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Theorie: De Vrijetijdssamenleving 
De vrijetijdssector wordt de sturende sector van onze samenleving. De sector is economisch, 
technologisch, sociaal en ruimtelijk van een steeds groter belang, maar ook de betekenis van 
de vrije tijd is steeds belangrijker voor onze individuele identiteit. Nu religie, politiek, kunst en 
vermaak zich hebben losgemaakt van elkaar, wordt men voor meer en meer keuzes gesteld. 
Vrije tijd is hierdoor niet langer resttijd, maar de tijd waarin het individu zijn of haar identiteit 
zoekt, heroverweegt en bevestigd 
Onze vrije tijd wordt echter ook steeds schaarser. We hebben steeds minder vrije tijd, maar 
wensen wel steeds meer te beleven in die tijd. Dit leidt tot een scherpere concurrentie binnen 
het aanbod. De vrijetijdsindustrie vecht een onderlinge strijd uit om de beperkte vrije tijd en 
aandacht van de consument. 

Resultaat van deze ontwikkelingen is dat de vrijetijdssector een steeds dominantere rol 
in de inrichting en vormgeving van onze ruimtelijke omgeving speelt. Op de eerste plaats 
komt dit doordat de vrijetijdsindustrie ruimte opeist in de binnenstad, de periferie en het 
buitengebied. Op de tweede plaats wordt de symbolische waarde of beleveniswaarde van onze 
omgeving steeds belangrijker. Onze omgeving wordt steeds minder vormgegeven naar eisen 
van nut en noodzaak en steeds meer subject van attractievorming. De drijvende krachten en 
ontwikkelingen in de postindustriële samenleving die hiermee van doen hebben zijn onder te 
verdelen in een drietal ruimten, weergegeven op afbeelding 1. 

Het ontstaan van de vrijetijdssamenleving brengt problemen met zich mee. Die problemen 
zijn deels te wijten aan de dynamische, onvoorspelbare vrijetijdssector, maar komen ook 
voort uit beleidsgebreken. Lokale overheden hebben met de komst van de Nota Ruimte meer 
verantwoordelijkheden gekregen, maar lopen momenteel nog achter de ontwikkelingen aan . 
Met mijn afstuderen geef ik een stedenbouwkundig advies over de wijze waarop met deze 
problematiek omgegaan zou moeten worden. De algehele probleemstelling luidt: 

[Hoe om te gaan met ontwikkelingen in de vrijetijdssector in de postindustriële stad] 

Strategie: Tussenwerelden 
Gemeenten stuiten met hun vrijetijdsbeleid op een dilemma. Het beleid is vaak gericht op óf 
het zoeken van aansluiting bij de 'space of flow' van de bezoeker óf het vasthouden aan de 
'space of place' van de lokale gemeenschap. Steden bevinden zich geregeld in een spagaat 
tussen de wensen van de bezoeker enerzijds en de bewoner anderzijds. 
Mijn inziens is het zaak om een uitweg te creëren uit dit dilemma door vorm te gaan geven 
aan tussenwerelden: plaatsen die verknoping en mogelijk maken binnen en tussen lokale en 
bovenlokale netwerken van economische, sociale en culturele ontwikkeling. Steden moeten 
zich focussen op diverse plaatsen in het stedelijk weefsel die deze verknopingen kunnen 
maken. Deze plaatsen liggen niet alleen in en om het centrum, maar zijn op zeer verschillende 
plaatsen in het stedelijk weefsel mogelijk. 

Voorbeelduitwerking: Tilburg 
Voor de ontwikkeling van Vrijetijdsstad Tilburg is een kanseninventarisatie opgesteld. Deze 
kansen liggen in de ruimtelijke eigenschappen van de stad, maar komen ook voort uit de 
karakteristieken van de stad en haar vrijetijdssector. 

Samenvatting 



Samenvatting 
De huidige ontwikkeling van Vrijetijdsstad Tilburg laat een aantal kansen uit de inventarisatie 
liggen. Het gemeentelijke beleid is momenteel te sterk gefocust op de positie van de stad 
in Brabantstad, waardoor andere kansen over het hoofd worden gezien. De stad wenst haar 
positie als 'cultureel kwartier' van Brabant verder te versterken en is hierbij sterk gericht 
op de verdere ontwikkeling van haar binnenstad. Er zijn een viertal gebieden benoemd tot 
'Kunstkwartier' en er wordt zelfs een geheel nieuw Kunstkwartier in het leven geroepen in 
de Spoorzone, met de nieuwe 'attractor' T-SPOOR: een inspirerend, educatief en dynamisch 
centrum voor stedelijke identiteit waar Tilburg de kracht van de stad toont. 

Mijn inziens zou de stad zich, naast haar externe positieversterking, ook moeten richten op 
haar interne structuurversterking. Tilburg zou moeten werken aan een meer gedifferentieerd 
netwerk van knooppunten over de stad en dus de 'tussenwereldopgave' serieuzer moeten 
nemen. De diversiteit die de stad in het centrum wil aanbieden, zou zij beter moeten verdelen 
over de stad. Daarnaast moeten stadsbestuurders oppassen met het inzetten van kunst en 
cultuur als stedelijk ontwikkelingsinstrument en moeten zij niet doorslaan in hun drang tot 
profilering van Tilburg als 'culturele hotspot van Brabant'. Het is goed dat de stad op zoek gaat 
naar de benodigde 'exposure' van haar creatieve talent, maar deze 'exposure' moet aansluiten 
bij de geschiedenis van de stad en de opleiding- en productiefuncties. De gezochte culturele 
consumptie moet in locatie en functie een uitbouw zijn van de reeds aanwezige culturele 
waardeketens. 

Deeluitwerking: Museumkwartier 
Een locatie die momenteel te weinig aandacht geniet, maar waar de mogelijkheden voor 
het realiseren van een tussenwereld voor het oprapen liggen is het Goirkekwartier. Dit 
gebied verliest steeds meer van haar aantrekkelijkheid en vitaliteit en zal zonder ingrijpen 
veranderen tot een eenvoudig woongebied. Mijn inziens bevat het Goirkekwartier echter de 
(latente) kwaliteiten om te worden ontwikkeld tot Museumkwartier. Hiertoe moet allereerst de 
verarming worden stopgezet door leegstaande panden te vullen met strategische functies. 
Daarnaast moet er op een aantal plaatsen worden ingegrepen en programma worden 
toegevoegd. Achter de sterke lintstructuur bevinden zich een aantal gebieden die hier de 
mogelijkheden toe bieden. De ongelukkig georiënteerde en slecht vormgegeven ruimten 
tussen de linten kunnen met een passend ontwerp en de juiste functietoevoeging tot een 
nieuw element aan de hoofdstructuur worden gemaakt. 

Het Museumkwartier is een veel sterkere tussenwereld dan het huidige Goirkekwartier om een 
vijftal redenen: 

Het gebied heeft een groter aanbod aan publieke functies 
Het gebied heeft een completere structuur gekregen. De primaire hoofdstructuur is 
aangevuld met een secundair netwerk 
Het gebied heeft een sterkere culturele waardeketen. De zwakke schakels in de keten 
productie-presentatie-uitwisseling-consumptie zijn sterker geworden. 
De verschillende functies en kwaliteiten van het gebied werken beter samen. De 
combinatie van oude en nieuwe functies heeft een synergetische werking . 
De verarming van het gebied is stopgezet. Het gebied verwordt niet tot een eenvoudig 
woongebied, maar zal zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied in 
Brabantstad. 
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[ 1.1 De Dominantie van de Vrijetijdssector] 

De vrijetijdssector wordt de sturende sector van onze samenleving. De sector is 
economisch, technologisch, sociaal en ruimtelijk van een steeds groter belang, 
maar daarnaast is de betekenis van de vrije tijd ook steeds belangrijker voor de 
individuele identiteit. 
We groeien toe naar een vrijetijdssamenleving. De werkgelegenheid in de 
vrijetijdsindustrie is in de periode 1993-2002 twee maal zo sterk gestegen als 
de totale industrie. Deze sector incasseert momenteel al een kwart van onze 
totale uitgaven. In de tabel 1.1 is te zien hoe de consumptieve bestedingen 
tbv. vrijetijdsdoeleinden zijn toegenomen. De tabel laat ook zien dat bereid zijn 
steeds langer te reizen voor onze vrijetijdsbesteding. Meer dan de helft van onze 
verplaatsingen is al terug te voeren op motieven die verband houden met vrije tijd. 
Ook kunnen we aan onze binnenstad zien dat de vrijetijdssector steeds meer onze 
samenleving bepaalt. Volgens adviesbureau Kolpron bestaat momenteel 30% van de 
voorzieningen in de binnenstad uit leisure, in de toekomst zal dit zelfs 50% zijn. We 
hebben het dan over musea, schouwburgen, horeca en uitgaansgelegenheden, maar 
als we de belangrijkste vrijetijdsactiviteit hier nog bij rekenen valt dit percentage 
nog veel hoger uit. Het 'funshoppen' staat namelijk bovenaan in de Top 10 
Vrijetijdsactiviteiten. 

Daarnaast is de betekenis van de vrije tijd voor de individuele identiteit is ook steeds 
belangrijker. Onze hoeveelheid vrije tijd daalt, maar daardoor wordt de invulling 
van deze tijd steeds belangrijker. Nu religie, politiek, kunst en vermaak zich hebben 
losgemaakt van elkaar, wordt men voor meer en meer keuzes gesteld. Daarbij geldt: 
je bent wat je kiest. Vrije tijd is daarmee niet langer slechts resttijd, maar de tijd 
waarin het individu zijn of haar identiteit zoekt, heroverweegt en bevestigt. Mensen 
verlenen een belangrijk deel van hun indentiteit aan hun vrijetijdsinteresses. Dit is 
met name goed waarneembaar in contactadvertenties. Waar in de jaren vijftig rang, 
stand en religie nog van belang waren, domineren nu de interesses, hobby's en 
liefhebberijen de advertenties. 

1975 1980 

Hoeveelheid vrije tijd 100 98 

Uithuizigheid vrijetijdsbesteding 100 97 

Reistijd tbv. vrijetijdsbesteding 100 87 

Consumptieve bestedingen tbv. vrije tijd 100 121 

Outtilage tbv. huiselijke vrijetijdsbesteding 100 130 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Top 10 Vrijetijdsactiviteiten 
(periode: april 2004 t!m maart 2005) 

Funshoppen (21%) 
Buitenrecreatie (20%) 

Sporten ( 16%) 
Uitgaan (12%) 

Hobby-/ verenigingsactiviteiten e.d. (11%) 
Bezoek attracties (6%) 

Waterrecreatie en -sport ( 4%) 
Cultuur (3%) 

Bezoek evenement (3%) 
Wellness/beauty/ontspanning (2%) 

Bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 

Tabel 1.1: Veranderingen in de Vrije Tijd 
Bron: SCP- Tijdverschijnselen. Impressies van de vrije tijd 

1985 1990 1995 2000 

102 99 99 94 

102 103 110 101 

110 108 121 114 

117 138 151 178 

167 204 240 257 
-



Afb. 1.1: Vrije tijd in gedrang 

• 
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PRETPARK 
NEDERLAND 

EEN FILM VAN MICHIEL VAN ERP 

--
-

Afb. 1.2: Affiche filmdocumentaire:Pretpark Nederland' 

• • l ev1ng 
De hoevéélheid vrije tijd die we genieten is de afgelopen decennia echter gedaald. 
De arbeidsvrije tijd is weliswaar toegenomen door de arbeidstijdverkorting, 
de komst van vakantie- en ADV-dagen en de vergrootte mogelijkheden tot 
vervroegde uittreding, maar de netto vrije tijd is afgenomen. Onder netto vrije 
tijd verstaan we de vrije uren die overblijven na bezigheden in verband met 
arbeid, onderwijs huishoudelijke taken, zorgtaken, nachtrust en persoonlij ke 
verzorging. De belangrij kste oorzaak voor de terugloop van deze vrije uren is de 
hogere arbeidsparticipatie. Veel vrouwen zijn de afgelopen decennia steeds meer 
(deeltijd)werk gaan doen, waardoor onze uren die we gemiddeld kwijt zijn aan 
verplichtingen (werk, zorg en opleiding) zijn toegenomen. Het Sociaal Cultureel 
Planbureau meldt in het onlangs verschenen rapport 'De Tij d als Spiegel' dat de 
Nederlander het steeds drukker krijgt . Het SCP heeft becijferd dat sinds 1975 de tijd 
die we kwijt zijn aan verplichtingen is toegenomen met ruim vijf uur per week. Nog 
steeds is deze belasting aan het stijgen; in 2000 waren we gemiddeld 47,4 uur per 
week kwijt aan deze verplichtingen, in 2005 betrof dit 48,6 uur per week. 

Kort gezegd kunnen we stellen dat we steeds minder vrije t ijd hebben, maar wel 
steeds meer willen beleven in die t ijd. Volgens Mommaas (De vrijetijdsindustrie 
in stad en land. Een studie naar de markt van belevenissen, 2000) heeft dit, 
in combinatie met een verruimde actieradius van de consument, geleid tot een 
verscherpte concurrentie binnen het aanbod. De vrijetijdsindustrie vecht een 
onderlinge strijd uit om de beperkte vrije t ijd en aandacht van de consument . Miehiel 
van Erp gaat in zijn onlangs verschenen filmdocumentaire 'Pretpark Nederland' in op 
deze strijd en laat zien dat dit heeft geleid tot een spectacularisering van het aanbod. 
Door deze schaarste is er ook sprake van een vervluchtiging van de 
vrijetijdsbesteding en zijn we gevoeliger voor trends en hypes. Het SCP heeft 
becijferd dat de activiteitentrouw daalt en dat er daardoor minder tijd is voor 
verdieping. We ondernemen steeds meer activiteiten, maar met een lagere 
frequentie en kortere duur dan voorheen. Het gevolg is dat we onze vrije tijd veel 
doelgerichter wensen te besteden: we willen graag dat de belevenisopbrengst vooraf 
gegarandeerd is. 

[1.2 De Ruimtelijke Neerslag] 

Resultaat van deze ontwikkeling is dat de vrijetijdssector een steeds dominantere 
rol in de inrichting en vormgeving van de ruimtelijke omgeving speelt. Op de eerste 
plaats komt dit doordat de vrijetijdsindustrie ruimte opeist in de binnenstad, de 
periferie en het bu itengebied. Voor de groeiende vrijetijdssector biedt de binnenstad 
alleen niet voldoende ruimte en zorgen de bijbehorende autostroom voor problemen. 
Goed bereikbare plekken in de periferie of op vervoersknooppunten bieden deze 
ruimte wel. Grote recreatiecomplexen met combinaties va n detailhandel, horeca, 
toerisme en vrije tijd verschijnen hier ten tonele. Tracy Metz spreekt in Pret ! Leisure 



• __ ......,evlng 
en Landschap (2002) van het ontstaan van de 
pleasure periphery. Veel voorkomende ingrediënten 
van deze periferie zijn meubelboulevards, 
voetbalstadions, megabioscopen, concertzalen en 
indoorsportcentra. Recentelijk zijn daar de grote 
retailcentra bijgekomen, gericht op het funshoppen. 
Alexandrium en Bataviastad zijn daar bekende 
voorbeelden van, McArthurGien Roermond is nieuwste 
telg van de familie . 

Op de tweede plaats is wordt de symbolische waarde 
of beleveniswaarde van onze omgeving steeds 
belangrijker. Onze omgeving wordt steeds minder 
vormgegeven naar eisen van nut en noodzaak en 
steeds meer subject van attractievorming. Zowel 
alledaagse gebruiksvoorwerpen en diensten, als 
woonomgevingen en publieke ruimten zijn onderhevig 
aan animering, enscenering en spectacularisering. 
Voor de gebouwde omgeving is deze trend gestart 
met de bouw van thema- en attractieparken als 'De 
Efteling' en 'Center Parcs'. Vanuit Amerika kwamen 
een nieuw soort aan omgevingen over, met een 
daarbij horende marketing en managment. De 
professionaliseringsgolf is vervolgens vanuit deze 
keten overgeslagen op andere ketens. Winkels, 
musea, bioscopen en theater ondergingen een omslag 
van voorziening tot leisure. Na deze groep zijn 
allerhande omgevingen subject van attractievorming. 
Historische binnensteden, natuurgebieden en 
cultuurlandschappen raken afgestemd op de 
bovenlokale markt van recreatie en toerisme. 

Afb. 1.3: De vrijetijdssector bepaalt de ruimte in de 
binnenstad, de periferie en het buitengebied 



[Extremen Buitenland] 

Universal CityWalk 
De CityWalk in Hollywood is een archetypisch voor
beeld van een deel publiek domein dat is ingeleverd 
voor een commerciële private verblijfsruimte. Deze 
straat is omgevormd tot een pretpark en slechts nog 
toegankelijk via de lift van de parkéergarage. Het par 
keren van je auto's is daarmee ook je toegangsticket 
voor dit stukje stad. De bezoeker is hiermee gevrij
waard van ongewenste bezoekers en weet zich be
schermd door de bewakingscamera's. 
Het ontwerp is van The Jerde Partnership, de mede
ontwerpers van de Koopgoot in Rotterdam. 

Afb. 1.4: Universa/ CityWalk 

Salzburg 
Hajer en Reijndorp (2003) laten ons in het arti kel 
'De ondergang van de binnenstad als publiek domein 
- S&RO, 06/2003' Salzburg als treurig toekomstbeeld 
zien van de binnenstad. 'Het Rome van het Noorden' 
laat ons zien dat ook een historische binnenstad als 
pretpark kan fungeren. De bezoekende toerist wordt 
in Salzburg via bordjes 'Park and Ride' naar een par
keergarage geleid. Na betaling van het parkeergeld 
is ook hier de lift de entree van het vrijetijdspark. De 
bezoeker waant zich hier in de oude prachtige Bürg
erstadt, bestaande uit gotische, renaissancistische en 
barokke architectuur. Misdaad, smerigheid, armoede 
en arbeid zijn zorgvuldig weggestopt. De toeristische 
consumptie kan hier ongestoord plaatsvinden. Vol
gens Hajer en Reijndorp is Salzburg het Europese 
antwoord op Disneyland. 

Afb. 1.5: De binnenstad van Salzburg 
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[2.1 Ontwikkelingen in de Postindustriële Samenleving] 

De vrijetijdssamenleving kan gezien worden als het vervolg op de postindustriële 
samenleving. De verschillen tussen deze samenlevingen zijn grotendeels te 
verklaren met ontwikkeling die de economie doormaakt. De economie onderscheidt 
de volgende fase in economische ontwikkeling; 

> agrarische economie 
> industriële economie 
> diensteneconomie 
> belevenisseneconomie 

~~IA\ol 
C.Ot-lai"\Y: 

t-1\oM 0 1\\<65 
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[grondstoffen ontrekken] 
[goederen produceren] 
[diensten verlenen] 
[belevenissen regisseren] 

ngen 

Afb. 2.1: Fasering van opeenvolgende economien 



Afb. 2.2: Ontwikkelingen in de postindustriële samenleving 

ngen 
Waar het ontstaan van de postindustriële samenleving nauw samenhangt met de 
overstap naar de diensteneconomie, gaat het ontstaan van de vrijetijdssamenleving 
samen met de overstap naar de belevenisseneconomie. De ontwikkelingen in de 
postindustriële samenleving die hiermee van doen hebben zijn onder te verdelen 
als ontwikkelingen in een drietal ruimten. Deze ontwikkelingen zullen per ruimte 
besproken worden in de komende paragrafen. 

Sociale Ruimte De ruimtelijke kenmerken van sociale processen. 
De schaal en verspreiding van (nieuwe) sociale systemen. 

Fysieke ruimte De fysieke neerslag van sociale praktijken; de morfologische 
invloed. De fysieke ruimte is uitdrukking van maatschap-
pelijke verhoudingen en omgekeerd blijven maatschappelijke 
verhoudingen en sociale processen door de bestaande inricht-
ing van kracht. 

Symbolische ruimte De manier waarop ru imte wordt gerepresenteerd. Ruimte is 
een voorstelling of een symbool van iets anders, een uitdruk-
king van cultuur. 

systemen en processen met 
ruimtelijke kenmerken 
[schaal en verspreiding] 
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[2.2 Ontwikkelingen in de Sociale Ruimte] 

Emancipatie van het Individu 
Een stijgend opleidings- en welvaartniveau van de middenklasse heeft gezorgd voor 
een onthiërarchiesering van de samenleving; de oude verzuilde standenstructuur 
bestaat niet meer. 
Een steeds grotere middenklasse eigent zich een plaats in de fysieke en symbolische 
ruimte toe, waar zij eens slechts was voorbehouden aan een gevestigde burgerij. 
Anders gezegd kan worden gesteld dat meer mensen zich hoger in de piramide van 
Maslow bevinden. De middenklasse hoeft zich minder zorgen te maken om de zorgen 
uit de onderste treden en heeft nu de kans om zich bezig te houden met vormen van 
zelfverwezenlijking. Het manifesteren van een veelheid aan individuen op dit niveau 
zorgt voor een profilering van de populaire smaak en het ontstaan van culturele 
meerduidigheid. 

