, orientatie op de zon 
Zoals uit kaarten blijkt, is er tijdens het ontwerp niet bewust op de zon georienteerd. De 
stempels van bouwblokken staan in noordzuid- en in oostwestrichting. Het aantal woningen 
dat gunstig gesitueerd is, is ongeveer net zo groot als het aantal ongunstig gesitueerde 
woningen. Ook met de hoogbouw is bier geen rekening me gehouden. 
In het perspectief Tilburg Noord 2012 wordt de intentie uitgesproken dat nieuwe woningen 
wel op het zuiden georienteerd worden. 
n.b. Het was in de naoorlogse tijd ook gebruikelijk om strokenbouw toe te passen waarbij alle 
woningen gunstig ten opzichte van de zon gesitueerd werden. Niet vanuit energiebesparing 
maar omdat dit positief was voor het welzijn van de bewoners. 

Toepassing en inpassing altematieve energiebronnen zoals zonne- en windenergie 
Het Nutsbedrijf ziet geen heil in het toepassen van zonne- en windenergie. Windenergie wordt 
volgens hen te snel gehinderd door hoge bebouwing, die in Noord volop aanwezig is en 
zonne-energie is juist dan beschikbaar als de vraag het laagst is 13

• 

In het perspectief Tilburg Noord 2012 wordt door de gemeente juist wel aangegeven om 
alternatieve energiebronnen toe te passen, zoals zonnecollectoren en zonnecellen. 

Uit het vorige punt bleek dat ongeveer 50% van de woningen op het zuiden georienteerd is. 
Het toepassen van zonnecollectoren en zonnecellen over de hele wijk wordt dan ook moeilijk. 
De vraag is of deze technologie in de toekomst zodanig verbeterd is dat ook ongunstig 
gesitueerde woningen van andermans zonnecollector gebruik kunnen maken of algemene 
voorzieningen zoals 'groene stroom'. 

Mate van compacte en beschutte bebouwing 
Zoals uit de stedebouwkundige analyse bleek, is Tilburg Noord ruim opgezet. Bouwblokken 
zijn niet gesloten en er is veel open ruimte. Er kan gezegd worden dat er niet compact 
gebouwd is. De positieve effecten van compact bouwen zoals warmte-uitstraling naar elkaar 
en verkleining buitenoppervlak, dus beperking energieverlies zijn er dus niet. 

Toepassen van doelmatige energiesystemen zoals stadsverwarming 
Zoals bleek wordt een groot deel van Stokhasselt en een groot deel van Heikant verwarmd 
door stadsverwarming. Deze warmte wordt vanaf de Amercentrale, over 22 kilometer, door 
goed gei:soleerde buizen naar Tilburg vervoerd en daar opgevangen in een ontvangststation. 
Van daaruit wordt het warme water vervoerd naar kleinere onderstations van waaruit het naar 
de woningen getransporteerd wordt. In de centrale worden kolen gebruikt om water om te 
zetten in stoom. Deze stoom drijft turbines aan. Aan het einde van dit proces wordt koelwater 
gebruikt om de stoom af te koelen. Hierdoor blijft verwarmd koelwater dat dan een 
temperatuur van ongeveer 100°C heeft. 
Positief voor de milieubelasting is de bezuiniging op energiegebruik in woningen, geen lozing 
van warm afvalwater in het milieu en betere mogelijkheden milieuproblemen bij de bron aan 
te pakken, er zijn nl. geen talloze kleine bronnen maar een grote bron. Hiertegenover staat een 
aantal kanttekeningen. Ten eerste zorgt het transport voor extra materiaalgebruik, ten tweede 

13 Idem 
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kun je stellen dat het rendement van de centrale laag is en tot slot wordt stadsverwarming pas 
optimaal benut bij compacte bouw waarvan, zoals we gezien hebben, geen sprake is. 