Ontstaan van de Meerkeuzemaatschappij 
Deze meerduidigheid gaat hand in hand met maatschappelijke differentiatie. Door 
de verschuiving van het traditionele kostwinnermodel naar tweeverdieners en 
eenpersoonshuishoudens is er een grotere belasting gekomen op de collectieve vrije 
tijd. Daarnaast hebben religie, politiek, kunst en vermaak hebben zich losgemaakt 
van elkaar. Vermaak was in de middeleeuwen verbonden aan religieus ritueel, 
politieke representatie en lokale betrokkenheid en had daarmee en daarmee een 
betekenis voor de stedelijke bevolking als geheel. Vermaak is nu een afzonderlijk op 
zichzelf staande gebeurtenis geworden, waar een meer selecte groep aan deelneemt. 
Steeds minder is vanzelfsprekend en buiten de discussie geplaatst doordat het is 
vastgelegd in wetten, regels of informele codes. Maatschappelijke instituties als 
overheid, gezin, kerk en arbeidsbestel hadden voorheen meer invloed op de zin en 
structuur van het dagelijks leven dan nu. Het ontvallen van de grote invloed van 
maatschappelijke instituties kan worden gezien als een gewonnen vrijheid, maar 
impliceert ook een toename van het aantal keuze's. In de meerkeuzemaatschappij 
staat iemands identiteit niet langer vast: je bent wat je kiest. Zo wordt het leven een 
doe-het-zelf project. 

Toegenomen Reflexiviteit 
De verandering van het leven naar een project, heeft een reflexieve, objectiverende 
houding tot gevolg. Mensen zijn door hun meervoudige lidmaatschap van allerlei 
mogelijke samenlevingsverbanden en instituties en door het verminderde belang 
van tradities en gewoonten genoodzaakt om steeds meer zaken te overwegen en 
te blijven heroverwegen. Lash en Urry (1994) zien naast deze algemene trend ook 
de meer specifieke trend van de toegenomen esthetische reflexiviteit. Meer mensen 
zijn zich dankzij hun permanente bestaan als mediaconsument en cultureel toerist 
bewust van een breder repertoire van culturele en ruimtelijke mogelijkheden en 

Afb. 2.3: De piramide van Maslow 



Economies of Signs & Spaces -
Lash and Urry, 1994 

The Experience Economy. Work is 
a Theatre & Every Business is a 
Stage - Pine and Gi/more, 1999 

zullen daardoor ook gemakkelijker de eigen omgeving aanpassen. Lash en Urry 
spreken ook wel van 'skilled consumers'. 

Belevenissen-economie 
Volgens Pineen Gilmore (1999) is er een nieuw tijdperk aangebroken . Na de 
goederen- en de diensteneconomie, heeft nu de belevenisseneconomie zijn 
intrede gedaan. De klant wil tegenwoord ig meer dan een product : hij is bereid 
te beta len voor een belevenis. Het kopen of gebruiken van een product of dienst 
moet voor klanten een leuke ervaring worden, zodat zij een band ontwikkelen met 
de onderneming van wie zij een product kopen. Omdat niet alleen op standaard 
producteigenschappen wordt geconcurreerd, maar iets van waarde aan het product 
wordt toegevoegd, kunnen ondernemingen voor de toegevoegde waarde een hogere 
prijs berekenen. De prijs van een kop koffie wordt daardoor nauwelijks bepaald door 
het product zelf. Service, omgeving en sfeer zijn van grotere invloed op het af te 
rekenen bedrag. 

Attentie-ecomom je 
De verruimde actieradius van consumenten heeft in combinatie met een afnemende 
vrije tijd, geleid tot een verscherpte concurrentie binnen het aanbod . Shapiro en 
Varian (1999) wijzen op het feit dat in de huidige informatiemarkt de schaarste niet 
aan de productiekant zit, maar aan de kant van de consumptie . Aan de kant van het 
aanbod is er sprake van overvloed. Bedrijven moeten allerlei kunst- en vl iegwerk 
uithalen om de aandacht van de consument te krijgen en te behouden . 
De consument wordt daarnaast wel steeds koopkrachtiger, maar ook vluchtiger. 
Geconfronteerd met een ruimer aanbod en een beperkter t ijdbudget lijken mensen 
sneller afgeleid, gunnen ze zich minder tijd om zich ergens in te verdiepen, slinkt 
hun 'activiteitentrouw' en worden gevoeliger voor de laatste mode of de laatste 
' hype'. 

[2.3 Ontwikkelingen in de Fysieke Ruimte] 

Oprekking en Herordening van Ruimtelijke Schalen 
Het traditionele model van de concentrische stad is achterhaald. De stad groet niet 
meer vanuit het centrum, maar krijgt een meer synchroon karakter of 'klapt om'. 
We zien meer polycentrische steden ontstaan of moeten gaan spreken van gebieden 
als stedelijk veld. De trad itionele scheiding tussen stad en buitengebied, tussen 
cultuur en natuur is vervaagd. Het stedelijke veld bevat gebieden met min of meer 
landelijke en min of meer stedelijke kwaliteiten. 

Information Rules. Voorzieningen raken uitgewaaierd over een opgerekte stad en mensen en instellingen 
A Strategie Guide to the concentreren zich op een veelheid aan knooppunten. Relaties liggen kris-kras door 
Network Economy de stad en schikken zich niet langer naar de hiërarchie cent rum en buitengebied. De 
- Shapiro and Varian, 1999 aanwezigheid van infrastructuur is een belangrijkere voorwaarde ----------------



voor ontwikkelingen, dan een centrale ligging. Bereikbaarheid is belangrijker dan 
nabijheid. 

Uitholling en Onthechting van de Binnenstad 
De historische binnenstad is niet meer de ontmoetingsplaats die het altijd is 
geweest. De agora, het forum, de markt vinden elders hun plaats, zowel fysiek als 
digitaal. Zakelijke, zorgende en consumentendienstverlening vertrekken naar andere 
delen van de stad of stedelijk veld, en leisure fucnties nemen hun plaats in. Aan de 
ene kant leeft de opvatting dat deze leisure een verrijking is voor die binnenstad. De 
fun- leisure- en vrijetijdsfuncties kunnen gezien worden als de nieuwe rituelen en 
ontmoetingsplaatsen van de vrijetijdssamenleving en zijn tevens een waarborging 
voor leven en continuïteit in het centrum van de stad. Aan de andere kant kunnen 
deze functies ook andere functies verdringen of vinden potentiële binnenstadfuncties 
om functionele redenen elders hun plaats in het stedelijk veld. 
Naast deze functieverandering raakt de binnenstad vermoderniseert met 
stadsvernieuwings-projecten en wordt zij tegelijkertijd zorgvuldig geconserveerd. 
Deze mix van stadsvernieuwing en musealisering zorgt voor een andere binnenstad. 
Stadscentra worden geherpositioneerd op bovenregionale markten, maar raken 
daarmee onthecht van hun omgeving. Ze verliezen de binding met de omliggende 
wijken. Daarnaast dreigt het gevaar van schaalvergroting in de binnenstad. Wanneer 
het kleinschalige winkelbestand wordt weggedreven, verliest de binnenstad haar 
duurzaamheid en ruimte voor kleinschalige creativiteit. 

De Toenemende Ruimteclaim van de Vrijetijdssector 
De vrijetijdssector eist meer en meer ruimte op in de binnenstad, de periferie en op 
het platteland. Dit resulteert in verdringing van andere functies en verhevigde strijd 
om aantrekkelijke plaatsen. 
Daarnaast is ook de traditionele scheiding tussen stad en buitengebied, tussen 
cultuur en (verpozing en vertier in de) natuur achterhaald. Diverse punten in het 
stedelijk veld bevatten momenteel een clustering van zowel vermaak als consumptie. 
Allerlei functies versmelten op diversere locaties waarbij het verschil tussen 
detailhandel, horeca, recreatie, cultuur en sport steeds verder vervaagt. George 
Ritzer noemt deze versmelting implosion. Door de toenemende uiteenlopende 
interesses binnen het gezin, zal de behoefte aan een geclusterde diversiteit 
van activiteiten alleen maar toenemen. Voorbeeld hiervan zijn de begrippen 
sportertainment en shopertainment. Het gebruikelijke onderscheid in locatie en 
functie is daardoor nog moeilijk hanteerbaar. Han Verheyden en Frans Wittenberg 
maken in hun artikel "De Geografie van de Vrije Tijd. Naar een nieuw locatiebeleid 
voor de leisure-markt" (S&RO 2000 nr 5) een ander onderscheid. Zij geven aan 
dat iedere consument zijn eigen product kiest, mede op basis van heel specifieke 
locatiekenmerken, zoals afstand, bekendheid en beleving. Zij zien drie ruimtelijke 
relevante marktpatronen : 



Convenience-gedrag: accommodatie gebonden convenience producten : de 
consument wil zo gemakkelijk en snel mogelijk het reeds bekende product 
kunnen afnemen. 
Keuze-gedrag: de consument wil in een attractieve omgeving kunnen 
flaneren, kijken en vergelijken en ook op basis van impulsen een keuze 
kunnen doen. 
Speciality-gedrag: de consument kiest heel bewust voor een bepaald product 
en heeft daarvoor in tijd, geld en afstand een meer dan gewone moeite voor 
over. 

[2.4 Ontwikkelingen in de Symbolische Ruimte] 

Culturalisering van Ruimte 
De ordening en inrichting van ruimtelijke omgeving vormt niet langer het resultaat 
van nut en noodzaak. De betekenis, kwal iteit of de verbeelding van de ru imte zijn 
steeds belangrijker. Volgens Giddens (Modernity and Self-Identity. Self and Society 
in the Late Modern Age, 1991) krijgen grotere delen van de ruimtelijke omgeving 
hierdoor een 'fantasmagorisch' karakter. Ze vormen een doelbewuste projectie 
van onze fantasie, verbeelding, of betekenisgeving . De oorspronkelijke stad en het 
oorspronkelijke platteland bestaan niet meer, maar kenmerken van stedelijkheid en 
landelijkheid worden wel aangegrepen om onze verbeelding levend te houden. 
De relatie tussen culturele identiteit en plaats is daarbij steeds minder direct, 
omdat betekenissen los raken van plaatsen. Belangrijke oorzaak hiervan is de reeds 
genoemde toegenomen esthetische reflexiviteit. Als toerist en via de diverse media 
zien we de gehele wereld en zijn ons daardoor bewuster van de diverse culturele 
en ruimtelijke mogelijkheden. We zien referentiemateriaal vanuit de hele wereld en 
zijn door technische vooruitgang ook steeds beter in de staat om de eigen omgeving 
aan te passen. Onze ruimtelijke omgeving wordt daarom aangepast tot aan het 
wereldwijde referentiemateriaal of oorspronkelijke eigenschappen worden juist 
uitvergroot. 

Selectieve Consumptie van Ruimte aan de Gebruikerskant 
Hajer en Reijndorp constateren in hun boek 'Op Zoek naar Nieuw Publiek Domein. 
Analyse en Strategie' (2002) dat er zich twee samenhangende trends voordoen: 
de bewuste consumptie van 'culturele' ervaringen en de bewuste vermijding van 
confrontaties met de spreekwoordelijke 'ander'. Anders gezegd is er sprake van 
een steeds selectievere consumptie van ervaringen en de ruimte die daar bij hoort. 
De term ontmoeting is weliswaar een populaire term in gesprekken over openbare 
ruimte en suggereert dat de individualistische ingestelde burger van nu graag meer 
contact met anderen zou willen hebben en daarbij niemand wenst uit te sluiten. 
Volgens Hajer en Halsema fungeert de samenleving momenteel echter anders. 



Volgens hen is de samenleving geworden tot een archipel van enclaves waarbij 
mensen met verschillende achtergrond steeds effectievere ruimtelijke strategieën 
hebben ontwikkeld om de mensen die ze willen ontmoeten te ontmoeten, en de 
mensen die ze willen mijden te mijden. 
Er wordt ook wel gesproken over de parochialisering van de openbare ruimte: 
mensen gebruiken de ruimte steeds meer á la carte, doen precies die gelegenheden, 
festivals, scholen en winkels aan die passen bij hun identiteit en mijden andere 
plekken. Verschillende groepen in de samenleving trekken zo verschillende paden 
door tijd en ruimte. De openbare ruimte fungeert zo niet als publiek domein, maar is 
een soort transportzone tussen enclaves van steeds weer verschillende varianten van 
'ons soort mensen'. 

Thematisering aan de Aanbodkant 
Waar we de ruimte selectiever consumeren, wordt zij zelf ook meer en meer 
consumptiegoed: een product met een geconstrueerde identiteit. Thematisering 
zorgt ervoor dat iedereen van te voren weet wat hij of zij kan verwachten. De 
belevenisopbrengst is gegarandeerd. 

Omgevingen worden vormgegeven als een decor dat is ingericht en vormgegeven 
omwille van de 'toeristische blik'. Urry (The Taurist Gaze. Leisure and travel in 
contemporary societies, 1990) spreekt van taurist gaze en staged authenticity, 
geënsceneerde authenticiteit. Op zoek naar het vreemde en authentieke krijgt de 
toerist precies zijn eigen stereotype voorstelling van dat vreemde en authentieke 
voorgeschoteld. 
Baudrillard (Symbolic Exchange and Death, 1993) ziet door de opkomst van de 
naoorlogse media en de consumptie-cultuur een omdraaiing van werkelijkheid 
(object) en beeld (teken) zich voltrekken. Hij spreekt over het ontstaan van een 
Hyperrealiteit. De verbeelding van de werkelijkheid wordt werkelijker (indringender, 
purer, fascinerender, zuiverder) dan de werkelijkheid die ze verbeeldt. De omdraaiing 
wordt compleet wanneer de cultuur van de hyperrealiteit de werkelijkheid zelf aan 
zich onderwerpt. De wereld van fysieke objecten en sociale verhoudingen raakt dan 
opgenomen in en onderworpen aan de verbeelding. 
Een belangrijk onderdeel van thematisering is de thematisering van het lokale, 
'the vernacular'. Authentieke plaatskenmerken van een bepaalde plek worden 
omgevormd tot attracties op de markt van het toerisme. De lokale vormen worden 
dus gebruikt in de bovenlokale dynamiek van de netwerkstad. Sociologen Giddens en 
Urry omschreven dit proces in de termen 'disembedding' en 're-embedding'. Ruimten 
worden losgekoppeld van hun onmiddellijke omgeving (disembedding) en vervolgens 
worden ze geherpositioneerd in een meer omvangrijke markt (re-embedding). 
Dit proces gaat vaak gepaard met een uitvergroting van reeds aanwezige 
gebiedseigenschappen. 
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Landscapes of Power: from Detroit 
to Disney World- Zukin, 1991 

Cities in Civilization 
- Sir Peter Hall, 1998 

The McDonaldization of Society 
- Ritzer 1993 

Volgen Zukin (Landscapes of Power: from Detroit to Disney World, 1991) worden 
zowel steden als landschappen ingericht als 'dreamscapes of visual consumption'. 
De esthetische kracht van plaatsen is een middel geworden in de strijd van 
projectontwikkelaars en stadsbesturen om de beperkte aandacht van consumenten. 
Bij de binnenstad is deze ontwikkel ing het duidelijkst. Waar de binnenstad 
aanvankelijk de optelsom was van de gelaagdheid van de samenleving raakt ze 
nu gethematiseerd . De Citymarketing bepaalt het uiterlijk van de binnensteden, 
waardoor er pretparkachtige binnensteden ontstaan, feestelijke binnensteden met 
een terrasjescultuur. Een aantal klassieke kenmerken van stedelijkheid passen hier 
goed bij. Kenmerken als dichtheid, geborgenheid, levendigheid en de aanwezigheid 
van publieke functies blijven toevertrouwd aan de binnenstad. Andere klassieke 
kenmerken van stedelijkheid passen m inder bij de feestelijke binnenstad. De 
binnenstadbezoeker is steeds vaker een selectieve consument en steeds minder 
vaak een flaneur op ontdekkingstocht. Deze consument wil vooraf weten wat hij of 
zij voorgeschoteld krijgt en is niet op zoek naar weijving. De bezoeker is op zoek 
naar een gegarandeerde beleving en daar worden binnensteden naar vormgegeven. 
Binnensteden worden aangepast tot non-frictiezones om stedelingen, en in het 
bijzonder bezoekers, efficiënt en ongestoord te laten consumeren. De kansen op 
(ongewenste) verrassingen en confrontaties met de spreekwoordelijke 'ander' 
worden tot een minimum beperkt. 
Deze aanpassing van de binnenstad ontdoet haar van haar onvoorspelbaarheid 
en aantal andere klassieke kenmerken. De bezoeker heeft bij een bezoek aan de 
binnenstad minder kans op verrassing en krijgt een minder goed beeld van de 
maatschappij waarin hij of zij leeft. Sir Peter Hall (Cities in Civilization, 1998) meent 
dat met het functionaliseren van de binnenstad en het verdwijnen van een aantal 
klassieke kenmerken ook het leven uit de stad verdwijnt: "Steden zijn plaatsen voor 
mensen die tegen de hitte van de keuken kunnen. Plaatsen waar de adrenal ine door 
de lichamen van de mensen jaagt en door de straten die ze bewandelen; rommelige 
plaatsen, smerige plaatsen soms, maar niettemin plaatsen waar het leven superieur 
is." 

Deze functionalisering van de ruimtelijke vormgeving is te zien als een onderdeel 
van een grotere trend; McDonaldisering. George Ritzer verwijst in 'The 
McDonaldization of Society' (1993) naar de toenemende mate van standaardisering 
van productie- en distributieprocessen en de rationalisering van de samenleving. 
Als metafoor voor dit proces gebruikt hij McDonalds. Kenmerken van McDonalds zijn 
namelijk efficiëntie, voorspelbaarheid, berekenbaarheid (nadruk op kwantiteit) en 
beheersbaarheid. 



[3.1 Problematiek van de Vrijetijdssamenleving] 

Het ontstaan van de vrijetijdssamenleving brengt problemen met zich mee. 
Voorzieningen, overheden en mensen moeten anticiperen op veranderingen in 
een steeds complexere samenleving, maar geraken nog maar moeilijk los van 
hun conventies. Graag zien we de stad nog als een ruimtelijk overzichtelijk geheel 
met een bijpassende ruimtelijke ordening en vormgeving, maar verschillende 
netwerken beïnvloeden momenteel die ordening en veranderende waarden in de 
vrijetijdssamenleving missen hun invloed niet op de ruimtelijke vormgeving. 