De toepassing van groen als beschuttingsmiddel 
Ondanks het groene karakter van de wijk is groen niet bewust als beschuttingsmiddel 
toegepast. Wellicht zullen er plekken in de wijk waar het groen toevallig een positieve 
uitwerking op de energiehuishouding heeft. Daarentegen zal er ook groen zijn die bezonning 
wegneemt zodat er een negatieve bijdrage wordt geleverd. 

Water 

Aanwezigheid regenwaterbergingen ( oppervlaktewater) 
Er zijn geen regenwaterbergingen aangelegd. Het enige oppervlakte water dat aanwezig is zijn 
het Wilhelminakanaal, in gebruik als transportmiddel, en een vijverpartij in het 
Stokhasseltpark en Quirijnstokpark, in gebruik als beeldelementen. Deze laatste twee hebben 
een onnatuurlijke bodemlaag en moeten in droge zomers regelmatig met schoon kraanwater 
bijgevuld worden. Er kan dus eerder gesproken worden over een negatieve invloed van deze 
vijvers. Verder is er natuurlijk wel veel groen dat het water kan opnemen. 

Gebruik zuiveringsmoerassen 
Nee, al het afvalwater, inclusief het regenwater, gaat naar de afvalwaterzuivering Tilburg 
Noord. 

Hergebruik regen-, grond- en oppervlaktewater (aanwezigheid grijswatercircuits) 
Nee, aangezien er geen echte regenwaterbergingen zijn, wordt het regenwater niet hergebruikt 
om bijvoorbeeld de tuin te sproeien. Op kleine schaal zullen misschien wel mensen een 
regenton hebben, maar dit weinig of niets bijdragen aan schoonwaterbesparing. 

Afkoppeling regenwaterafvoer van wegen van het riool 
Nee, maar de gemeente heeft wel de intentie om waar mogelijk dit te doen. Dan kan er nog de 
keuze worden gemaakt of het regenwater dan via een apart riool wordt afgevoerd of binnen de 
wijk opgevangen. Mogelijkheden om regenwaterafvoer los te koppelen liggen met name in de 
niet drukke woonstraten. De belangrijke wijkontsluitingswegen hebben teveel verkeer zodat 
regenwater al snel vervuild zal zijn. Ander punt is de ligging van bedrijven, daar zullen 
relatief gezien meer vrachtwagens komen, dus ook de ontsluiting hiervan kan beter niet 
afgekoppeld worden. 

Mate van beperking van het verharde oppervlak 
Ondanks dat de wijk erg groen is, is de beperking van het verharde oppervlak niet overal 
maximaal. Met name de vormgeving van de woonstraten in Stokhasselt zou resultaten kunnen 
boeken. Er worden ook geen doorlatende materialen gebruikt. Daarentegen zijn de 
woonstraten in Quirijnstok wel groen ingericht. 

Mate van geconcentreerd parkeren (zodat een eigen rioolwatenuivering mogelijk is) 
De woonblokken in Tilburg Noord hebben geconcentreerde parkeergelegenheden. Ook bij de 
hoogbouw vind geconcentreerd parkeren plaats. Verder zijn er garageboxen en hebben 
bijvoorbeeld drive-in woningen overdekte parkeerplaatsen. 
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Het aanwezige water als mogelijkheid voor natuurontwikkeling 
Verschillende biotopen zijn bevorderlijk voor de biodiversiteit. Een waterrijke omgeving is 
ook een biotoop en kan dus een bijdrage bieden aan de biodiversiteit. Daarnaast voorkomt 
water verdroging en dat is ook goed voor natuurontwikkeling. In Tilburg Noord vormt het 
Wilhelminakanaal een biotoop, het zou volgens de gemeente zelfs een ecologische verbinding 
vormen. Het water in het Quirijnstokpark is in mindere mate een biotoop omdat deze zeer 
onnatuurlijk aangelegd is. 

Verkeer 

Aanwezigheid van doorgaand verkeer 
Door Tilburg Noord lopen geen doorgaande wegen naar elders. Wel zijn er 3 grote 
wijkontsluitingswegen met veel verkeer. De aansluiting op de toekomstige Noordoosttangent 
kan wel sluipverkeer in de hand werken. 

Geconcentreerde parkeerterreinen 
Bij de hoogbouw zijn geconcentreerde parkeervoorzieningen. Ook de woonblokken in de 
laagbouw kennen geconcentreerde parkeerplaatsen in de straat of langs de straat. 

Geluidsoverlast 
Nee, binnen de wijk liggen geen wegen die waar de geluidnormen worden overtreden. 14 

Baltes van openbaar vervoer bij de hoogste woning- en voonieningenconcentraties 
De 4 buslijnen die door Tilburg Noord rijden hebben alledrie een halte bij het Wagnerplein. 
Het Wagnerplein is tevens een van de tien drukst bezochte haltes in Tilburg. Ook het 
winkelcentrum aan het Verdiplein heeft een bushalte. De sportparken worden niet direct met 
een bushalte ontsloten. Ook de bedrijventerreinen in Quirijnstok en de Schans hebben geen 
bushalte. De bedrijventerreinen in Stokhasselt hebben wel een bushalte die tevens de 
hoogbouw daar ontsluit. Opvallend is ook dat de scholengemeenschappen in Quirijnstok geen 
bushalte voor de deur hebben, De meeste scholieren komen met de fiets. 
Ten aanzien van de woningen liggen de bushaltes niet zozeer bij de hoogste dichtheid, dus 
ook niet altijd bij hoogbouw. 

Hoogwaardige openbaar vervoer verbinding 
Er is geen snelle openbaar vervoer verbinding met het stadscentrum. 

Langzaam verkeer netwerk, kort en compleet 
Er is nog geen uitgebreid langzaam vervoer netwerk. In Het Fietsplan (1993) wordt wel een 
aantal nog aan te leggen fietspaden voorgesteld. Naast oost-west verbindingen in de wijk zelf 
is Tilburg Noord ook de schakel tussen het stadscentrum en het buitengebied (en de 
nieuwbouwwijk Tilburg Noordoost). 

Ontsluiting voonieningen door het langzaam verkeer 
Alle winkelvoorzieningen zijn bereikbaar met de auto, en aangezien bijna alle wegen voor de 
fiets toegankelijk zijn, zijn ze dus ook per fiets bereikbaar. De Heikantlaan en de Vlashoflaan 
hebben niet overal (veilige) fietspaden er amper rechtstreekse oost-west verbindingen voor 
fietsers zijn. Tevens is het niet zo dat er een langzaam verkeer netwerk is, dat korter is dan 
een route die per auto afgelegd moet worden. Dit geldt eigenlijk op maar twee punten en dat 

14 Uit: Tilburg Noord in beeld, gemeente Ti/burg, 1997 
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zijn de fietsroute door de noord-zuid gelegen Quirijnstoktrace en de fietsroute door het von 
Weberpark, onder de Heikantlaan door die het Wagnerplein verbindt met alles dat ten zuiden 
van de Heikantlaan ligt. 

Bergingsmogelijkheden voor fietsen 
Bij voorzieningen zijn onbewaakte fietsenstallingen. 

Langzaam verkeerroutes in relatie met recreatief groen 
Het enige groen met een fietsroute zijn het Quirijnstoktrace en het von Weberpark. Het 
Quirijnstoktrace is een ecologische zone en geen recreatief park, het von Weberpark wel. 

Groen 

Groene dooradering van de wijk 
De wijk heeft een aantal verschillend ingerichte groenzones tot de kanaalzone, de grens met 
de stad. 

Voldoende geconcentreerd groen 
Ja, naast de ruime groenzones zijn er enkele buurt- en wijkparken. 

Ecologische groenverbindingen 
Er is geen ecologische inrichting en ook geen ecologische verbindingen. Het kanaal zou 
volgens de gemeente een ecologische verbinding kunnen vormen. 