De problemen komen voor een deel voort uit het karakter van de vrijetijdssector. 
Deze sector kenmerkt zich als een dynamische sector; veel onvoorspelbare 
concepten duiken op, maar zijn ook weer snel van het toneel verdwenen . Omdat 
de vrije tijd en activiteitentrouw van de consument beperkt is, is de levenscyclus 
van nieuwe concepten kort, maar is er ook sprake van spectacularisering. Steeds 
uitbundigere concepten worden bedacht met een steeds groter effectbejag. In 
korte tijd moet geprofiteerd worden van een hype. Doordat de vrijetijdssector 
dynamisch van karakter is, is ze moeilijk aanspreek- en controleerbaar. De sector 
heeft een lage organisatiegraad en gaat allianties aan met verschillende andere 
functies. In paragraaf 2.3 heb ik reeds de door Georg Ritzer geïntroduceerde 
term implosion genoemd. De vrijetijdssector (toerisme, recreatie, sport en 
cultuur) versmelt met voorheen losse functies als horecagelegenheden, winkels, 
kinderopvang en zelfs werkfuncties. Bij deze versmelting zien we vaak combinaties 
die worden aangeduid als 'shoppertainment' en 'sportertainment'. Een bekend 
voorbeeld van shoppertainment is Bataviastad. Deze 'stad' is openluchtmuseum, 
winkelcentrum, horecagelegenheid, concertpodium en terras in één concept. De 
nieuwe (voetbal)stadions Amsterdam Arena en Euroborg zijn voorbeelden van 
Sporterta inment. 
Een ander probleem van de sector is het feit veel vrijetijdsvoorzieningen ruimte
extensief zijn. Door schaalvergroting vragen deze voorzieningen veel ruimte en 
parkeergelegenheid . Omdat deze ruimte vaak niet voorhanden is in de binnenstad 
worden andere functies hier verdrongen of worden andere locaties gezocht. 
Multifunctionele complexen, gericht op een automobiel suburbaan gezinspubliek, 
verrijzen aan de stadsrand en confronteren gemeenten met nieuwe dilemma's. Hoe 
moeten deze complexen bijvoorbeeld in relatie worden gezien met de binnenstad en 
de verschillende andere detailhandelconcentraties in de stad? Welke relatie hebben 
ze met hun omgeving en hoe functioneert het geheel over een aantal decennia? 
Verder is de vrijetijdssector snel in conflict met andere sectoren of de omgeving. 
Veel activiteiten, met name de in aantal groeiende 'events', zorgen voor 
overlast op de directe omgeving en roepen vraagstukken op over het gewenste 
consumptietijdstip en 'crowd control'. 



lling 
Deels komen de problemen ook voort uit beleidsgebreken . Lokale overheden 
hebben meer zeggenschap gekregen met de komst van de Nota Ruimte, maar 
lopen momenteel nog achter deze ontwikkelingen aan. De toegeschoven 
verantwoordelijkheden zijn nieuw, de ontwikkelingen in de vrijetijdssector nog 
relatief onbekend, de aanvragen uit de private sector zijn overvloedig en de 
verschillende vrijetijdsvormen zijn verdeeld over de verschillende sectoren van de 
gemeente. Daarnaast is men vaak ook nog zoekende naar de gewenste identiteit van 
de desbetreffende postindustriële stad. 
Een traditioneel sectoraal en reactief beleid voldoet niet meer en moet worden 
aangepast met nieuw instrumentarium en worden omgevormd tot een integrale 
proactieve visie. Het bestemmingsplan bijvoorbeeld moet als instrumentarium tegen 
het licht worden gehouden. Een op functiegerichte ordening van voorzieningen is 
door de versmelting van de vrijetijdsmarkt steeds moeil ijker hanteerbaar en gaat 
voorbij aan het tijdsextensieve karakter van vrijetijdsvoorzieningen. Omdat het 
gebruik van vrijetijdsfuncties sterk kan fluctueren over de dag, moet er naast een 
functionele ordening een temporele ordening bestaan. Ruimten moeten over de 
verschillende tijdvakken van de dag anders gebruikt kunnen worden, om economisch 
rendabel(er) te kunnen zijn en over de hele dag levendige ruimten te kunnen 
opleveren. Het bestemmingsplan moet hier voldoende flexibel voor zijn. 
Verder moet de aandacht voor de vrije tijd niet versnipperd blijven over de 
verschillende sectoren van de gemeente met hun eigen doeleinden (sport, cultuur, 
media, recreatie). De gemeente Rotterdam laat zien dat met een integraal 
vrijetijdsbeleid meer bereikt kan worden. Dit zal verder worden toegelicht in 
paragraaf 4.1. 
Naast deze beleidsproblemen kampen gemeenten ook met capaciteitsproblemen. De 
problematiek van de vrijetijdsmarkt is ook in de kleinere gemeenten actueel, waar 
men met minder mankracht en kennis de vraagstukken te lijf moet. Daarbij hebben 
veel voorzieningen een 'catchment area' die de gemeentegrens overschrijdt. De 
vraagstukken zijn dan ook regionaal of provinciaal van aard. 

De omschreven problematiek is tevens het vraagstuk van mijn afstuderen. Vanuit 
mijn vakgebied reageer ik op de ontwikkelingen in de vrijetijdssector en geef ik 
een advies over de wijze waarop met deze problematiek om gegaan zou moeten 
worden. Dit advies is in eerste instantie een algemene strategie; aan het einde van 
deel 1 van dit verslag geef ik een oplossingsrichting. In deel 2 zal ik vervolgens van 
deze oplossingsrichting een voorbeelduitwerking geven op stadsniveau. In deel 3 zal 
het voorbeeld met een deeluitwerking verder worden geconcretiseerd . De algehele 
probleemstelling van het geheel luidt: 

[Hoe om te gaan met de ontwikkelingen in de vrijetijdssector in de postindustriële 
stad?] 



[3.2 Tilburg] 

In deel 2 van mijn afstuderen werk ik de door mij voorgestelde oplossingsrichting uit 
in een voorbeelduitwerking op stadsniveau. Ik heb voor deze voorbeelduitwerking 
een duidelijk postindustriële stad gekozen, omdat hier de ontwikkelingen in de 
vrijetijdssector het beste waarneembaar zijn. Daar waar de werkgelegenheid met 
de de-industrialisatie van .... grotendeels de stad is uitgetrokken, wordt het hardst 
gezocht naar een nieuwe werkgelegenheid en identiteit. In dit soort steden is de 
vrijetijdssector dé nieuwe levensbron. 

Tilburg is bij uitstek een postindustriële stad op zoek naar een nieuwe identiteit. 
Met het vertrek van de (textiel)industrie in de jaren '70 moest de stad op zoek 
naar nieuwe werkgelegenheid en een nieuw imago. Vanaf 1992 is de gemeente 
Tilburg zich gaan profileren met de slogan 'Tilburg Moderne Industriestad' om het 
onaantrekkelijke imago van de stad te gaan oppoetsen. Momenteel is de stad al 
weer met een nieuwe marketing campagne gestart: 'Tilburg Telt' wordt landelijk 
uitgedragen en moet duidelijk maken dat Tilburg ondertussen de 6e stad van 
Nederland is. 
Naast de CityMarketing grijpt de stad ook naar andere middelen om zichzelf nieuw 
leven in te blazen. De stad kent nog steeds een groot aantal stadvernieuwingsprojec 
ten en werkt nog steeds hard aan de aantrekkelijkheid van haar binnenstad. Tilburg 
heeft met nieuwe bestrating en straatmeubilair haar kernwinkelgebied een face-lift 
gegegeven en voegt nieuwe gebieden toe aan de binnenstad. Het Veemarktkwartier 
met popcentrum 013 is hier het bekendste voorbeeld van, de herinrichting van 
de Spoorzone zal de komende jaren de meeste aandacht genieten. Andere 
opvallende projecten in de binnenstad zijn onder andere de aanleg van de Cityring 
en de uitbreiding van het kernwinkelgebied met het Pieter Vreedeplein. Buiten de 
binnenstad, is er ook het Masterplan Stappegoor. Op deze locatie aan de snelweg 
wordt ruimte geboden aan grootschalige vrijetijdsfuncties. 
De vele evenementen die de stad rijk is geven ook blijk van een revitaliseringdrang. 
Tilburg kent onder de noemer 'Tilburg Trakteert' een zeer uitgebreide 
evenementenkalender. Naast de zeer bekende 'Tilburgse Kermis' zijn dat onder 
andere ook Festival Mundial, Tilburg Wijnstad{rilburg Culinair, Tilburg Ten Miles, 
Festipet Straattheater en het Festival van het Levenslied. 

[3.3 Kernpunten] 

Nu het ontstaan van de vrijetijdssamenleving is toegelicht en de verschillende 
ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen zijn omschreven is het zaak om te 
bepalen hoe we hier mee om zouden moeten gaan; er moet een strategie ontwikkeld 
worden. Deze strategie is geen totaaloplossing, maar een stedenbouwkundig 
antwoord op de hoofdvraag; 

Afb. 3.2: Stadspromotie gemeente Tilburg 
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Afb. 3.3: Stadspromotie gemeente Tilburg 

~.~lling 
"Hoe om te gaan met de ontwikkelingen in de vrijetijdssector in de postindustriële 

stad?". 

Om de theorie te filteren tot een handzaam geheel en duidelijker te maken waar 
dit antwoord op moet reageren heb ik de theorie teruggebracht tot een aantal 
hoofdconstateringen. De ontwikkelingen uit deel 1 zijn samengevat tot een vijftal 
kernpunten. Deze vijf kernpunten zijn: 

KP - 1 De groeiende dynamische Vrijetijdssector 
KP_2 De opkomst van de Beleveniseconomie: 

veranderende waarden in de vrije tijd 

KP - 3 De moderne levensstijl: 
veel moeten doen, veel willen beleven en kunnen oothaasten 

KP_4 De tweedeling in de vrijetijdsbesteding: 
verbinding op grote schaal, scheiding op kleine schaal 

KP_S Onthechting en Thematisering: 
de relatie culturele identiteit en plaats is minder direct 

De problematiek van de vrijetijdssamenleving is niet onbeantwoord gebleven, een 
aantal instantie hebben al hun visie gegeven op de hedendaagse ontwikkelingen. 
Deze bijdragen zijn zeer nuttig en leerzaam en daarom zal ik er een drietal 
van behandelen in het volgende hoofdstuk. Geen van de antwoorden uit de 
beroepspraktijk reageert op de vijf door mij geformuleerde kernpunten. Ze beslaan 
alle drie een deel van de kernpunten en zijn nog niet in relatie gebracht met elkaar. 
Ik zal reageren op alle drie de antwoorden en ze als les gebruiken voor mijn eigen 
strategie. 



[ 4.1 Vrijetijdsbeleid Gemeente Rotterdam] 

KP_ 1 De groeiende dynamische Vrijetijdssector 
KP_ 2 De opkomst van de Beleveniseconomie: 

veranderende waarden in de vrije tijd 
KP_ 5 Onthechting en Thematisering: de relatie tussen culturele identiteit 

en plaats is minder direct 

Integraal Vrijetijdsbeleid 
De gemeente Rotterdam heeft als eerste gemeente in 1\lederland geanticipeerd op 
veranderingen in de vrijetijdssector. De gemeente zag in dat de sectorale aanpak 
niet meer aansloot bij de dynamische vrijetijdssector. Een integrale aanpak zou 
volgens hen meer opleveren bij de uitbouw van Rotterdam als plezierstad, in 
plaats van het apart benaderen van de functies kunst, cultuur, toerisme, recreatie, 
sport, horeca, retail en entertainment met hun eigen doelen, visies en nota's. Om 
slagvaardiger te kunnen zijn heeft de gemeente de afdeling Vrijetijdseconomie 
binnen het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam in het leven geroepen. Met deze afdeling 
is de gemeente Rotterdam beter in staat initiatieven van derden te stimuleren en te 
faciliteren en dit werpt momenteel zijn vruchten af. 
Het integrale vrijetijdsbeleid van Rotterdam reikt verder dan de afdeling 
vrijetijdseconomie. De gemeente Rotterdam kent ook een programma Attractieve 
Stad met een bijbehorend actieplan. Dit programma moet leiden tot een 
investeringsimpuls in voorzieningen voor bezoekers en ook tot meer levendigheid op 
straat. Daarnaast hebben medewerkers van OBR, dS+V en dienst Sport en Cultuur 
gezamenlijk de publicatie 'De Stad als Belevenis' uitgebracht. Hierin brengen zij 
een gezamenlijk beeld naar buiten van het gewenste Rotterdam als plezierstad. Als 
resultaat hiervan is het uitbouwen van Rotterdam als vrijetijdsstad met name op 
bovenlokaal niveau zichtbaar; de stad is sterk in haar Citymarketing. 
Daarbij is Rotterdam ook sterk in het bieden van duidelijkheid aan investeerders. In 
de 'Stad als Belevenis' worden 5 typisch Rotterdamse en 5 Grootstedelijke thema's 
geïntroduceerd en in de publicatie 'Portfolio Vrijetijdslocaties 2005' worden deze 
thema's verdeeld over 19 vrijetijdslocaties. Private partijen weten zo precies waar de 
gemeente investeringen verlangt en welke ambities de gemeente op de betreffende 
locatie heeft. 
De 'Portfolio Vrijetijdslocaties 2005' is door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam naar 
250 vrijetijdsondernemers en vastgoedontwikkelaars verstuurd. Initiatiefnemers 
worden dus uitgenodigd om met plannen te komen. Dit zorgt aan de ene kant voor 
een hoog aantal investeringen, aan de andere kant ligt de stad ook in de uitverkoop. 
Investeerders kunnen snel hun droom verwezenlijken, maar enige bezinning of 
fasering kan tot betere plannen leiden. De haast om van Rotterdam een interessante 
vrijetijdsstad te maken kan leiden tot minder duurzame oplossingen. 

Afb. 4.1 : Bundeling van (mogelijke) vriijetijdslocaties, 
toegezonden aan potentiële investerdeers 

'ÎQ 
Afb. 4.2: Overzicht Vrijetijdslocaties gemeente Rotterdam 



Rotterdamse Thema's 

Afb. 4.3: Visie van gemeente 
Rotterdam op de stad als 
plezierstad 

• architectuur I modern/i nternationaa I 

~ haven/water/maritiem 

jong/vernieuwend 

multicultureel 

film/audiovisueel 

Grootstedelijke Thema's 

winkelen 

~ uitgaan 

cultuur 

sport/buitenrecreatie 

historie/nostalg ie 

ktijk 
Mijn inziens verdient de opkomst van de vrijetijdssector echter nog een bredere 
aanpak. De aanpak heeft nu een sterk economische achtergrond en richt zich met 
name op kansen op de bovenlokale markt. Naast de economische verd ienen ook de 
maatschappelijke en ruimtelijke gevolgen meer aandacht. Het onderwerp 'recreatie 
dicht bij huis' verdient bijvoorbeeld meer aandacht. Dit onderwerp komt in 'De 
Stad als Belevenis' maar zijdelings langs. De Dienst Sport en Recreatie wijst in de 
recreatieve visie ' Recreatie dichtbij huis' wel op het belang van recreatie dichtbij 
huis, maar dit belang is niet economisch van aard. 
Mijn inziens is het integrale vrijetijdsbeleid dus nog voornamelijk op de investeerder 
en de bezoeker gericht en minder op de bewoner. De integrale aanpak van de 
gemeente Rotterdam heeft met name tot doel om econom isch slagvaardiger te zijn, 
maar is nog niet volledig integraal. 



Thematisering 
Bij de uitbouw van Rotterdam als vrijetijdsstad wil de stad zich richten op de 
stedelijke kwaliteiten en identiteiten van de stad. De stad hanteert daarom een 
aantal thema's die als leidraad moeten dieoen voor de inspanningen op het gebied 
van het vrijetijdsbeleid. De thema's bestaan uit vijf typisch Rotterdamse thema's 
en vijf grootstedelijke thema's (afbeelding 4.4). Gezien het algemene karakter van 
de thema's, lijkt deze profilering niet bijzonder sterk. Het is de vraag hoe bepalend 
deze aanpak is voor de ordening en vormgeving van de stad en of we deze aanpak 
kunnen zien als een vorm van thematisering. Deze trend, omschreven in paragraaf 
4.1, kan worden gedefinieerd als een krachtige profilering van een eenduidig 
aanbod, aansluitend op belevenisconcepten van groepen consumenten. Aangezien de 
stad meerdere thema's hanteert op de investeringslocaties en deze thema's meestal 
niet op zichzelf staan lijkt hier geen sprake van thematisering. Daar kan tegenin 
worden gebracht dat er bij de Rotterdamse aanpak sprake is van het construeren 
van een identiteit en het nastreven van een gegarandeerde belevenissenopbrengst. 
Het bewust versterken van de eigen identiteit, met als doel het verhogen van de 
attractiviteit van de locatie, is wel een kenmerk van thematisering. 

Clustering 
De gemeente Rotterdam geeft constateert in de 'Stad als Belevenis' dat 
vandaag de dag vrijetijdsbeleid niet meer slechts om voorzieningen gaat, maar 
primair om clusters. Deze clusters worden omschreven als een geïntegreerd 
belevenissencomplex. De verschillende onderdelen delen de infrastructuur, hebben 
een gemeenschappelijke marketing en promotie en bieden met een gevarieerd 
aanbod ook een antwoord op de toenemende vluchtigheid in de vrijetijdsbesteding. 
Daarnaast maken ze door hun massa, zichtbaarheid en bereik een hoger niveau van 
investeringen en exploitatie mogelijk. Kortom : clusters bestaan uit zowel hardware 
(voorzieningen), software (verbindende openbare ruimte) als de orgware (politiek en 
organisatie). 
De clusterstrategie van Rotterdam is met name consumptiegericht. Gezocht wordt 
naar synergievoordelen die zorgen voor een toename van het aantal bestedingen 
en investeringen in een gebied, maar de productiekant komt niet ter sprake. Het 
stimuleren van ondernemerschap onder de lokale gemeenschap en het verbinden 
van vrijetijdsfuncties met de culturele identiteit zijn mijn inziens duurzamere 
strategieën, dan het simpelweg optimaliseren van consumptie. De clusterstrategie 
van Rotterdam behoeft daarom verdere uitwerking. 

De Leisure-kaart 
De kaart De Recreatieve Stad: Wensbeeld 2010+ uit het Ruimtelijk Plan Rotterdam 
2010 wordt gezien als weergave van het ruimtelijke beleid van de gemeente voor 
de vrijetijdssector. Het tekenen van een dergelijke kaart is mijn inziens een goed 
initiatief en een duidelijk uitvloeisel van integraal vrijetijdsbeleid. De kaart geeft ....-----

ktijk 



echter geen goed beeld van het beleid en is 
onduidelijk. De Thema's en Clusters uit 'Stad als 
Belevenis' en de 19 vrijetijdslocaties zouden op deze 
kaart terug te vinden moeten zijn. De kaart wordt 

DE RECREATIEVE STAD: WENSBEELD 2010+ 

nu gedomineerd door fietspaden, voetpaden en 
(potentiële) concentratiepunten, maar de thema's en 
clusters zijn veel meer bepalend voor Rotterdam als 
vrijetijdsstad. Daarnaast is het interessanter om een 
uitgebreidere vrijetijdskaart van de stad te tekenen. 
Recreatie is slechts éen onderdeel van de stad als 
vrijetijdsstad. Een vrijetijdskaart, of leisure-kaart 
moet ook informatie over kunst, cultuur, toerisme, 
retail en entertainment bevatten. 

Vertaling naar Tilburg 
Om te zien wat we kunnen leren van de Rotterdamse 
aanpak is een vertaling naar de Tilburgse situatie 
nuttig. De belangrijkste vragen die dan spelen zijn: 
welke locaties zou de stad kunnen aanbieden als 
investeringslocaties? Welke typische Tilburgse en 
stedelijke thema's zou de stad kunnen hanteren? En 
welke (potentiële) belevenisclusters zijn er in Tilburg? 
De antwoorden op deze vragen zijn afgebeeld op 
afbeelding 4.6. 

Laag 1: Groen In meerdere tinten 
Tuinen 

- Stadspar1<en 

- Bossen en plassen 

Landschappen 

Laag 2: De centrummilleus 
- Mobllltellsknooppunt C.S. 

Kernwinkelgebied 

C Toerisme aan de rivier 

Afb. 4.5: Kaart 'De Recreatieve Stad: Wensbeeld 2010+' C Decentrum-assen 

Laag 3: Concentraties van recreatieve 
en sportleve voorzieningen 
Clusters van sportleve voorzieningen * Potentiele sportclusters * Reerealief concentratiepunt 

Reerealieve concentrallepunten: P+R+R 

* Potentleef recreatief concentratiepunt 

Potentiële P+A+R localles 

o,r Toeristische attracties aan de rivier 

ktijk 

Laag 4: Groen en Recreatie dichtbij huls 
Groen en Recreatie dicht biJ huls 

Laag 5: Het netwerk van verbindingen 
Flelsroulenetwerk (baslsnetwerk RVVP/ 
thematische aanvullingen) 

Hoofd- en lange alslandswandelpaden 

• • Waternetwer1< (stelger~achthaven) 

- Stedelijke Invalswegen 

_...,. Netwerk van ecolOgische verbindingen 



Legenda 

Stedelijk weefsel - woongebleden Investerlngslocatie Tilburgse Thema's 
1. Kunst/Ambacht 

- Stedelijk weefsel - industriegebieden ~ Beleveniscluster 

2. Muziek/Dans 
3. Haven/Water 
4. Jong/Vernieuwend 

Stedelijke Thema's 
5. Winkelen 
ó. Uitgaan 
7. Cultuur/Festivals 
8. Sport /Openlucht 
9. Historie/Nostalgie 

ktijk 
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Afbeelding 4. 6: De Rotterdamse aanpak in Tilburg 
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[ 4.2 RPB: Ontwerp voor Tijd] 

Het ontstaan van de moderne levensstijl: veel moeten doen, veel 
willen beleven en kunnen onthaasten 

Het Ruimtelijk Planbureau constateert in de publicatie 'Duizend dingen op een dag. 
Een tijdsbeeld uitgedrukt in ruimte (2004)' het ontstaan van een nieuwe levenstijl. 
Deze moderne levenstij l wordt gekarakteriseerd door veel moeten doen, veel willen 
beleven en kunnen onthaasten. De moderne mens krijgt het steeds drukker, maar wil 
ook steeds meer beleven in de wereld van de onbegrensde mogelijkheden. 

In het boek staan drie vragen centraal : 
1 Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van deze stij l van leven? 
2 Wat zijn de onbedoelde ongewenste effecten van deze stij l van leven? 
3 Tot welke eisen aan de ligging van woongebieden leidt deze stijl van leven? 

Het boek verkent het scala aan ruimtelijke veranderingen dat met deze dominante 
levensstijl in verband kan worden gebracht en brengt deze in kaart aan de hand van 
indicatoren. De indicatoren dienen om de ruimtelijke werkelijkheid aan de hand van 
typerende gegevens in beeld te brengen. De indicatoren geven de drie netwerken 
van de moderne levenstij l weer: 

Veel moeten doen: ruimtelijk patroon van de verplichte dagelijkse activiteiten. 
(huishouden, zorg, spelen en werk) 
Veel willen beleven: mogelijkheden om veel te kunnen beleven. 
(winkelgebieden, attractieparken, podia, musea, recreatievoorzieningen, 
theaters) 
Kunnen onthaasten : patroon van mogelijkheden om rust te vinden voor 
vertraging, uit de t ijd te stappen en aansluiting te vinden bij het innerlijk. 
(Natuurgebieden, waterplassen, parken, monumenten) 

Op basis van deze netwerken wordt een snijvlakkenkaart samengesteld met een 
regionaal schaalniveau, een gebied van 60 bij 60 kilometer. Deze kaart geeft 
weer waar de drie netwerken binnen handbereik liggen en daarmee een ideale 
woonomgeving zijn . De woning is namelij k de basis van het leefpatroon. Het 
opbouwen van deze kaart is dus een methode om tot een nauwkeurige keuze van de 
woonomgeving te komen. 

De aanpak van het RPB is een vorm van temporele ordening. Het ontwerp voor tijd 
richt zich op het optimaal afstemmen van activiteiten gedurende een dag of een 
week. De juiste plaats van de uitvalsbasis, de woning, is de bepalende factor om tot 



een efficiënt activiteitenpatroon te komen voor de moderne mens. Hier kunnen 
een aantal kanttekeningen bij worden geplaatst. Allereerst is het onduidelijk hoe 
bepalend 'de moderne mens' is in onze maatschappij. De omschreven levensstijl 
klinkt ons bekend in de oren, maar is niet de realiteit voor de gehele bevolking. Het 
aanpassen van de ruimtelijke ordeningsvoorkeuren naar de wensen van de moderne 
mens is daarom niet geheel rechtvaardig. 
Daarnaast maakt het RPB een duidelijke keuze voor locatie van de woonomgeving 
als de te beïnvloeden variabele. De voorzieningen worden als gegeven beschouwd en 
zijn geen variabele bij het aanpassen van de ruimtelijke ordening aan de moderne 
levensstijl. De gebruikte methodiek zou echter ook gebruikt kunnen worden om tot 
een nauwkeurigere keuze van de locatie van vrijetijdsvoorzieningen te komen. 

Vertaling naar Tilburg 
Ook de methodiek van het RPB heb ik vertaald naar de situatie van Tilburg. Om 
deze aanpak vergelijkbaar te houden met de andere twee benaderingen heb ik 
geen regionale snijvlakkenkaart samengesteld, maar me slechts gericht op de 
stadsgrenzen van Tilburg. Daarnaast heb ik de drie netwerken van het RPB vrij 
vertaald naar een drietal vergelijkbare netwerken. Volgens eigen indicatoren heb ik 
een kaart samengesteld, weergegeven door afbeelding 4.7, die is opgebouwd uit de 
volgende drie netwerken; 

Veel moeten doen > punten van lokale dynamiek 
(sporthallen, bibliotheken, supermarkten, postkantoren en buurtcentra) 
Veel willen beleven > punten van bovenlokale dynamiek 
((sport)recreatievoorzieningen, podia, musea en hotels) 
Kunnen onthaasten: 
(Natuurgebieden, watergebieden, parken) 

Duidelijk wordt dat de eerste twee netwerken veel met elkaar te maken hebben 
en dat het derde netwerk zich moeilijker in verband laat brengen met de andere 
twee. Bij de combinatie van punten van lokale en bovenlokale dynamiek kunnen 
we ons gemakkelijker een voorstelling maken. Daarbij zijn deze punten makkelijker 
hanteerbaar als variabele. De kaart maakt snel duidelijk waar zich concentraties 
bevinden van punten van of lokale of bovenlokale dynamiek, zelf heb ik deze 
concentraties nog beaccentueerd met twee verschillende cirkels. Het combineren van 
deze concentraties met punten van de andere soort is een snel uitgevoerd gedachte
experiment. Het plaatsen van een bovenlokale voorziening bij een concentratiepunt 
van lokale activiteit is een logische gedachtegang en tevens gemakkelijker dan het 
introduceren van een nieuwe woonomgeving. 

ktijk 
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Legenda Afbeelding 4. 7: De denkwijze van het RPB in Tilburg 

Stedelijk weefsel - woongebleden Groengebleden m Fiets- en wandelpaden 0 Punt van lokale activiteit Concentratie van lokale activiteit 

Stedelijk weefsel - Industriegebleden Waterlopen en -plassen Punt van bovenlokale actlvitelt Concentratie van bovenlokale activiteit 



[4.3 Eindhoven Civic Centers] 

KP_3 Het ontstaan van de moderne levensstijl: veel moeten doen, veel 
willen beleven en kunnen onthaasten 

KP_4 De tweedeling in de vrijetijdsbesteding: 
verbinding op grote schaal, scheiding op kleine schaal 

KP_S Onthechting en Thematisering: 
de relatie culturele identiteit en plaats is minder direct 

De gemeente Eindhoven is al enige tijd bezig met een model voor (vrijetijds)voorzie 
ningen dat voortkomt uit sociale overwegingen. Waar de benadering van Rotterdam 
economisch van aard is, is deze aanpak eerder maatschappelijk te noemen. In het 
rapport uit 1999 'Civic Center bouwen? Bouwen aan sociale netwerken!' wordt reeds 
een start gemaakt met de Civic Center gedachte. In deze publicatie wordt het Civic 
Center als beleidsinstrument geïntroduceerd om de sociale cohesie te vergroten. 
Deze doelstelling is uitgangspunt van het rapport en niet het instrument. Sociale 
cohesie kent volgens het rapport een drietal schaalniveaus: 

Micro-niveau: mensen behorende tot een groep, middels een netwerk van 
significante, informele relaties. Dit niveau is verder uit te splitsen naar 
wijkgebonden cohesie (territorium met ontmoetingsplaats) en netwerkcohesie 
(netwerk met kristallisatiepunten). 
-> problemen: individualisering en vereenzaming. 
Meso-niveau: de relatie tussen groepen burgers. 
-> problemen: verdraagzaamheid, verzuiling, racisme 
Macro-niveau: burgerschap, de relatie burger en overheid. 
-> problemen: gebrek aan burgerschap, kloof tussen burger en politiek. 

De publicatie 'Eindhoven Civic Centers. Bestuurlijke decentralisatie en sociaal
culturele profilering in een ruimtelijk functioneel kader' is een verdere uitwerking van 
het concept. De gemeente heeft de wens het concept tot een levensvatbaar concept 
te maken voor een duurzaam stelsel van maatschappelijke voorzieningen. Deze 
publicatie heeft als doel om de ontwikkelingsmogelijkheden van Civic Centers (CC) te 
tonen en een eventuele koppeling met stadsdeelkantoren aan te geven. Volgens de 
publicatie zijn er kort gezegd een viertal aanleidingen voor het ontwikkelen van het 
Civic Centers: 

de (dreigende) veroudering en de (soms) versleten formules van het huidige 
stelsel van maatschappelijke voorzieningen 
het eenzijdige aanbod van bestaande voorzieningen die veelal zijn gericht op 
het buurtniveau. Dit aanbod sluit onvoldoende aantop de verscheidenheid 
van de toekomstige behoeften en op de dynamiek van netwerken 

Afb. 4.8: Wijkgebonden cohesie; een dorp in de stad. 

Afb. 4.9: Netwerkcohesie. De woonplek als netwerkplek 
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Afb. 4.10: Civic Center als concept 

ktijk 
De publicatie 'Eindhoven Civic Centers. Bestuurlijke decentralisatie en sociaal
culturele profilering in een ruimtelijk functioneel kader' is een verdere uitwerking van 
het concept. De gemeente heeft de wens het concept tot een levensvatbaar concept 
te maken voor een duurzaam stelsel van maatschappelijke voorzieningen. Deze 
publicatie heeft als doel om de ontwikkelingsmogelijkheden van Civic Centers (CC) te 
tonen en een eventuele koppeling met stadsdeelkantoren aan te geven. Volgens de 
publicatie zijn er kort gezegd een viertal aanleidingen voor het ontwikkelen van het 
Civic Centers: 

de (dreigende) veroudering en de (soms) versleten formules van het 
huidige stelsel van maatschappelijke voorzieningen 
het eenzijdige aanbod van bestaande voorzieningen die veelal zijn 
gericht op het buurtniveau. Dit aanbod sluit onvoldoende aan top de 
verscheidenheid van de toekomstige behoeften en op de dynamiek van 
netwerken; 
De potentiële synergie tussen maatschappelijke en commerciële functies 
wordt niet of nauwelijks benut; 
Een onverzadigde markt, de vraag naar voorzien ingen overstijgt het 
aanbod . 

Binnen het Civic Center worden twee hoofdtypen maatschappelijke voorzieningen 
onderscheiden. Als eerste zijn dat de voorzieningen gericht op buurt- of wijkniveau 
met accent op functies als onderwijs, sport, welzijn en zorg. Dit type is gerelateerd 
aan de geografische nabijheid. Dit zijn functies als stadsdeelkantoren, winkels, 
postkantoren, basisscholen en buurtcentra . Als tweede zij n dat de voorzieningen 
met een lokaal, reg ionaal of zelfs landelijk verzorgingsgebied met het accent op de 
functies cultuur en leisure. Dit type voorzieningen zijn de identiteit sverschaffende 
voorzieningen en zijn gerelateerd aan gemeenschappel ijke interesses van gebruikers. 
De ontwikkeling van CC's wordt gezien als de ontwikkeling van een denkmodel. 
Er wordt geen standaardoplossing aangeboden, maar aangetoond dat CC's 
verschil lende verschijn ingsvormen kunnen hebben . Wel gelden een aanta l algemene 
uitgangspunten (spelregels); 
11 Synergie: Het bouwen van CC's start met het bouwen van sociale netwerken door 
geïnteresseerde partijen in een vroeg stadium te betrekken en overeenkomsten op 
een algemeen niveau te ontwikkelen, zodat er een gemeenschappelij ke basis is. 
21 Burgers en bedrijven als co-producent van de stad: het activeren en mobil iseren 
van burgers en bedrijven, sociaal en/ of economisch gedreven, als alternatief voor 
tradit ionele participatie. 
31 Waardecreatie: Civic Centers voegen (economische) waarde toe aan stad en 
stadsdelen. Het identificeren en benutten van deze waardecreatie vormt een 
innovatief deel van de opgave. 
41 Stedenbouwkundige structuur versterken. De Civic Centers versterken de 
orientatie van het strateg ische plan voor Eindhoven 



In de publicatie 'Eindhoven Civic Centers' is ook een ruimtelijke vertaling van het 
concept gemaakt. Het denkmodel is geïmplementeerd in de stedelijke structuur 
van Eindhoven en de verschillende CC's hebben een ruimtelijke verschijningsvorm 
gekregen. Volgens de makers moeten de CC's, om op grote schaal te kunnen 
functioneren, met zowel individueel als collectief vervoer uitstekend bereikbaar 
en verbonden te zijn . De CC's zijn daarom aan de Ring, snel bereikbaar vanaf de 
snelweg gesitueerd. De onderlinge relatie wordt getypeerd als een 'Civic Link'. 

De Eindhovense aanpak verschilt in grote mate van de twee eerdere 
benaderingswijzen en is tegengesteld georiënteerd. Doordat als uitgangspunt 
het versterken van sociale cohesie is genomen, komt de ruimtelijke ordening van 
voorzieningen nu als laatste aan bod. De toegevoegde waarde op stadsniveau speelt 
wel een rol, maar het verwezenlijken van het uitgangspunt, het versterken van de 
cohesie, is met name mogelijk op microniveau. 
Het introduceren van een ruimtelijke samenhang, door middel van de Civic 
Link, is ook niet het sterkste deel van de studie. Het belang van de onderlinge 
verbondenheid tussen CC's is onduidelijk en wordt wellicht verward met het belang 
van bereikbaarheid. Daarnaast is ook de relatie met andere voorzieningen in de stad, 
en dan met name de binnenstad, onderbelicht. 
Erg sterk aan de studie is de confrontatie van het model met de ruimtelijke 
kwaliteiten en mogelijkheden van Eindhoven. De voorbeelduitwerkingen laten zien 
dat er een verscheidenheid aan invullingmogelijkheden van het concept Civic Center 
zijn en dat niet gezocht hoeft te worden naar één bepaalde ruimtelijke kwaliteit. 
De oplossingen zijn niet erg ver uitgewerkt en lijken ook niet allemaal even sterk. 
Nadere uitwerking zal uitwijzen of er toch nog meer randvoorwaarden aan het Civic
Center-concept gesteld moeten worden. 

Vertaling naar Tilburg 
Bij het vertalen van de Eindhovense aanpak naar Tilburg kunnen we onder andere 
uitgaan van de punten van lokale dynamiek, die ik in de vorige paragraaf heb 
geïntroduceerd. Alle concentraties van deze punten kunnen met een programma-
of kwaliteittoevoeging worden opgewaardeerd tot Civic Center. Daarnaast kunnen 
bijzondere elementen in het stedelijk weefsel een nieuwe bestemming krijgen, 
waardoor een nieuw concentratiepunt van activiteit ontstaat. In afbeeliding 4.12 heb 
ik mogelijke Civic Centers in Tilburg weergegeven. Dit zijn: 
Oranje- Buurthuizen Oerle Paars - Omgeving Westermarkt 
Blauw - Omgeving Piushaven Geel - Wijkcentrum Noord 
Groen - Centrum Reeshof Licht blauw - Dorpscentrum Berkel Enschot 
Als Civic Link zou in Tilburg een combinatie van de ringbaan en de spoorverbindingen 
gezien kunnen worden. 

~------~~~--~/ 
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Afb. 4.11: De Civic Centers van Eindhoven 



Legenda 

Stedelijk weefsel - woongebieden NS-station 0 

Stedelijk weefsel - industriegebieden Civic Link 

Punt van lokale activiteit 
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Afbeelding 4.12: De Eindhovense aanpak in Tilburg 



[5.1 Paradox in Vrijetijdsbeleid] 

Een steeds terugkerend dilemma is het vasthouden aan de 'space of place' van de 
lokale gemeenschap enerzijds of het aansluiten bij de 'space of flow' van de taurist 
gaze anderzijds. Moeten gemeenten voorrang blijven verlenen aan de eigen inwoner 
of zich meer richten op de bezoeker? 
Het lijkt erop dat gemeenten hierin twee verschillende redeneringen volgen. De 
eerste redenering is een economische gedachtegang: doordat de stad zich richt 
op de attractiviteit voor de bezoeker, zal de bewoner kunnen meeprofiteren van 
een aantrekkelijkere stad. Private investeringen zijn een impuls voor de stad en 
maken de stad als vrijetijdsstad voor zowel bewoner als bezoeker interessanter. 
De tweede redenering is meer sociaal van aard: doordat de stad zich richt op de 
vrijetijdsbesteding en ontwikkeling van de eigen bewoner, zal de stad zich vanuit 
haar eigenheid ontwikkelen tot een interessante vrijetijdsstad. Bezoekers zullen de 
stad als vanzelf gaan waarderen om de haar karakteristieke sterke punten en de 
vrijetijdsvoorzieningen zullen hier op aansluiten . 

Beide redeneringen bevatten een kern van waarheid, maar hebben ook hun 
keerzijde. De eerste gaat uit van de aanwezigheid van een bepaalde mate van 
mobiliteit en koopkracht onder consumenten. Niet iedereen kent echter een ruime 
actieradius en is in de positie om gebruik te maken van alle mogelijkheden die de 
stad biedt. Deze benadering is dus elitair en ziet een aantal bevolkingsgroepen 
over het hoofd. De tweede redering is echter weer weinig vooruitstrevend en 
competitief. Van een gemeente mag verwacht worden dat zij zich actief inzet voor 
de uitbouw van de stad als vrijetijdsstad en ervoor zorg draagt dat de stad enigszins 
beantwoord aan de eisen van de moderne mens. Bewoners verwachten dat de stad 
de concurrentiestrijd aangaat met de omliggende steden en dat kan niet zonder 
invloeden en investeringen van buitenaf. 

De relatie tussen de stad en haar verschillende gebruikers is onderwerp van 
onderzoek van de stadsocioloog Guido Martinotti . In Social morphology and 
gavernanee in the new metropolis (2005) stelt hij dat na de tweede wereldoorlog 
nieuwe gebruikersgroepen een grote invloed hebben gekregen op de sociale 
en ruimtelijke structuur van de stad (afb. 5.1). Steden moeten zich hierdoor 
noodgedwongen steeds meer focussen op deze nieuwe gebruikers; de stad is er 
tegenwoordig in de eerste plaats voor de bezoekers en de gasten en pas daarna voor 
de bewoners. Deze drie sturende gebruikersgroepen zijn volgens Martinotti: 

11 The Commuters (de pendelaars) 
Na de tweede wereldoorlog is de middenklasse door de toegenomen mobiliteit steeds 
meer buiten de stag gaan wonen. De stad zag welgestelde burgers uit de stad 
vertrekken en werd hierdoor geconfronteerd met een daling van belastinginkomsten. 

Traditional city 

Secend generation 
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co 
~ First generation metropolis \U) (Commuting) 
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Afb 5.1: De vier gebruikersgroepen en hun invloed op de 
sociale en ruimtelijke structuur van de stad 



I den 
Doordat de pendelaars nog steeds gebruik bleven maken van de voorzieningen 
van de stad daalden de uitgaven van de stad echter niet. De stad is hierdoor meer 
aangewezen geraakt op de inkomsten uit het gebruik van de stad door de tweede 
groep; 

21 The City Users 
De tweede groep gebruikt de stad om te ontspannen. Door de toegenomen 
mobiliteit, inkomen en vrije tijd komen steeds meer mensen van buiten de stad haar 
consumeren. Deze consumenten zijn een steeds belangrijkere inkomstenbron voor 
de stad en worden hierdoor meer en meer naar de stad gelokt. Omdat deze groep 
veel gebruik maakt van dezelfde ruimten als de bewoner leidt dit tot confl icten. 

31 The Metro Bus i nesspeople 
De derde groep gebruikers zorgt minder voor problemen. Deze groep heeft weinig 
binding met de stad en gebruikt haar slecht voor face-to-face contacten met klanten, 
zakenpartners en collega's. Deze zakelijke gebruikers bewegen zich in een netwerk 
van wereldsteden, waar veel steden graag bij willen horen. Deze groep gebruikers 
zijn hiermee ook erg aantrekkelijk voor de stad. 

[5.2 Verknopingen] 

Prof. Dr. Ir. J.T. Mommaas [Hoogleraar Vrijetijdswetenschappen] geeft in het artikel 
"Het fatale spektakel. De leefomgeving als décor" in Archis 41 aan dat hij het als een 
opgave ziet om beide werelden met elkaar te verknopen: 

"Het is de opgave een strategie te ontwikkelen die een zinvolle uitweg creëert uit 
het dilemma tussen enerzijds het ongeremde streven naar aansluiting bij de ' space 
of flow ' van de 'taurist gaze ' en anderzijds een krampachtige verheerlijking van 
de 'space of place' van de lokale gemeenschap. Het gaat om de vormgeving van 
tussenwerelden, transitiezones, die interessante en verrassende verknopingen 
mogelijk maken binnen en tussen lokale en mondiale netwerken van economische, 
sociale en culturele ontwikkeling." 

De tussenwerelden waar Mommaas op doelt zijn te vinden aan de randen van 
binnensteden. Deze tussenwerelden komen tot stand door lokale initiatieven een 
plek te bieden in de uitlopers en zachte randen van het kernwinkelgebied, waar zij 
kunnen profiteren van de nabijheid van dit kernwinkelgebied en andere bovenlokale 
voorzieningen. Deze transitiezones, geleidelijke overgangen tussen centrum en 
de omliggende wijken, genieten steeds meer waardering van de lokale politiek 
en worden gebruikt als middel tegen de onthechting van de binnenstad van haar 
omgeving. Daarbij zijn ze ook steeds meer onderhevig aan thematisering. 
De gemeente Tilburg heeft zelfs een term voor een dergelijk overgangsgebied. 