Afwisseling tussen rustige en drukke groenzones 
Sommige groenzones zijn ingericht voor recreatie (o.a. sportparken), andere zijn, onbewust, 
zo ondoordringbaar dater weinig menselijke overlast is. 

Natuur benutten voor recreatie, productie, educatie en regeneratie 
Er zijn volkstuinen. 

Groen als natuurlijke biotoop 
De hoeveelheid groen vormt een biotoop voor kleinere dieren. De ecologische functies 
zouden beter benut kunnen worden. 

Aanwezigheid natte biotopen in combinatie met groen 
Nee, er is weinig oppervlaktewater aanwezig. Het wel aanwezige oppervlaktewater is niet 
ingericht als natte biotoop maar als sfeerelement. Dit betekent overigens niet dat er geen 
specifieke organismen leven. Het kanaal kan volgens de gemeente ecologisch worden 
ingericht. 

Materialen, grondstoffen en afval 

A/val scheiden 
Andere mogelijkheden om afval gescheiden weg te gooien zijn bijvoorbeeld de glasbakken bij 
voorzieningen en de chemokar die chemisch afval ophaalt. In de openbare ruimte (met name 
de voorzieningen en speelplaatsen) staan prullenbakken waar afval in gedeponeerd zou 
moeten worden, maar er is veel zwerfvuil aanwezig, met name in de openbare ruimte rondom 
de flats. 
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A/val weggooien in de openbare ruimte 
Alleen op pleinen, speelterreinen, in recreatieve parken en voorzieningen staan prullenbakken. 
In de overige openbare ruirnten, zoals (woon)straten niet. 

Infrastructuur beperken 
De verkeersinfrastructuur is niet zodanig vormgegeven dat een minimum aan materialen 
wordt toegepast. Met name de woonstraten zijn erg 'versteend'. 
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Bijlage 4 

Losse kaart: 
1) Totaalconcept bij 6.7, conclusies (schaal 1:10.000) 
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Tilburg N oord 

Concept 
c:::::::::::J Plangrens 

~ Aansluiting op 
~ Noordoosttangent 

Groen 

Ecologisch groen 

Recreatief/park groen 

Bosachtig ofhoog 
bermgroen 

~ Verplaatsen weghelft 

~ Langzaam verkeer 
~netwerk 

2J Oud lint herstellen 
als nieuwe fiesroute 

E::::::J Secundaire langzaam 
! ll .mmrf ' DJ,'" ' ' ,__,,J ~ ~ l- 1.:.1........,:·«J-·1 ~('"'~£~~>"Vo . f"~ --.., .. ,_,~~~'-Ji1L l lT ... c-f !llll'"". v ..... -::~~unf '~~ ~ . ' p portpark verkeer route r~ . ll rA~~:·s:nS. ~r;i- '. i · ir:!.J ·· .0 ...... 11 .... ,J ·~; .. ~~ ,,.,,, .. ~rT~'~>-t ·11 / .-. · :-1!3. ·~.!!!! · ~f/11/S.L.,..m:i'k .. _ ~·:r;·; .' · .· : . . •.'.;.::,-.· : 
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Laag bermgroen CJToevoegen woningen 
aan groen 

Won en 

CJ Volkstuinen 
~ Slopen flats t.b.v. 

Nieuwbouw 

~ Verbeteren relaties 
111111 lilli Verbeteren groen- I C::> I Functieverandering flats 

verbinding 

I· ----I Meer open groen 
[g]Herstructureren 
f I strook en straat 

Stokhassrlt 
Water Voorzieningen 
[ID Bestaand .. Herstructureren 

opperv laktewater bedrijventerreinen 
Stokhasselt 

EJ Nieuwe regenwater-
.. Herstructureren 

bedrijventerrein 
afvoer en infiltratie Qurijnstok 

Verkeer 
~ Verkeerontsluiting 

Tilburg 
- Herinrichten W.C. 

Wagnerplein 

El Wijkontsluiting 
Tilburg Noord 

- Omgeving winkelcentrum 
als knooppunt kwadranten 
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