Het westelijk deel van de Tilburgse binnenstad moet zich gaan ontwikkelen als 
'dwaalgebied': een rustig en aantrekkelijk gebied, waar de bezoeker slenterend 
in een monumentale omgeving leuke en onverwachte ontdekkingen doet. Een 
tegenhanger van de drukke binnenstad met zijn grote winkels. De gemeente is 
van mening dat de waarde van het gebied nog niet in alle opzichten is onderkend 
en denkt deze verborgen parel te moeten gaan ontwikkelen. Het gebied is naar de 
smaak van de gemeente nog te verdeeld, er is meer 'couleur locale' nodig. Om meer 
startende ondernemers met bijzondere producten te trekken zijn er deelgebieden 
aangewezen met ieder een eigen branchering en thematisering. Deze thema's zijn 
onder andere 'eten, drinken en gezondheid' en 'De PC Hooftstraat van Tilburg'. 
Het gebied 'De Negen Straatjes' in Amsterdam laat zien dat een tussenwereld ook 
kan uitgroeien tot het tegenovergestelde: een attractie met een monofunctioneel 
aanbod. Deze dwarsstraatjes over de Amsterdamse grachten kenmerken zich 
door een veelheid aan kleine aparte winkeltjes. Het gebied heeft een eigen plaats 
verworven in het Amsterdamse winkelgebied en heeft zelfs een eigen folder, 
plattegrond en website. Het gebied is een duidelijk voorbeeld van musealisering. 
De authentieke plaatskenmerken worden zorgvuldig geconserveerd, zodat het 
gebied kan functioneren als attractie op de markt van het toerisme. Het erkennen 
en uitbouwen van authentieke plaatskenmerken, leidt hier tot een artificiële wereld. 
Hier is dus geen sprake meer van een tussenwereld. 

Verknopingen zijn echter ook elders in de stad te vinden of te maken. Steden raken 
minder monocentrisch georganiseerd en vrijetijdsfuncties zijn op meerdere en 
diversere knooppunten en zones in het stedelijk veld te vinden. Tussenwerelden zijn 
daarmee op verschillen locaties in het stedelijk veld denkbaar en kennen daardoor 
ook verschillende verschijningsvormen. Ze behoeven ook een verschillende aanpak: 
waar de transitiezones een conserverende instelling rol verlangen van de overheid, 
hebben tussenwerelden op subcentrale en perifere locaties meer behoefte aan regie 
en interventie. In plaats van ruimte open te houden voor het kleine initiatief, wordt 
ruimte geboden aan een groter initiatief, met als doel een impuls te geven aan een 
specifiek gebied. Tussenwerelden zijn bij deze aanpak niet slechts een instrument 
tegen onthechting, maar een doelbewuste creatie van of impuls aan een gebied. 

Voorbeelden voor de andersoortige tussenwerelden zijn de verschillende cultuur- en 
leisureclusters die momenteel verschijnen en de eerder genoemde Civic Centers 
(paragraaf 4.3). Het vormen van clusters van culturele, maatschappelijke en 
vrijetijdsvoorzieningen is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een stedelijke 
ontwikkelingshype. Leisure, kunst en cultuur zijn gaan functioneren als de 
belangrijkste hulpmiddelen bij stedelijke ontwikkeling. Met de 'rise of the creative 
class' heeft met name de aandacht voor culturele functies en creatieve bedrijvigheid 
een hoge vlucht heeft genomen. Mommaas zegt hierover: "Het bewust creëren of 
voeden van culturele plaatsen, clusters of milieus is snel geworden tot een 



archetypisch instrument in de stedel ijke culturele planningsgereedschapskist". Dit 
instrument wordt enerzijds gebruikt om een achtergestelde gebied een grote impuls 
te geven. 
Deze meer geplande clusters beogen een zogenaamd 'Guggenheimeffect' te 
realiseren. Anderzijds wordt het instrument ook gebruikt om gebieden, die reeds 
in gebruik zijn genomen door informele, creatieve groeperingen, te plaatsen op de 
toeristische markt. 
Zoals eerder omschreven liep de gemeente Rotterdam voorop bij het aannemen van 
clustervorming als stedelijke ontwikkelingstactiek. Deze gemeente constateerde in 
"De Stad als Belevenis" reeds dat vrijetijdsbeleid vandaag de dag niet meer slechts 
om voorzieningen gaat, maar primair om clusters. De clusters worden omschreven 
als een geïntegreerd belevenissencomplex als antwoord op de toenemende 
vluchtigheid in vrijetijdsbesteding. Bij de Rotterdamse aanpak is duidelijk sprake van 
het functionaliseren van cultuur. Cultuur wordt geëxploiteerd ten behoeve van de 
uitbouw van het aantal consumptiemogelijkheden in de vrijetijdsstad. Sharon Zukin 
is sceptisch ten aanzien van een aantal projecten waar de ontwikkeling niet ten 
faveure van de kunst is, maar voor doelen als ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling. 
De markt vormt dan de kunst en de cultuur om tot een product met een bepaalde 
beleveniswaarde. 

De Civic Centers ontstaan alleen bij interventie van bovenaf en zijn het meest 
geregisseerd ten opzichte van de transitiezones en vrijetijdsclusters. Tussenwerelden 
zijn bij deze aanpak een doelbewuste creatie van of impuls aan een gebied . 
Daarnaast zijn het nieuwe accenten in de stedenbouwkundige structuur van een 
stad. De keuze voor waardecreatie op deze punten is een uitdrukking van beleid. De 
Civic-Center-gedachte 
vertoont gelijkenissen met het Kulturhusconcept, maar verschilt van dit concept 
in de aanwezigheid van identiteitverhogende voorzieningen met een accent op 
cultuur en leisure. Het Kulturhusconcept kent zijn oorsprong in Scandinavië en 
wordt momenteel steeds vaker gebruikt in dunbevolkte gebieden in Overijssel en 
Gelderland. Het Kulturhusconcept is een reactie op veranderingen in de samenleving, 
die hun weerslag hebben op plattelandsgebieden. Door deze veranderingen daalt het 
voorzieningenniveau in deze gebieden en verdwijnen zelfs een aantal basa le functies. 
In Scandinavië en Engeland zijn hier oplossingen voor ontstaan, die het aloude 
dorpshuis een nieuwe dimensie geven. Het Kulturhus is een organisatievorm van 
voorzieningen die behoren tot de basisbehoeften (artsen, banken, fysiotherapeuten, 
postkantoren, bibliotheken, kinderopvang, etc.), eventueel aangevuld met functies 
als een WV. 
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[5.3 Verscheidenheid aan Tussenwerelden] 

De verschillende tussenwerelden zijn moeilijk 
terug te brengen tot een aantal basisvormen. Een 
poging om de tussenwerelden te typeren met 
een aantal basiskenmerken levert slechts een 
aantal containerbegrippen op. Er zijn weliswaar 
overeenkomsten tussen tussenwerelden, maar de 
verschillen zijn talrijker. Het is van groot belang 
om deze verschil len te onderkennen, zodat er een 
verfijnde aanpak mogelijk is bij het opzetten van 
tussenwerelden. Dit voorkomt standaardisering en 
onzorgvuldigheid. 
Door het succes van een aantal voorbeeldprojecten, 
wint 'clustering' aan populariteit bij gemeente
ambtenaren en stadsvernieuwers en is de zoektocht 
naar succesvolle formules in volle gang . Geslaagde 
recepten worden uitgewisseld en waar nodig vertaald 
naar de plaatselijke context. Het welslagen van een 
project is echter afhankelijk van een veelheid aan 
variabelen en meer afhankelijk van de plaatselijke 
context dan van het recept. Ik heb de verschillende 
variabelen onderverdeeld naar drie categorieën. Tabel 
5.1 geeft hier een overzicht van. 

Afb 5.8: MMNieuws besteed een nummer aan het ideale 
recept voor clustering 



Hardware - Ruimtelijke Verscheidenheid 
Locatie De locatie in het stedelijk veld en de relatie tot het centrum bepalen sterk de aard van het cluster. Gevestigde culturele functies 

bevinden zich dichter bij het centrum en zijn sterker verbonden met toeristenstromen. Meer alternatieve en onconventionele 
activiteiten zijn eerder in de marges van de stad te vinden 

Schaal De schaal varieert tussen gebouw, gebouwblok en district. Het meest voorkomend zijn de culturele districten en de cultuurhuizen 

Morfologie De korrelgrootte, dichtheid en doordringbaarheid van de bebouwing is strek bepalend voor de uiterlijke verschijningsvorm en het 
functioneren van een cluster 

Architectuur Naast schaal en morfolog ie zijn ook andere aspecten van de architectuur van belang voor de uitstra ling van een cluster. De 
aanwezigheid van cultureel of industrieel erfgoed heeft bijvoorbeeld sterke aantrekkingskracht op een aantal functies. Nieuwe 
architectuur wordt daarnaast ook ingezet ter profilering van het cluster 

Meervoudig Bij het samenbrengen van verschillende functies kunnen vormen van meervoudig ruimtegebruik een uitkomst bieden. Onderscheid 
Ruimtegebruik kan worden gemaakt in het delen van panden, het stapelen van functies en het gebruik maken van temporele ordening. 

Software - Functionele Verscheidenheid 

Horizontaal Het horizontaal indelen van functies is erg gebruikelijk. Vaak maken we onderscheid tussen woon, werk en publieke functies. Deze 
publieke functies kunnen we weer opsplitsen in commerciële en culturele functies. Kijken we nauwkeuriger dan kunnen we deze 
functies ook onderverdelen naar kunst, cultuur, toerisme, recreatie, sport, retail en entertainment. Bij een horizontale indeling kan 
gemakkelijk gekeken worden naar de te verwachten synergie en overlast 

Verticaal Bij een verticale onderverdeling wordt onderscheid gemaakt in ontwerp-, productie-, presentatie-, uitwisseling- en 
consumptiefuncties. Een economische benadering is slechts op de laatste schakel van deze keten georiënteerd. Een brede 
benadering heeft aandacht voor alle schakels en zal een cluster opleveren met een duurzamere opzet 

Primair- Primaire functies zijn de 'trekkers' van het cluster, dit zijn bijvoorbeeld musea, theaters, winkelconcentraties en evenementen. 
Complementair Complementaire functies zijn functies die slechts bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de primaire functies. Dit zijn hotels, 

restaurants, winkels en congrescentra 

Experimenteel - Deze verhouding is mede afhankelijk van de locatie in het stedelijk veld. Conventionele functies kennen een bepaalde 
Conventioneel gegarandeerde toeloop en kunnen daardoor de trekkers van een gebied zijn. Meer onconventionele activiteiten staan meer op 

zichzelf en hebben eerder een alternatieve, bohémien sfeer 

Orgware - Organisatorische Verscheidenheld 

Ontwikkelingsaanpak Clusters ontstaan uit zowel top-down als bottorn-up krachten . De relatie tussen de verschillende participanten en de centrale 
leiding is van invloed op de functies in het cluster. Clusters die sterk consumptie georiënteerd zijn, zijn vaak met meer 
overheidsinvloed ontstaan. Meer productie georiënteerde clusters ontstaan eerder uit de lokale cultuu r 

Flexibiliteit De mate van openheid en aanpasbaarheid van de ruimtelijke en culturele programma's zijn van belang voor het succes van een 
cluster. Vastigheid is nodig om mensen en organisaties zich verantwoordelijk te laten voelen voor het cluster. Openheid zorgt voor 
verbondenheid met de omgeving en geeft meer mogelijkheden tot anticipatie op veranderingen 

Financiële Grote verschillen zijn te vinden in de financiële regimes en de relaties tussen publiek en privaat. Vaak leunen veel projecten op 
Structuur publieke ondersteuning, maar het kan ook een streven zijn om ze onafhankelijk of geprivatiseerd te maken 

Tab. 5.1: Variabelen in Tussenwerelden 
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[6.1 Kansen voor Vrijetijdsstad Tilburg] 

Zowel de antwoorden uit de beroepspraktijk als de tussenwereld-opgave bieden 
aanknopingspunten voor de te ontwikkelen strategie voor de vrijetijdsstad Tilburg. 
Toch geeft dit bij elkaar nog geen pasklare oplossing voor de stad. Zeer bepalend 
voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van Tilburg zijn namelijk het karakter 
en de kwaliteiten van de stad zelf. Dit betreft zowel de ruimtelijke dimensie als de 
karakteristieken van de vrijetijdssector van de stad . 
Om tot een geslaagde strategie voor Tilburg te komen moeten mijn inziens eerst alle 
kansen van de stad geïnventariseerd worden. Deze kansen komen enerzijds voort uit 
de ruimtelijke kansen die stad biedt en anderzijds uit de karakteristieken van de stad 
en haar vrijetijdssector 

[6.2 De Ruimtelijke Kansen van de Stad] 

De ruimtelijke dimensie van Tilburg kan gezien worden als de fysieke onderlegger. 
Dit is de stad in haar huidige staat, nieuwe ontwikkelingen zullen op deze 
onderlegger een plaats krijgen. Deze onderlegger legt beperkingen op aan nieuwe 
ontwikkelingen, maar geeft ook een aantal kansen. Deze kansen zijn onder te 
verdelen in de onderstaande categorieën . Deze categorieën zijn onafhankelijk 
van elkaar. Door ze samen op een kaart te zetten, wordt duidelijk welke locaties 
meerdere kansen bevatten. 

1 Concentraties 

2 Verbindingen 

3 Gebieden 

4 Objecten 

Concentraties 

Concentraties van lokale functies 
Concentraties van bovenlokale functies 

Wegen 
OV-verbindingen 
Waterwegen 

Centrumstedelijke industriegebieden 
Binnenwijkse industriegebieden 
Leemtes in het stedelijk weefsel 
Parken 

Architectuur met een bijzondere kans 
[cultureel/ industrieel erfgoed] 

De bestaande concentraties van lokale en bovenlokale functies zijn een indicatie van 
reeds aanwezige activiteit. Een uitbouw van de stad als vrijetijdsstad kan inspelen 
op deze activiteit: het bij elkaar plaatsen van vrijetijdsvoorzieningen kan namelijk 
synergetische en temporele voordelen opleveren. Door het combineren van 
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van verschillende functies kunnen zij onderling samenwerken, maar ook beter 
inspelen op de verschillende behoeften en dagactiviteiten van de bezoeker. De juiste 
functiecombinaties levert de bezoeker tijdwinst op. 
Op de kaart zijn met de blauwe en paarse puntjes respectievelijk lokale en 
bovenlokale voorzieningen aangegeven. Als lokale functies zijn sporthallen, 
bibliotheken, supermarkten, postkantoren en buurtcentra genomen. De bovenlokale 
functies bestaan uit (sport)recreatievoorzieningen, podia, musea en hotels. Beide 
categorieën zouden nog aangevuld kunnen worden met meerdere functies, maar 
desondanks tekenen zich toch al concentratiepunten af. Deze concentratiepunten 
kunnen vervolgens nader onderzocht worden. 

Verbindingen 
Omdat de bereikbaarheid van groot belang is voor de populariteit van voorzieningen 
zijn de belangrijkste verbindingen in kaart gebracht. Deze verbindingen bestaan 
uit de belangrijkste wegen, openbaar vervoer- en waterverbindingen. Bij 
het inventariseren van deze verbindingen zijn ook de reeds geplande wegen 
meegenomen. Een drietal elementen verd ienen bijzondere aandacht: 

De ringbaan 
De ringbaan wordt geflankeerd door diverse kansen en is als element op 
zichzelf nog onuitgewerkt. Waar zij nu nog de scheiding is tussen de oude 
stad en de nieuwere woonwijken, zou zij in de toekomst een andere betekenis 
kunnen krijgen. Aan beide zijden van de ringbaan bevinden zich concentraties 
aan kansen en zelfs hele zones met een bijzonder potentie. Er moet een 
visie komen op de ringbaan als corridor en verbindend element. Tilburg moet 
nadenken over haar presentatie aan deze rondweg en verbindingen t ussen 
beide zijden van de weg als ontwerpopgave zien. 
Het spoor 
Met de recente komst van station Reeshof, het geplande station Berkei
Enschot en de opwaardering van de stationsgebieden Centraal en West zullen 
deze plaatsen belangrijkere knooppunten in de stad worden en zal tevens 
het binnenstedelijk treinverkeer toenemen. Het voornemen van het college 
in Tilburg om het binnenstedelijk treinverkeer gratis aan te gaan bieden 
versterkt deze constatering. 
De kanaalzone 
Van het kanaal en de kanaalzone wordt in Tilburg momenteel onvoldoende 
gebruik gemaakt. Het kanaal heeft met het vertrek van industriële 
activiteiten aan betekenis ingeboet, maar haar ligging wordt door verdere 
stadsuitbreidingen steeds interessanter. Het kanaal is, net als de ringbaan, 
op verschillende plaatsen een scheiding tussen de oude stad en de nieuwere 
woonwijken, maar zou zij in de toekomst juist een verbindend element in 
stad worden. Omdat de 'inprikker' Piushaven het kanaal verbindt met de 
binnenstad, heeft dit element grote mogelijkheden. Vrijetijdsactiviteiten 



kunnen het kanaal een nieuwe betekenis geven. Veel zal hierbij afhangen van 
de invulling van de plannen voor de Piushaven en de Kanaalzone. 

Gebieden 
Als derde ruimtelijke aanleiding voor de uitbouw van Tilburg als vrijetijdsstad 
zijn er de gebieden met een extra kans. Dit zijn gebieden die vragen om een 
(nieuwe) invulling of een bijzondere kwaliteit bezitten die interessant is voor de 
vrijetijdssector. Deze gebieden heb ik onderverdeeld naar; 

centrumstedelijke industriegebieden, 
binnenwijkse industriegebieden, 
leemtes in het stedelijk weefsel, 
parken 

Deze gebieden liggen allemaal binnen het stedelijk weefsel en zijn geselecteerd op 
hun ruimtelijke staat. Ook uitbreidingslocaties of andere verdichtinglocaties bieden 
kansen voor de vrijetijdssector, maar dit staat los van hun ruimtelijke staat. Deze 
gebieden worden bijvoorbeeld geselecteerd op aanleidingen die voortkomen uit de 
aanwezige concentraties en verbindingen. Zaken als bereikbaarheid, zichtbaarheid, 
activiteit etc. spelen pas en rol bij het samenbrengen van de verschillende kansen. 
Om de aanleidingen onafhankelijk van elkaar te houden, wordt hier nu niet naar 
gekeken. 
De centrumstedelijke industriegebieden zijn gebieden die door stedelijke uitbreiding 
min of meer centraal zijn komen te liggen in de stad. Industriële functies zijn hier 
vaak niet meer op hun plaats en het gebied is geleidelijk interessanter geworden 
voor nieuwe functies. 
De binnenwijkse industriegebieden zijn kleiner en liggen binnen woonwijken. Ze zijn 
door hun ongelukkige ligging geschikt als ontwikkelingslocatie. De bedrijvigheid kan 
voor fricties zorgen met de omliggende woonfunctie, maar daarnaast kunnen de 
gebieden ook een ongewenste enclave zijn in een woonwijk. Ze staan dan andere 
invullingmogelijkheden in de weg. 
De leemtes in het stedelijk weefsel zijn locaties zonder duidelijke bestemming, die 
binnen de huidige stadsvorm vallen. Deze gebieden zijn onbebouwd gebleven door 
een invloed van buitenaf (aanwezigheid spoor of snelweg) of reserveringen voor een 
functie die daar nog moet landen. Deze uitsparingen zijn niet talrijk, maar kunnen 
wel kansrijk zijn voor een vrijetijdsfunctie. 
De parken zijn een aparte groep in deze reeks. Ze moeten niet zozeer gezien worden 
als mogelijke inbreidingslocatie, maar zijn in combinatie met andere functies wel 
extra interessant. 

Objecten 
Objecten kunnen een unieke kans bieden voor de vrijetijdssector. In onbruik 
geraakte panden, met een bijzondere betekenis hebben voor de stad vragen om 

Legenda 

stedelijk weefsel - woongebieden 

stedelijk weefsel - industriegebieden 

groen - grote groengebieden 

groen - parken en velden 

waterplassen 

• concentraties - concentraties van bovenlokale activiteit 

o concentraties -concentraties van lokale activiteit 

verbindingen- hoofdweg 

verbindingen - waterweg 

11111111 verbindingen - spoorverbinding 

EJ verbindingen - NS-station 

gebieden - leemtes in het stedelijk weefsel 

• gebieden - binnenwijkse bedrijventerreinen 

• gebieden - centrum stedelijke industriegebieden 

t::'l objecten - architectuur met een bijzondere kans 

Afb. 6.6: Ruimtelijke kansenkaart voor vrijetijdsstad Tilburg 





een nieuwe invulling. Daarbij kan dit culturele of industriële erfgoed, door haar 
uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteiten en haar bijzondere architectuur, zeer geschikt 
zijn voor de huisvesting van vrijetijdsfuncties. 
Ook Tilburg kent een aantal van dit soort panden en een deel hiervan heeft 
reeds een nieuwe bestemming gekregen. Het Regionaal Archief Tilburg, de 
Rijkshogereburgerschool aan de Ringbaan-Oost en de musea de Pont en het 
Textielmuseum zijn hier goede voorbeelden van. Er zijn echter ook een aantal 
panden die nog geen nieuwe invulling hebben of bij aanpassing van de omgeving 
een andere invulling zouden kunnen krijgen. Ik heb een aantal objecten geselecteerd 
die een bijzondere kans bevatten. Hierbij heb ik me beperkt tot de panden die 
vernoemd worden in de architectuurgids van Tilburg. 

De ruimtelijke kansen zijn in een beeld samengebracht op afbeelding 6.6, de 
ruimtelijke kansenkaart voor de ontwikkeling van Vrijetijdsstad Tilburg. Op 
deze kaart tekenen zich een aantal structuren en concentraties van kansen af. 
Op afbeelding 6. 7 worden deze zaken uitgelicht, afbeelding 6.8 vat de kansen 
samen in een diagram. De structuren en concentraties van deze diagram moeten 
nader worden bekeken en bijzondere aandacht genieten bij de ontwikkeling van 
Vrijetijdsstad Tilburg. In hoofdstuk 7 en 8 zal ik terugkomen op deze diagram en 
hem vergelijken met het beleid van de gemeente Tilburg en mijn persoonlijke visie. 

[6.3 De Karakteristieken van de Stad en haar Vrijetijdssector] 

Om Tilburg en haar vrijetijdssector te typeren heb ik een SWOT-analyse opgesteld 
(tabel 6.1) . De kansen uit deze analyse voor de vrijetijdssector staan los van 
de ruimtelijke kwaliteiten uit de voorgaande paragraaf. Het zijn kansen die 
samenhangen met het karakter van de stad en de (gewenste) vrijetijdsbestedingen 
van haar bewoners. Door de vrijetijdssector onder te verdelen over 6 subsectoren, 
kunnen per subsector de kansen worden geïnventariseerd. 
Deze sectoren zijn: 

1. Toerisme en Recreatie 
2. Kunst en Cultuur 
3. Sport en Entertainment 
4. Evenementen 
5. Retail 
6. Onthaasting 

De 'opportunities' die we uit de SWOT kunnen halen komen zowel voort uit de 
'strenghts' als de 'weakenesses' van de verschillende sectoren. Het zijn zaken waar 
de stad sterk in is en gebreken die moeten worden verholpen. Deze gebreken zijn 
enerzijds wenselijke voorzieningen die horen bij een middelgrote stad als Tilburg. Dit 
zijn basale functies die behoren bij de vrijetijdsstad anno 2007. Anderzijds zijn het 

isatie 



Afb. 6. 7: Structuren en concentraties van kansen 

Afb. 6.8: Structuren en concentraties van kansen in diagram 
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ook zwakke kanten van sterke eigenschappen. Met een aantal kwaliteiten zou Tilburg 
meer kunnen doen dan momenteel het geval is. Deze zaken hebben met name te 
maken met samenwerking en promotie. 
De 'threats' zijn op hun beurt weer enerzijds waarschuwingen en anderzijds 
oninteressante zwakten. De waarschuwingen zijn vaak gerelateerd aan 'strengts 'en 
' opportunities'. Het zijn de mogelijke nadelige effecten van de bestaande sterke 
punten of de benutting van kansen. Dit zijn zaken die men bij de uitbouw van de 
stad als vrijetijdsstad in de gaten dient te houden. De oninteressante zwakten zijn 
zaken die niet passen bij de stad. Uitgaande van de netwerkstad-gedachte, zouden 
andere steden binnen Brabantstad zich op deze zaken moeten richten. 

SWOT-analyse [tabel 6.:1.] 
In de SWOT-analyse wordt Tilburg getypeerd als vrijetijdsstad en kan worden 
vastgesteld waar de stad zich op zou moeten richten. Naast de ruimtelijke kansen 
voor Tilburg, kunnen nu ook de kansen in het programma voor vrijetijdsstad Tilburg 
worden vastgesteld. Er kan een wenselijk programma voor Tilburg als geheel worden 
geformuleerd, zonder dat het al een plaats heeft in de stad. 

1. Toerisme en Recreatie 
Tilburg ligt in de omgeving van een aantal attractieparken en natuurgebieden, maar 
de stad zelf is weinig in trek bij toeristen. Het toevoegen van primair programma in 
deze subsector (attractieparken en recreatiemogelijkheden) is daarom niet nodig, 
maar het uitbreiden van het aanbod aan secundaire functies (horeca en campings) 
heeft wel zin. De stad kan dan meer profiteren van haar centrale positie tussen 
toeristentrekkers en het sterker worden van de andere vijf sectoren. De eentonige 
horecasector zal zich daarbij moeten verbreden en zich op meerdere plaatsen in de 
stad gaan concentreren. 

2. Kunst en Cultuur 
Tilburg kan worden getypeerd als het culturele cluster van Brabant. De stad 
kenmerkt zich door een sterke culturele productie, een kwaliteit die terug valt te 
voeren op haar verleden. 
De no-nonsense arbeidsethos uit de textiel- en metaalindustrie het sterk 
ontwikkelde verenigingsleven hebben Tilburg gemaakt tot een Makersstad. 
De (amateur)kunstsector wordt daarnaast ook gevoed door de uitgebreide 
opleidingsmogelijkheden die de stad rijk is. 
Dit rijke productieaanbod resulteert echter niet automatische in een even uitgebreid 
consumptieaanbod. De bekendheid en zichtbaarheid van deze 'strenght' kan nog 
vergroot worden en een grotere stempel drukken op vrijetijdsstad Tilburg. 

3. Sport en Entertainment 
Tilburg heeft een traditie in de atletiek en wielersport die momenteel beperkte 



aandacht geniet. Er zijn weliswaar een aantal hardloopwedstrijden met landelijke 
bekendheid, maar toch wordt Tilburg niet direct geassocieerd met deze takken 
van sport. De stad denkt momenteel na over een Velodroom. De komst van een 
dergelijke functie zou deze sporten meer zichtbaarheid en een duidelijkere thuisbasis 
kunnen geven. 

4. Evenementen 
Tilburg heeft een uitgebreide evenementenkalender. Onder de noemer 'Tilburg 
Trakteert' biedt de stad onder andere een twaalftal zomertraktaties aan. De 
Tilburgse Kermis en Festival Mundial zijn met afstand de grootste traktaties. Niet 
alle evenementen hebben echter een relatie met vrijetijdsstad Tilburg buiten de 
evenementendagen; deze evenementen zorgen momenteel niet voor sedimentatie 
aan het vaste land. Bij de evenementen Tilburg Wijnstad, Tilburg Ten Miles, European 
Cross Country Championships en de Muzenconcerten is die relatie aanwezig. Bij 
een aantal andere evenementen is dat niet het geval of simpelweg niet mogelijk. 
Een evenement als Festival Mundial zou echter wel een hechtere relatie met de stad 
kunnen hebben. 

5. Retail 
Tilburg is als winkelstad niet erg interessant. Met de vernieuwing van het Pieter 
Vreedeplein wordt het winkelapparaat enigszins vergroot, maar heeft het nog geen 
onderscheidend winkelapparaat ten opzichte van andere (Brabantse) steden. Mijn 
inziens moet Tilburg deze ambitie ook niet najagen. De stad moet zorgen voor een 
bevredigend winkelapparaat voor de bewoner, maar zich hiermee niet richten op de 
bezoeker. Deze subsector levert dus geen nieuw programma. 
Met de thematisering en branchering van het dwaalgebeid wordt momenteel wel 
een poging gedaan om een uniek winkelgebied aan het kernwinkelgebied toe 
te voegen. Thematisering kan het gebied echter ook ontdoen van haar diverse, 
kleinschalige karakter. De gemeente moet daarom oppassen met het reg isseren van 
de ontwikkelingen in dit gebied. 

6. Onthaasting 
Tilburg heeft het voordeel als middelgrote stad, dat het buitengebied zelden ver 
weg is. Met de nabijheid van een aantal natuurgebieden, zijn de mogelijkheden tot 
onthaasting voor de meeste Tilburgers voldoende voorhanden. Alleen bewoners 
van de oude stad (binnen de ringbaan) profiteren niet van die nabijheid. Zij zijn 
aangewezen op de aanwezige parken in de oude stad. Tilburg heeft echter wel een 
grote kans tegen en in de oude stad liggen. De Piushaven en de Kanaalzone kunnen 
mooie locaties aan het water bieden, die ook voor de bewoners van de oude stad 
nabij zijn. Daarnaast kan het kanaal als element meer betekenen voor de stad en 
haar vrijetijdsbeleving. Vanuit de inprikker van dit element, de Piushaven, kan de 
binnenstad worden verbonden met een groot deel van de stad. 
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OPPORTUNITIES THREATS 

STRENGTHS 1. Toerisme en Recreatie Nabijheid van attractieparken en natuurgebieden Verzelfstandiging van attractieparken en omliggende gemeenten 

Nadrukkelijke stadspromotie Onderwerping van beleid aan de 'toeristische blik' 
2. Kunst en Cultuur Cultureel Cluster van Brabant Kunst en Cultuur slechts als stedelijk ontwikkelingsinstrument 

Makersstad: creatieve en daadkrachtige sector 

Uitgebreid amateurkunstveld 

Omvangrijke en trendsettende muzieksector 

Gevarieerd aanbod aan Podiumkunsten 

Expositiepodia op hoog niveau voor beeldende kunst 

Levendige jongeren- en muziekcultuur 

Groot aanbod aan kunstvakonderwijs 
3. Sport en Entertainment Concentratielocatie Stappegoor 

Voetbal: naamsbekendheld Willem 11 

IJshockey: Tilburg Trappers nationale top 

Atletiektraditie 

Wielersporttraditie 
4. Evenementen Groot en gevarieerd aanbod aan evenementen Toename van de overlast 

Landelijke uitstraling Tilburgse Kermis en Festival Mundlal Kannlballserlng door overprogrammering 
5. Retail Aanwezigheid dwaalgebied Ontkrachting van het dwaalgebled door thematisering 

Ontwikkeling Pieter Vreedeplein Onthechting van de binnenstad 

6. Ontha astlng Mlddelgrote stad: het bultengebied Is nooit ver weg Stadsuitbreidingen verkleinen de nabijheld van het buitengebied 

Nabijheid van natuurgebleden 

Landschapspark Moerenburg 

Warande 

Natuurontwikkeling Groene Mal 

WEAKENESSES 1. Toerisme en Recreatie Beperkte doelgroep horeca Geen historische binnenstad 
Beperkte spreiding horeca Geen perifere leisurelocaties 

Hotelaanbod gericht op de zakelijke markt 
Geen campings aanwezig 

2. Kunst en Cultuur Kunst en Cultuur niet aanwezig in stadspromotie 

Aantrekkingskracht voorzieningen beperkt tot bewoners 

Multi-culturele karakter van de stad is niet zichtbaar 

Beperkte mogelijkheden voor 'kleinere' beeldende kunst 

Onderbenutte samenwerking tussen verschillende sectoren 

Onderbenutte samenwerking met andere vrijetijdsvoorzieningen 

Levendige jongeren- en muziekcultuur behoeft podia 
3. Sport en Entertalnment Geen landelijke bekendheld atletiek- en wieiercultuur 
4. Evenementen Weinig relatle evenementen en permanente vrijetijdsstad 

Evenemten trekken vooral dagjesmensen 

Geen binnenaccommodatie voor evenementen 
5. Retail Geen onderscheldend winkelapparaat Verlies van bezoekers aan nabijgelegen steden 

Klein kernwinkelgebied 
6. Onthaastlng Beperkt aanbod enthaastmogelijkheden in de oude stad 

Beperkt aanbod aan waterlocaties Tabe/6.1 

~ l 
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[7 .1 Algemeen] 

De ontwikkeling van Til burg op dit moment hangt nauw samen met haar positie 
binnen Brabantstad. De stad ontwikkelt zich als complementair aan de andere vier 
steden en krijgt hierdoor een duidelijker profiel. Tilburg lijkt zich bewust van haar 
positie als 'cultureel kwartier' binnen Brabantstad en lijkt die positie verder te willen 
versterken en te promoten. De stad wil haar culturele kracht gebruiken om haar 
imago als grijze stad kwijt te raken. 
Belangrijk voor de versterking van haar positie als cultureel kwartier zij n de 
zogenaamde Kunstkwartieren. In de nota Kunst en Cultuur 2005 'Kunstenmakers' 
benoemt de stad een viertal KunstKwartieren, die voor een belangrijk deel het 
beeld van Tilburg als vrijet ijdsstad moeten gaan bepalen. Naast deze locat ies 
en het kernwinkelgebied is er nog slechts één locatie met een concentratie aan 
vrijetijdsvoorzieningen; het gebied Stappegoor moet zich gaan ontwikkelen als 
'Sportcampus' met een mix van (top)sportattracties en sportieve recreatiefuncties. 
Aanvankelijk zou deze locatie ook grotere leisurevoorzieningen gaan herbergen zoals 
een grote bioscoop en een skihelling. Deze initiatieven zij n echter van de baan en 
lijken ook niet meer binnen de ambities van de gemeente te liggen. Een recenter 
plan voor de plaatsing van een Velodroom in dit gebied past meer binnen het 
Sportcampusconcept, maar heeft niet dezelfde prioriteit als de ontwikkeling van de 
vier kunstkwartieren. 

Vanuit de Brabantstad-gedachte is de profi lering van Tilburg een goede ontwikkeling, 
maar de stad lijkt ook geen andere keuze te hebben. Waar andere Brabantse steden 
ook functioneren in andere netwerken, is dit door geografische en economische 
verschillen voor Tilburg lastiger. Naast de ligging en de verbindingen spelen ook de 
aanwezige kennis en informatie hierin een rol. 
Breda is naast participant van de samenwerking Brabantstad, tevens onderdeel van 
de regio HSL-Zuid en bevindt zich tussen de havensteden Rotterdam en Antwerpen. 
Daarnaast kent de stad een specialisatie in grafische vormgeving, een specialisatie 
die in andere netwerken dan Brabantstad functioneert. Een soortgelijk verhaal geldt 
voor de regio Eindhoven-Helmond. Deze regio bevindt zich langs de ' kennisas' A2 en 
weet zich met de specialisaties technologie, design en industriële vormgeving ook in 
een ander netwerk: de toptechnologische driehoek Eindhoven-Leuven-Aachen. 
Tilburg bevindt zich economisch in een meer geïsoleerde positie. Andere 
verbanden dan Brabantstad zijn er niet en de kwaliteiten van de stad zij n minder 
netwerkgericht. De stad bezit met haar vele onderwijsinstellingen en haar 
uitgebreide amateurkunstveld over een sterke voedingsbodem voor verdere 
ontwikkelingen van de reeds aanwezige muziek en beeldende kunst. Deze sectoren 
functioneren echter gemakkelijk op zichzelf en verzamelen weinig zakelijke 
dienstver lening om zich heen die zich wenst te manifesteren in een bovenlokaal 
netwerk. 
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Broedplaats van creativiteit 
Kunsren~s ervaren Tilburg- de Aldl der steden- ~Is een stimulerende plek 

Afb. 7.2 : Typering van de studenten(stad) Tilburg in de 
NRC-next van 15 augustus 2006 
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Ontwikkeling als Cultureel Kwartier van Brabant] 

De NRC-next van 15 augustus kopt met "Broedplaats van Creativiteit" als het die 
dag een artikel aan de (studenten)stad Tilburg wijdt. Waar vele steden deze titel 
ambiëren is de gemeente Tilburg erin geslaagd hem te verdienen. De gemeente 
heeft de laatste jaren cultuur hoog op de politieke agenda geplaatst en met gedurfd 
beleid nieuwe initiatieven van de grond gekregen. Er is veel geld vrij gemaakt 
voor nieuwe projecten, waaronder onder andere broedplaatsen voor culturele 
ondernemers. Dit beleid heeft de positie van Tilburg versterkt als cultureel kwartier 
van Brabant en laat tevens zien dat de stad begrijpt dat ze aandacht moet hebben 
voor de volledige culturele waardeketen om deze positie vast te kunnen houden. 
Waar voor velen slechts de culturele 'content' (het museum, theater, beeldhouwwerk 
of evenement zelf) zichtbaar is, is de gemeente gaan werken aan de stimulerende 
voorwaarden waaronder een dergelijke content tot stand kan komen en op de markt 
kan worden afgezet. 

Tilburg heeft daarmee een verandering in beleid ondergaan. Na het vertrek 
van de (textiel) industrie in de jaren '70 heeft men hard gezocht naar nieuwe 
werkgelegenheid en een nieuw imago. Onder de slogan 'Tilburg Moderne 
Industriestad' is gewerkt aan stadsvernieuwingsprojecten en is de stad gevuld 
met evenementen. Tilburg greep naar snelle mogelijkheden om zichzelf weer in 
de etalage te zetten, maar de relatie tussen de evenementen en de permanente 
vrijetijdsstad was minimaal. Grote evenementen als de Tilburgse Kermis en Festival 
Mundial hebben wein ig uitstraling naar het onderliggende culturele veld. Met de 
plannen van Mundial Productions voor een wereldrestaurant in het Veemarktkwartier, 
lijkt Festival Mundial nu toch wortel te gaan schieten in de stad, maar een evenement 
staat nog sterker als het voortkomt uit de culturele sterkte van de stad zelf. Met de 
plannen voor een Culturele Manifestatie lijkt de gemeente een evenement met een 
sterkere waardeketen in het leven te willen roepen . Deze verandering in beleid is 
kenmerkend voor de rest van het beleid. Niet langer grijpt de stad slechts naar snelle 
mogelijkheden, er wordt gewerkt aan de stimulerende voorwaarden. 

Deze omslag is ook te zien bij de uitwerking van de Kunstkwartieren. De kwartieren 
bestaan uit een mix van consumptie- en productiefuncties en sluiten grotendeels 
aan bij de grootste specialiteiten van de stad; muziek en beeldende kunst. Met de 
aanwezigheid van een rijk amateurkunstveld en de vele kunstonderwijsinstelli ngen 
is er sprake van een rijke voedingsbodem voor deze kwartieren. De ingrediënten 
van deze voedingsbodem zijn in het Veemarktkwartier en het Kunstcluster geslaagd 
gecombineerd met de nieuwe 'attractors' Popcentrum 0 13 en de Concertzaal. Het 
samenbrengen van voedingsbodem en attractor levert echter niet automatisch een 
attractief Kunstkwartier of Beleveniscluster op. Uit de status van het Goirkekwartier 
blijkt dat hier meer voor nodig is. Dit gebied mist namelijk de regie en de branding 



als geheel, die nodig zijn om als attractief gebied te gelden voor bezoekers. Het 
toekomstige Kunstkwartier Spoorzone heeft die benodigde regie en branding echter 
wel. Waar hier juist de culturele productie ontbreekt en de gewenste attractor 
nog vorm moet krijgen, lijkt de gemeente vastberaden om hier haar ambities als 
cultureel kwartier van Brabant te verwezenlijken. 

1\Joviteit op het gebied van cultuur is de aanstelling van de 'Cultuur Makelaar'. Per 
1 mei 2006 is Edwin Jacobs gestart in de functie van cultuur makelaar. De cultuur 
makelaar heeft als opdracht een bemiddelende en stimulerende rol te spelen 
tussen de cultuurwereld, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven in Tilburg. 
Daarnaast vervult hij de leidende, coördinerende en aanjagende rol bij de uitwerking 
van de drie belangrijkste projecten van de stad op het gebied van cultuur: het 
Centrum voor Beeldende Kunst (CBK), de Culturele Manifestatie en het op te richten 
museum voor stedelijke identiteit T-Spoor. 

[7 .3 Ontwikkeling van de Binnenstad als Vrijetijds locatie] 

Zoals gezegd heeft Tilburg de afgelopen decennia hard gewerkt aan haar binnenstad. 
Deze binnenstad is momenteel nog steeds plaats van vernieuwing, al is de aandacht 
nu meer verlegd naar de randen van de binnenstad en ligt de nadruk meer op het 
scheppen van diversiteit binnen het centrum. In het 'Masterplan Binnenstad' van juni 
2003 geeft de gemeente aan dat de plannen voor de Binnenstad voortvloeien uit de 
ambities van Brabantstad; "Voor alle vijf Brabantse steden geldt dat er verhoogde 
aandacht bestaat voor het ontwikkelen van een hoogwaardig binnenstedelijk 
centrum-milieu. Voor Tilburg betekent dit dat de jaren geleden reeds ingezette 
transformatie van de binnenstad, in versterkte mate wordt voortgezet." 

Het Veemarktkwartier en het Kunstcluster zijn randen aan de oost- en zuidkant die 
reeds een nieuw onderdeel zijn geworden van de binnenstad. De noord en westkant 
zijn nog in ontwikkeling. Met de realisatie van het Pieter Vreedeplein wordt aan de 
noordkant een nieuw deel aan het kernwinkelgebied toegevoegd en de verbinding 
met de te ontwikkelen Spoorzone verbeterd. Het gebied dat zich bevindt tussen 
het kernwinkelgebied en de Spoorzone wordt de dwaalzone genoemd. Dit gebied is 
reeds genoemd als transitiezone in paragraaf 5.2 en staat onder sterke regie van de 
gemeente. De dwaalzone moet aanvullend zijn aan het kernwinkelgebied: een rustig 
en aantrekkelijk gebied, waar de bezoeker slenterend in een monumentale omgeving 
leuke en onverwachte ontdekkingen doet. 
Het grootste project aan de rand van de binnenstad is echter de Spoorzone. Dit 
project bevat meerdere opgaven: de verbinding met het centrum moet worden 
verbeterd, de barrière tussen het oude noorden en het centrum moet worden 
doorbroken, de spoorlaan moet een stedelijke boulevard worden met grootstedelijke 
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uitstraling en het gebied moet een belangrijk knooppunt worden in Brabantstad. 
Wethouder Els Aarts zegt hierover in Tilburg magazine juli 2006; "Het is een unieke 
locatie, niet alleen in het centrum van Tilburg maar ook in het hart van Brabantstad". 
Deze uitspraak illustreert het belang van Brabantstad voor Tilburg en verklaart 
waarom de gemeente deze zone ook graag wil ontwikkelen tot Kunstkwartier. 

Een andere locatie met nieuwe vrijetijdsfuncties in de binnenstad van Tilburg is 
de Piushaven . Door het wegvallen van de textielindustrie en de verplaatsing van 
bedrijvigheid naar industrieterreinen heeft deze haven haar betekenis voor de stad 
verloren. De haven dreigde gedempt te worden, maar werd gered door initiatieven 
van bewonersgroepen. Nu moet de haven toeristische en recreatieve waarde 
gaan krijgen. Door de bouw van aanlegsteigers wordt de haven toegankelijk voor 
pleziervaart en hebben horecagelegenheden hier een kans. Daarnaast wi l men graag 
aan de zuidoever een 'museumhaven' in het leven roepen. Hiertoe worden aan deze 
oever een tiental museumschepen aan wal gelegd. 

[7 .4 De KunstKwartieren] 

In de cultuurnota KunstenMakers 2005-2010 benoemt de gemeente Tilburg een 
aantal kerngebieden die een hoofdrol spelen in het culturele leven van Tilburg. De 
stad noemt deze gebieden de vier Kunstkwartieren en koppelt aan deze kwartieren 
een aantal thema's. 

11 Veemarktkwartier: centrum voor creatieve bedrijvigheid, muziek en 
nieuwe media 
Dit kwartier is het meest volwassen kwartier van Tilburg en een voorbeeld van een 
project waarin lokale culturele functies nadrukkelijk in een geclusterde vorm zijn 
ingezet, als instrument voor zowel economische als culturele ontwikkel ing. Deze oude 
woonwijk aan het centrum bevat onder andere popcentrum 013, jongerencentrum 
V39, ontmoetingsplaats voor mediatalent Villa Media, kunst en cultuurruimte Carré 
en in de toekomst ook centrum voor creatieve bedrijvigheid IN-C. Het kwartier 
dankt zijn herkenbaarheid aan de publiekstrekkers, maar is eigenlijk vooral 
succesvol als centrum voor creatieve bedrijvigheid. Het gebied bevat momenteel 
300 creatieve bedrijven en volgens Harrie Donna worden dat er 600 tot 1000. 
Hij is als 'kwartiermeester' bezig met de ontwikkeling van dit kwartier. Belangrijk 
voor deze ontwikkeling is het 'Plan Veemarkt'. Dit plan moet de Veemarktstraat 
verder versterken als centrum van het Veemarktkwartier en bevat naast een aantal 
bedrijfsverzamelgebouwen ook nieuwe ontmoetingsfuncties. Het plan Veemarkt 
bevat een kunsthal, een presentatie- en expositieruimte, een praktijkpodium, 
een aantal filmzalen, een wereldrestaurant en een overnachtingfaciliteit. Een 
belangrijke initiatiefnemer van dit plan is het Scryption, museum voor schriftelijke 
communicatie, nu nog gehuisvest aan de Spoorlaan. Dit museum wenst zich te 



gaan profileren als modern museum met nationale uitstraling en denkt in het 
Veemarktkwartier beter tot haar recht te komen. Naast museum wil het Scryption 
ook presentatie- en expositieruimte zijn. De ontwikkelingen in het Veemarktkwartier 
zijn te volgen op de website van het gebied: www.veemarktkwartier.nl 

21 Goirkekwartier: centrum voor expositie, bedrijvigheid en ateliers 
Het Goirkekwartier, in eerdere publicaties nog wel eens aangeduid als 
Museumkwartier, heeft de langste wortels in Tilburg. Het gebied bevat met 
de Goirkestraat en het Wilhelminapark twee beschermde stadsgezichten. De 
Goirkestraat is een lint met een rijk industrieel verleden. Deze oude verbindingsweg 
bevat naast industrieel erfgoed van de textielindustrie ook talrijke arbeiderswoningen 
en fabrikantenvilla's. Het Wilhelminapark is een driehoekig park dat zijn vorm dankt 
aan de Tilburgse herdgangenstructuur, een structuur van historische linten en 
driehoekige pleinen. Het Wilhelminapark is van plein tot park getransformeerd. 
Het kwartier herbergt daarnaast ook een veelheid aan culturele bedrijvigheid en de 
twee belangrijkste musea van Tilburg: museum voor hedendaagse kunst 'De Pont' en 
'Het Nederlands Textielmuseum'. Deze twee musea zijn volop in ontwikkeling. Voor 
'De Pont' staat aanvullende nieuwbouw gepland en 'Het Nederlands Textielmuseum' 
ontwikkelt zich tot een 'Creatief Museum in Bedrijf'. Dit museum wil zichzelf en haar 
omgeving ontwikkelen tot een creatief textielcluster met een Textiel lab, een aantal 
TextieiAteliers, een Europese Werkplaats Textiel, een Galerie, een textielbedrijfje, 
een Cursushuis en een Onderzoekerscentrum. Het Nederlands Textielmuseum wordt 
steeds meer een herkenbaar gebied in het Goirkekwartier en heeft ook reeds een 
naam voor dit gebied: het Mommerskwartier. Dit kwartier ziet binnenkort Factorium, 
school en werkplaats voor dans, muziek en andere culturele activiteiten vertrekken. 
Daarvoor in de plaats komt tijdelijk het Stadsmuseum, dat nu nog geen huisvesting 
heeft. Later zal dat museum verhuizen naar de Spoorzone. De ontwikkeling van dit 
kwartier beperkt zich tot de twee grote musea. Het gebied bevat een veelheid aan 
ingrediënten die de mogelijkheid geven om het gehele gebied uit te laten groeien 
tot een cluster, maar momenteel is het in verval. Diverse panden staan leeg en een 
aantal terreinen liggen braak. Het gebied lijkt minder aandacht te genieten van de 
gemeente dan de andere drie kwartieren. Deze kwartieren zijn onderdeel van de 
binnenstad en maken momenteel meer aanspraak op nieuwe functies. 

31 Kunstcluster: centrum voor opleiding, podia en informatie 
Het Kunstcluster is een concentratie van instellingen en opleidingen gericht 
op de ontwikkeling en presentatie van artistiek potentieel, samengevat in één 
gebouwenensemble. Naast de reeds aanwezige schouwburg werd in 1996 de eerste 
fase van dit bouwblok opgeleverd, met daarin de concertzaal, het conservatorium 
en de dansacademie. In 2005 werd de tweede fase geopend, bestaande uit de 
Academie voor Beeldende Vorming, de Rockacademie en de Academie voor Drama. 
Het bouwblok groeit uit tot een nieuw onderdeel van de binnenstad, dat een impuls 
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geeft aan de gehele zuidkant van de binnenstad . Met de geplande nieuwbouw van 
Factorium, de Tilburgse instelling voor Kunsteducatie, wordt de komende jaren 
de relatie met het Koningsplein en de Openbare Bibliotheek verbeterd. Ook de 
relatie met het nabijgelegen Stadspark en klooster zou nog verbeterd kunnen 
worden. Mochten er ambities zijn om dit gebied een belangrijkere rol te geven in de 
vrijetijdsbeleving in de Tilburg, dan liggen hier nog mogelijkheden. 

41 Spoorzone: cultureel kwartier 
Opvallend is dat de gemeente ook een nieuw cultureel kwartier in het leven wil 
roepen met een geheel nieuwe 'attractor'. Dit kwartier wordt onderdeel van de 
vernieuwde Spoorzone en geeft een nieuwe invulling aan het cultureel erfgoed 
dat de NS achterlaat op deze locatie. Dit nieuwe culturele cluster is geboren uit 
de ambities van de gemeente Tilburg om zich verder te manifesteren als cultureel 
kwartier van Brabant. De kansen van de locatie en het erfgoed worden met beide 
handen aangegrepen en kunst en cultuur worden hier ingezet als stedelijk ontwikkeli 
ngsinstrument. 
De gewenste attractor is momenteel in ontwikkeling door de 'Denktank T-Spoor'. Een 
team van deskundigen, op de terreinen van museale, educatieve en economische 
ontwikkeling, krijgt de opdracht om het concept T-SPOOR inhoudelijk uit te werken 
en daarover aan het college te rapporteren in 2007 . Een projectleider werkt aan de 
ontwikkeling en uitvoering van experimentele projecten die de weg naar T-SPOOR 
bereiden. 

Het concept T-SPOOR is afkomstig van de heer P. H.C. Siebers. Hij kreeg in 2003 de 
opdracht van de gemeente een verkenning te doen van het museale veld in Tilburg 
als voorstudie voor het museumbeleid. Dit beleid is ondertussen verwoord in de 
'Nota Museumbeleid Tilburg 2005 - 2015'. Volgens Siebers moet de stad niet de 
bestaande organisaties en bijbehorende gebouwen, maar de aanwezige collecties 
in de musea als uitgangspunt nemen voor het toekomstige museumprogramma. 
Aanleidingen voor het dit programma liggen volgens hem deels in de aanwezige 
collecties en deels in gebeurtenissen en ontwikkelingen in de maatschappij, stad 
en omgeving. Een museum moet daarom flexibel zijn en verbanden leggen met 
actualiteit, geschiedenis en omgeving. Siebers bepleit een museale vernieuwing 
met als belangrijk punt de bundeling van museale capaciteit en kwaliteit van het 
Natuurmuseum Brabant, het museum voor schriftelijke communicatie Scryption, 
het Muziekmakersmuseum Muzima en Stadsmuseum in één nieuwe organisatie. 
Daarnaast heeft hij reeds een locatie voor dit verbreed, modern museumconcept: 
de oude NS-werkplaats in de Spoorzone moet een werkplaats worden van 
tentoonstellingen, (educatieve) presentaties, debatten, masterclasses en 
voorstellingen over heden, verleden en toekomst van de stad. 
De gemeente heeft dit idee opgepakt en benoemd tot concept T-SPOOR: een 
inspirerend, educatief en dynamisch centrum voor Stedelijke Identiteit waar 
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Tilburg de kracht van de stad toont. Het Stadsmuseum krijgt een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van T-SPOOR. Dit museum is een relatief nieuw project in de 
stad en heeft als doel om naam en faam te verwerven als 'actueel geheugen van 
de stad'. Het Stadsmuseum zal tot aan 2007 pogen zoveel mogelijk bekendheid 
te verwerven om vervolgens zich ergens fysiek te gaan vestigen. Die bekendheid 
beoogt het museum te bereiken door het (mede)organiseren van tentoonstellingen, 
het opzetten van een eigen website en door het uitgeven van eigen publicaties. Het 
is de bedoeling dat het Stadsmuseum, samen met het stadsarchief, binnenkort wordt 
gehuisvest in de voormalige Tilburgse Dans- en Muziekschool in het Goirkekwartier. 
Dit pand wordt nu nog gebruikt door Factorium, maar deze school en werkplaats 
voor dans, muziek en andere culturele activiteiten zal gaan verhuizen naar het 
Kunstcluster. In dit vrijgekomen pand, naast het Textielmuseum, krijgt het museum 
de kans om te rijpen tot een volwaardig museum dat kan leunen op de inhoud 
van het stadsarchief. Vervolgens moet het museum de stap naar de Spoorzone 
maken om daar een belangrijk onderdeel te worden van het brede, moderne 
museumconcept T-SPOOR. 

Het concept T-SPOOR wordt momenteel uitgedacht door een denktank, maar is nu 
al aan erosie onderhevig. De vier musea die inhoud moeten geven aan het concept 
liggen namelijk niet op een lijn met de gemeente. Het project Stadsmuseum is 
onderdeel van het concept T-SPOOR en tevens onderdeel van de gemeente Tilburg. 
De drie andere musea hebben verschillende wensen en zijn afhankelijk van hun 
(financiële) positie wisselend in hun volgzaamheid. 
Het muziekmakersmuseum Muzima is momenteel zonder huisvesting en moet de 
ontwikkelingen afwachten . De collectie is ondergebracht in het depot van De Pont en 
zal daar, als het aan de gemeente ligt, pas weer uitkomen als T-SPOOR werkelijkheid 
wordt in de Spoorzone. Deze realisatie laat echter nog 10 a 15 jaar op zich wachten 
en daar is Muzima niet gelukkig mee. Muzima ziet de plannen voorT-SPOOR nog 
als toekomstmuziek en zou veel liever nu al een andere locatie in de stad krij gen. 
Dit museum is echter financieel niet zelfstandig en draait op vrijwilligers. Het is 
afhankelijk van de gemeente en moet de plannen afwachten. 
Het Scryption heeft die onafhankelijkheid wel en wenst de ontwikkelingen niet af te 
wachten. Dit museum ziet huisvesting in de Spoorzone niet zitten en gelooft niet in 
het concept T-SPOOR. Het Scryption zet in op huisvesting in het Veemarktkwartier 
om verschillende redenen. Volgens hen is de uitstraling van dit gebied beter, kan 
het daar haar eigen identiteit uitdragen en heeft het daar de mogelijkheid om aan 
te haken bij creatieve bedrijven. Het Scryption wil een modern museum worden met 
een landelijke aantrekkingskracht. Omdat dit museum afhankelijk is van sponsoren, 
heeft het een locatie nodig met 'exposure'. Deze exposure denkt het museum nu al 
te kunnen vinden in het Veemarktkwartier. 
Het Natuurmuseum Brabant is een educatief ingesteld museum en hecht 
minder waarde aan de identiteit van haar locatie. Bij Natuurmuseum Brabant 



is het verzamelen, of opbouwen van een collectie geen doel, maar gaat het om 
kennis, waardering en verwondering. Het museum moet het hebben van haar 
themabijeenkomsten en de bezoeken van scholieren. Dit museum is wel volgzaam 
aan de plannen van de gemeente. 

[7 .5 Ontwikkeling van de andere Vrijetijds locaties] 

Naast de ontwikkelingen in de binnenstad is er nog één locatie waar zich een aantal 
vrijetijdsvoorzieningen concentreren: Sportcampus Stappeg oor. In november 
2002 heeft het College van Tilburg ingestemd met een marktvisie voor dit gebied 
opgesteld door ZKA Consultants & Planners. In het masterplan Stappegoor van 
oktober 2003 wordt deze marktvisie verder vertaald naar ontwikkelingsvoorwaarden 
en een stedenbouwkundige visie. Het College koos uit een aantal varianten voor het 
Campus-plus model. Dit betekent dat naast de speerpunten sport en onderwijs het 
gebied een belangrijke functie krijgt als woon-leefgebied voor studenten (± 1.500 
eenheden). Daarnaast is er ruimte voor een grote bioscoop, maar het gebied wordt 
niet ontwikkeld als grootschalige leisurelocatie. 

[7 .6 De Evenementenkalender] 

Onder de naam Tilburg Trakteert biedt de stad jaarlijks een groot aanbod aan 
evenementen. Deze evenementen zijn succesvol en trekken veel publiek uit de 
regio. De gemeente verklaart in de Kadernota Toerisme en Recreatie 2003-2010 
'De Tilburgse Ervaring' door te willen groeien van de regionale markt naar de 
landelijke markt. Om dit te kunnen doen moet een keuze worden gemaakt tussen 
schaalvergroting en specialisatie. Daarnaast moet de stad in de communicatie een 
andere benadering gaan toepassen voor kleinschalige evenementen voor stad en 
regio ten opzichte van de evenementen die een landelijk publiek trekken en de naam 
Tilburg uitdragen. 
Verder wordt gemikt op een groter aantal verblijfstoeristen. Dit kan door het 
bundelen van individuele activiteiten, het organiseren van meerdaagse evenementen 
en het realiseren van aantrekkelijke verblijfsaccommodaties. De komst van een 
binnenlocatie voor evenementen zou de mogelijkheden vergroten. 
Een voorbeeld van de beoogde specialisatie is de reeds genoemde 'Culturele 
Manifestatie' die de gemeente wenst te houden. Nu de stad inziet dat haar culturele 
sector sterk ontwikkeld is, kiest ze ervoor om ook haar evenementen hierop aan te 
passen. Waar eerder geïntroduceerde evenementen snelle oplossingen waren om 
de stad nieuw leven in te blazen, kan de Culturele Manifestatie leunen op de reeds 
aanwezige culturele waardeketen. 



Afb. 7.6: Promotieposter Tilburgse Kermis 
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[7.7 Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020] 

Eind januari 2005 stemde de Tilburgse raad in met de 'Ruimtelijke Structuurvisie 
Tilburg 2020. Contrasten als motor van ruimtelijke ontwikkeling'. In deze visie 
verklaart de stad een aantal ruimtelijke contrasten te willen vergroten, verspreid 
over drie thema's: 

11 Stad in het landschap 
Tilburg wenst de aantrekkelijke spanning tussen het dynamische karakter van de 
binnenstad en de ontspannen verblijfssfeer van de wijken en dorpen in de omgeving 
te vergroten. Deze stedelijke dynamiek moet daarom op een beperkt aantal plaatsen 
geaccentueerd worden door hoogbouw, zodat de contrasten tussen de bebouwing in 
de stad vergroot worden en de stad beter leesbaar wordt. 

21 Tilburg meer dan de som der dorpen 
In de structuurvisie wordt geconstateerd dat Tilburg wordt gekenmerkt door 
dorpsheid in en rond de stad. Deze dorpsheid wordt gewaardeerd vanwege haar 
overzichtelijk en de ontspannen verblijfssfeer. De stad ambieert een ba lans te vinden 
tussen de stedelijkheid van Tilburg enerzijds en de kleinschaligheid die de stad 
kenmerkt anderzijds. De stad kiest voor intensivering, maar niet ten koste van de 
dorpsheid. Als woningbouw in het buitengebied plaatsvindt moet dat voornamelijk in 
een dorps woonmilieu gerealiseerd worden. 

31 Ti lburg Opvallende stad 
Om het stedelijke karakter van de stad te benadrukken wordt op een aantal plaatsen 
opvallende of hoge bebouwing gerealiseerd, zolang dit niet ten koste gaat van de 
kenmerkende kleinschaligheid van Tilburg . Hoogbouw wordt in de visie gezien als 
kenmerk voor stedelijke dynamiek en zou zich in drie soorten gebieden moeten 
concentreren. Dit zijn: 

- De belangrijke structuurdragers (buiten de linten); 
o de ringbanen, 
o de binnenstad, 
o en de Oost-West zone midden door de stad, 

- de belangrijke infrastructurele knooppunten, 
- en de wijkvoorzieningencentra. 

' 



Ruimtelijke Structuurschets 
In de Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 bevindt zich ook een ruimtelijke 
structuurschets (afb 7.7). Deze schets toont de verschillende rode, blauwe, gele en 
groene gebieden. Wanneer we deze schets intekenen in de stadsplattegrond van 
Tilburg levert dit het beeld van afb. 7.9. 

De schets onderscheidt 'dorpen binnen de compacte stad' (rode gebieden) 
en 'omliggende dorpen aan de stad' (blauwe gebieden). Deze verschillende 
'blauwe dorpen' moeten als zelfvoorzienend worden ontwikkeld. Voorzieningen 
moeten zoveel mogelijk in de wijken worden geconcentreerd, maar bovenwijkse 
functies horen daar niet thuis. Er wordt op deze plaatsen niet gekozen voor de 
zogenaamde identiteitsverschaffende voorzieningen. Zeer opvallend is dat de grote 
uitbreidingswijk Reeshof ook als dorp aan de stad wordt gezien. 
In de structuurvisie worden de gebieden met stedelijke dynamiek onderverdeeld 
naar gele en groene gebieden. De gele gebieden behoren gebieden te zijn of te 
worden met een stedelijke uitstraling en bovenstedelijke functie. Dit zijn echter exact 
de gebieden waar de stad haar hoogbouw wenst te concentreren. Het betreft hier 
het centrum, de zogenaamde hoogbouwas (van het station naar de Universiteit van 
Tilburg) en een tweetal gebieden aan de snelweg. Deze gebieden lijken niet te zijn 
geselecteerd op klassieke kenmerken van stedelijkheid (levendigheid, geborgenheid, 
functiemenging, de aanwezigheid publieke functies en publiek domein en de kans 
op verrassing), maar bieden simpelweg ruimte voor hoogbouw en zijn tevens goed 
bereikbaar en zichtbaar. 
De groene gebieden worden gezien als 'overige bijzondere stedelijke elementen'. Dit 
zijn gebieden 'met overige stedelijke functies met bovenwijks karakter'. In de schets 
worden Sportcampus Stappegoor en de gebieden rond de wijkvoorzieningencentra 
en de kleinere treinstations als groen aangeduid. De vage omschrijving in de 
structuurvisie geeft aan dat de gemeente geen bijzondere bedoeling heeft met deze 
gebieden. Het centrum van de Reeshof en de Sportcampus Stappegoor zouden 
echter een belangrijke betekenis voor de stad en omgeving kunnen hebben. Dit zijn 
gebieden die ook op een bovenstedelijk niveau kunnen functioneren. 

Interessant is het om de ruimtelijke structuurschets te vergelijken met de 
Ruimtelijke Kansenkaart uit paragraaf 6.1. Deze kaart geeft weer waar in Tilburg zich 
concentraties aan ruimtelijke kansen bevinden. Door de schematische weergave van 
deze kansenkaart op de schets te projecteren wordt duidelijk welke kansen Tilburg 
wenst te benutten bij de verder ontwikkeling van de stad. Dit schema is opgebouwd 
uit kansrijke structuren en concentratielocaties van ruimtelijke kansen. We kunnen 
zien waar deze structuren en locaties samenvallen met de gele (bovenstedelijke 
functie) en groene gebieden (stedelijke functie) van de gemeente. De verschillende 
groene gebieden vallen grotendeels samen met het schema; de gebieden die een 
stedelijke functie moeten vervullen bieden dus ook een aantal ruimtelijke kansen. 
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Afb. 7.9: Intekening van de Ruimtelijke Structuurschets in 
de stadsplattegrond 

Afb. 7.10: Vergelijking van de Ruimtelijke Structuurschets 
met de Ruimtelijke Kansenkaart 
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De gele gebieden vertonen veel minder correlatie met het schema. Deze gebieden 
worden dus als (potentieel) bovenstedelijke gebieden gezien zonder dat daar 
kansen van de ruimtelijke kansenkaart aanleiding voor zijn . Hier spelen dus andere 
argumenten een rol die de gemeente er toe doen bewegen om deze gebieden toch 
als geel t e bestempelen. Zoals hierboven al aangegeven bieden deze gebieden 
de ru imte voor hoogbouw en zijn ze tevens goed bereikbaar en zichtbaar. Het feit 
dat deze gele gebieden worden gekozen op basis van deze argumenten en niet 
inspringen op kansen van de ruimtelijke kanenkaart is opmerkelijk. Deze kaart bevat 
namelijk structuren die ook in de structuurvisie als kansrijk worden gezien. In de 
tekst van de structuurvisie wordt namelijk het volgende principe geïnt roduceerd: 

"Bij nieuwbouw mede uitgaan van de nieuwere structuren van de stad zoals het 
Wilhe/minakanaal en de spoorlijn. Deze kunnen dienen als drager voor de moderne 
ontwikkeling in de stad". 

Deze ambitie wordt in de structuurschets en in het andere kaartmateriaal niet 
waargemaakt. De zogenaamde nieuwere st ructuren worden niet geflankeerd door 
(nieuwe) gele en groene gebieden en worden dus niet extra aangezet. De ruimtelijke 
inventarisatie laat zien dat de structuren hier wel kansen toe bieden. Naast deze 
structuren zouden ook een aantal concentratielocaties van ruimtelijke kansen meer 
betekenis voor de stad kunnen krijgen. 



[8.1 Algemeen] 

Het gemeentelijk beleid moet mijn inziens op een aantal punten worden 
aangepast. De ontwikkeling die Vrijetijdsstad Tilburg momenteel doormaakt is 
weliswaar positief en het resultaat van een actief gemeentelijk beleid, toch zijn er 
verbeterpunten. Tilburg moet zich niet blind staren op haar positie als cultureel 
kwartier van BrabantStad, kunst en cultuur niet onzorgvuldig inzetten als stedelijk 
ontwikkelingsinstrument, diversere punten over het stedelijk veld versterken en 
beter anticiperen op ontwikkelingen in de vrijetijdssector. 

Tilburg ontwikkelt zich als interessant punt binnen Brabantstad, maar blijft zelf 
vrijwel monocentrisch georganiseerd blijft . De stad kan momenteel verschillende 
smaken binnen en rond het centrum aanbieden, maar het netwerk binnen de stad 
blijft beperkt. De ontwikkeling van andere punten in de stad blijft hierdoor uit. 
Naast de binnenstad kent Tilburg slechts één andere concentratielocatie van 
vrijetijdsvoorzieningen; sportcampus Stappegoor. Waardecreatie op subcentrale of 
perifere locaties in de stad behoort niet tot de ambitie van de gemeente, waardoor 
de stedenbouwkundige structuur van de stad onveranderd blijft. De strategie van de 
gemeente Eindhoven om tot een meer gelijkmatige verdeling van vrijetijdsfuncties 
te komen over de stad, door Civic Centers te ontwikkelen, is dus duidelijk niet de 
strategie van Tilburg. De focus van de gemeente Tilburg ligt op ontwikkeling in en 
rond het centrum, omdat dit volgens hen past binnen de netwerkgedachte. In de 
structuurvisie wordt het volgende gezegd over deze gedachte: 
"Voor de economische ontwikkeling, is de aanwezigheid van stadsoverstUgende 
voorzieningen belangrJÏk. GeiUktUdig is met de onderschrUving van de BrabantStad
gedachte ingestemd met het feit dat stadsoverstUgende voorzieningen ook in Breda, 
Eindhoven, Helmond of 's-Hertogenbosch kunnen komen. De lokale economie is op 
dat punt ondergeschikt gemaakt aan de netwerkgedachte". 

Mijn inziens moet Tilburg zich bewuster zijn van de zwakten van het Brabantstad
concept en daarnaast de netwerkgedachte anders interpreteren. Tilburg lijkt in 
eerste instantie afhankelijk van het welslagen van het Brabantstad, maar gezien de 
dualiteit en twijfelachtige levensvatbaarheid van het concept lijkt het onverstandig 
om hieraan vast te klampen. Duaal aan het concept is dat het bestuurlijk, historisch, 
cultureel en landschappelijk wel bestaat, maar economisch gemakkelijk inwisselbaar 
is voor een ander verband. Doordat economische schalen de laatste decennia zijn 
opgerekt, volgen kennis en informatie namelijk andere netwerken dan het Brabantse 
netwerk. Twijfelachtig aan de levensvatbaarheid van verarming betekenen van het 
nabije voorzieningenaanbod. Een groot deel van de bewoners van Brabant voelt zich 
namelijk geen 'netwerkstadbewoner' en blijft lokaal georiënteerd. 

Visie 

Afb. 8.1: Logo Brabantstad 

Afb. 8.2: De 'oude' netwerkstadgedachte; BrabantStad 
bestaat uit vijf complementaire steden Bron: 

www. brabantstad. n/ 

Afb. 8.3:De 'nieuwe' netwerkstadgedachte; 
Brabantstad is een samenhangend stedelijk gebied 

Bron: www. brabantstad. n/ 



I i Visie 
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat Tilburg zich ontwikkeld volgens de (oude) 
netwerkstad-gedachte, waar deze vervangen zou moeten worden door die van het 
stedelijk netwerk. De netwerkstad-gedachte kan worden uitgelegd met het huidige 
Brabantstadlogo. De vijf Brabantse steden verhouden zich als gelijkwaardige punten 
en zijn complementair aan elkaar. Het stedelijk netwerk zit echter complexer in 
elkaar en wordt gekenmerkt door een opzet die bestaat uit meerdere punten in de 
verschillende steden die zich op een bovenlokaal niveau manifesteren. Het stedelijk 
netwerk bestaat dus niet alleen uit de centra van de verschillende steden, maar 
bevat diversere punten die iets toevoegen aan de netwerkstad. Tilburg is in haar 
beleid nog sterk gericht op de ontwikkeling van slechts één bovenlokaal knooppunt in 
de netwerkstad; het centrum van de stad. Mijn inziens moet de stad zich meer gaan 
ontwikkelen als stedelijk netwerk en het monocentrale beleid verlaten. 

[8.2 Ontwikkeling als Cultureel Kwartier van Brabant] 

Tilburg heeft de omslag gemaakt van 'moderne industriestad' naar 'cultureel 
kwartier van Brabant'. In het vorige hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat dit nieuwe 
imago serieus wordt genomen en dat de gemeente bereid is geld te investeren 
in kunst en cultuur. Over het algemeen gaat de gemeente Tilburg zorgvuldig te 
werk, maar de stad moet ervoor waken dat dit niet verandert. De recente plannen 
voor de Spoorzone van Ti lburg worden gestuurd door de profileringdrang van 
stadsbestuurders en zijn niet gefundeerd op de aanwezige kwaliteiten van het gebied 
en de stad. Volgens de gemeente kan in de Spoorzone de stap naar 'verstedelijking 
met ambitie' worden gezet en moet hier een nieuw kloppend stadshart worden 
gerealiseerd. Mijn inziens zou de stad echter meer oog moeten hebben voor 
andersoortige locaties, die meer relatie hebben met de culturele kracht van de stad . 

Stadsbestuurders krijgen de neiging om de aanwezige kunst en cultuur in te zetten 
als stedelijk ontwikkelingsinstrument en slaan hiermee door in drang tot profilering 
van Tilburg als culturele hotspot van Brabant. Het is goed dat de stad op zoek gaat 
naar de benodigde 'exposure' van haar creatieve talent, maar deze 'exposure' moet 
aansluiten bij de geschiedenis van de stad en de opleiding- en productiefuncties. De 
gezochte culturele consumptie moet in locatie en functie een uitbouw zijn van de 
reeds aanwezige culturele waardeketens. 
Kijkend naar het aanwezige creatieve talent en de kenmerkende daadkracht van de 
stad, zou de gemeente de conclusie kunnen trekken dat interventie niet nodig is. 
Ook als men niets doet, borrelt er van al les op in Tilburg : de culturele humuslaag 
is ijzersterk en zal als vanzelf Vrijetijdsstad Tilburg interessanter maken. Toch heeft 
de gemeente de wens om zich te profileren. Het steekt de stadsbestuurder dat 
Nederland niet weet dat Tilburg met meer dan 200.000 inwoners de 6e stad van 
Nederland is. Het steekt de ambitieuze stadsbestuurder echter nog meer dat de 
Tilburger zijn eigen stad niet verkoopt. Wethouder Els Aarts ziet de Tilburger als 



te bescheiden en vindt dat het tijd wordt dat Tilburg haar kracht laat zien. Hiertoe 
heeft de gemeente de stadspromotiecampagne 'Tilburg Telt' opgestart en wordt de 
hernieuwing van de Spoorzone aangewend om Tilburg duidelijker 'op de kaart te 
zetten'. 
Met de plannen om een nieuw Kunstkwartier op te zetten in de vernieuwde 
Spoorzone, onthoudt de gemeente andere gebieden van een (wenselijke) impuls. 
De gemeente kiest voor de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de Spoorzone, 
boven de historische waarde en levendigheid van andere gebieden; in het bijzonder 
het Goirkekwartier. Kenmerkend voor deze keuze is het project Stadsmuseum. Dit 
museum krijgt de kans om een aantal jaren te rijpen in het Goirkekwartier, om 
vervolgens te verhuizen naar de Spoorzone. Daar moet het 'inhoud gaan geven' 
aan het Kunstcluster Spoorzone. Het Goirkekwartier wordt slechts gebruikt als 
draagmoeder, maar zou mijn inziens ook de voogdij verdienen. Het gebied is met 
haar industriële verleden en culturele bedrijvigheid de logische omgeving voor een 
stadsmuseum, maar haar positie in Brabantstad is niet prominent. De Spoorzone 
heeft met haar centrale ligging in Brabant, de nabijheid van de binnenstad en de 
aanvoer vanaf het station die prominente positie wel. Omdat dit gebied ook het 
industriële erfgoed van de NS bevat leeft de gedachte dat hier een Kunstkwartier 
maakbaar is. Alleen de juiste 'content' van het gebied moet nog bij elkaar worden 
gezocht. 

Het verzamelen en implementeren van de gewenste content in dit gebied is echter 
een niet te onderschatten opgave. Mijn inziens zijn er verschillende problemen: 
Allereerst moet het ontwikkelingsbeleid zowel flexibel als robuust zijn. Omdat de 
realisatie van het Kunstkwartier nog ver weg is ( +/- 15 jaar) moeten de plannen 
kunnen reageren op veranderende omstandigheden. In het politiek beleid moet 
sprake zijn van een zekere adhocracy. Deze term is geïntroduceerd door Chris Bilton 
("The New Adhocracy:Strategy, Risk and the Smal/ Creative Firm", 1999) en staat 
voor een draai in lokaal politiek beleid die past bij de hedendaagse post-moderne 
opgaven. Het beleid is reflexiever van karakter en meer ontwikkelingsgericht. 
Tegelijkertijd is er ook behoefte aan een reële visie op het eindbeeld, met een sterk 
ondersteunend systeem. Beiden zijn nodig om weerstand te kunnen bieden tegen 
economisch machtige partijen met andere plannen voor de locatie. De Spoorzone is 
namelijk voor veel partijen en functies een aantrekkelijke locatie. 
De robuustheid van de plannen voor de Spoorzone lijkt gering. De gemeente is 
weinig specifiek in haar plannen; alleen de rol voor film in het gebied lijkt een 
zekerheid. Gesproken wordt over een cultureel kwartier op het terrein van beeldende 
kunst, cultureel erfgoed, theater, film, muziek en dans. Deze omschrijving is te 
algemeen om wervend te kunnen zijn. De grote 'attractor' van het gebied krijgt 
een iets duidelijkere omschrijving: T-SPOOR moet een 'inspirerend, educatief en 
dynamisch centrum voor stedelijke identiteit worden. Een museum waar de kracht 
van de stad wordt verbeeld en kan worden ervaren'. De verschillende musea die 
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Visie 
inhoud moeten geven aan dit concept staan hier echter niet volledig achter of zien dit 
beeld nog als toekomstmuziek. De basis voor dit museum is hiermee dus erg wankel. 
De wens om uitdrukking te geven aan 'stedelijke identiteit' lijkt een politieke wens. 
De Tilburger is nog niet zo vol van de kracht van de stad. 
Daarnaast biedt het gebied, naast het industriële erfgoed, geen aanknopingspunten 
voor culturele functies of creatieve bedrijvigheid. Na het wegvegen van de NS
functies is het gebied leeg van bedrijvigheid, historie en betekenis. Het gebied 
wordt dan een tabula rasa met een uitstekende ligging. Een uitstekende locatie 
voor zakelijke dienstverlening, maar geen broedplaats voor creatief talent. Het 
is onduidelijk of de aanwezigheid van enkele alternatieve locaties voor culturele 
functies en creatieve bedrijvigheid in Tilburg de situatie verder bemoeilijkt of juist 
helpt bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Het Veemarktkwartier krijgt 
bijvoorbeeld een steeds grotere aantrekkingskracht op dit soort bedrijvigheid, 
maar weerhoudt ook het Scryption ervan om zich in de Spoorzone te vestigen. 
Aannemelijk is dat de aantrekkelijkheid van de grond voor diverse partijen ook 
zijn invloed zal hebben op de functies die zich er vestigen. Zonder hulp van de 
gemeente, zal er geen ruimte zijn voor goedkope en grote werkplaatsen en zullen 
beginnende ondernemingen het gebied mijden. In het gebied lijken alleen grotere 
consumptiefuncties te kunnen functioneren. De stad zal daarom moeten bepalen 
of het hier een vitaal Kunstkwartier wil realiseren of slechts op zoek is naar meer 
exposure voor de culturele functies uit de stad. Omdat ik denk dat de eerste optie 
niet haalbaar en wenselijk is, zou voor de tweede optie gekozen moeten worden. 
Door het introduceren van een nieuwe attractor in dit gebied kan de stad haar 
aantrekkingskracht op bezoekers vergroten, maar het concept T-SPOOR is hier nog 
niet goed genoeg voor. De denktankT-SPOOR zal goed moeten nadenken over de 
inhoud van het museum dat zij in de Spoorzone wil realiseren. Deze inhoud mag niet 
worden 'weggeshopt' uit andere delen van de stad, maar moet aanvullend zijn aan 
het huidige aanbod. 

[8.3 Ontwikkeling Ruimtelijke Structuur] 

Kijkend naar de Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 valt direct op dat de 
(gewenste) ruimtelijke structuur van Tilburg nog uit te leggen is volgens een 
concentrisch hiërarchisch model van verstedelijking. Het is alsof de centrale 
plaatsentheorie van Walter Christalier nog steeds de stadsvorm van Tilburg bepaalt. 
De grootschalige uitbreidingswijk Reeshof heeft deze vorm weliswaar uit het lood 
getrokken, op de hiërarchie van de verschi llende centra heeft dit nog geen invloed. 
Ondanks het feit dat Brabantstad haar rol is op gaan eisen in de lokale politiek en 
Tilburg haar imago wel vormgeeft naar haar rol binnen een stedelijk netwerk, wordt 
de stedenbouwkundige structuur van de stad niet aangepast. 

Die (denk)stap moet de stad echter wel gaan maken. De stad kan zich niet bezig 



houden met haar externe positieversterking, zonder ook haar interne 
stedenbouwkundige structuur te versterken. Daarbij is het hiërarchisch model van 
Christalier niet langer werkelijkheid. Goirle en Berkei-Enschot worden één met 
destadsvorm Tilburg en een groot deel van de bewoners van de Reeshof woont 
dichter bij het dorpscentrum van Rijen dan bij het stadscentrum van Tilburg. 
De stad moet de wording van het polycentrische stedelijke veld accepteren én 
ondersteunen. Naast de ontwikkeling van het stadshart, moeten ook andere 
knooppunten of zones serieuzer worden uitgewerkt. De stad hoeft zich niet (meer) 
te bekommeren over de pretfunctie en de aantrekkelijkheid van de binnenstad; deze 
bevat voldoende ingrediënten om op bovenlokaal niveau te kunnen functioneren. 
Voor de bezoeker is concentratie in de binnenstad wellicht praktisch, maar de 
bewoners zouden meer baat hebben bij gedifferentieerder netwerk aan knooppunten 
over de stad. 

In de jaren '70 zei Al do van Eyck over de relatie tussen binnensteden en wijken: "De 
nieuwe wijken zijn star, leeg en steriel en daardoor onvoldoende leefbaar. Zolang zij 
dit zijn, zal de binnenstad als donor blijven fungeren. Haar taak als donor is echter 
vandaag te groot voor haar omvang. Het is daarom absoluut noodzakelijk niet 
haar maat zo groot mogelijk te houden, maar ook te voorkomen, dat niet door het 
toevoegen van bepaalde kwanta juist de kwaliteiten, die haar door de steriliteit van 
de buitenwijken tot donor maken, vernietigd worden". 
Nu we ons minder zorgen hoeven te maken over de kwantiteit en kwaliteit aan 
functies van de binnenstad, moet de aandacht meer uitgaan naar de starre, lege 
en steriele wijken. Het voorzieningenniveau en de identiteit van de suburbane 
en perifere gebieden zijn ontwikkeld in verhouding tot de binnenstad. Nu deze 
verhouding aan het veranderen is, moeten ook deze aspecten worden aangepast. 
Met identiteitsverschaffende voorzieningen kunnen subcentrale punten worden 
verbijzonderd, waardoor ook deze punten een bovenlokale rol kunnen gaan 
vervullen. Het 'opwaarderen' van subcentrale punten is niet zozeer een ontlasting 
van de binnenstad, maar meer een stedenbouwkundige structuurversterking 
die uitleggebieden minder afgelegen maakt en Brabantstad aanvult. Kortom: De 
diversiteit die de stad in het centrum wil aanbieden, zou zij beter moeten verdelen 
over de stad. 

Ruimtelijke Structuurschets 
Zoals aangegeven in paragraaf 7 .7 bevat de Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 
2020 een structuurschets (afb. 8 .5). Om duidelijk te maken waar mijn visie op 
de wenselijke ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg verschilt met de gemeentelijke 
zienswijze heb ik mijn eigen visie in een soortgelijke visie samengevat. Als ik ook 
deze visie projecteer op de stadsplattegrond van Tilburg geeft dat het beeld van 
afbeelding 8. 7. De verschillen in rode, blauwe, gele en groene gebieden tussen de 
twee schetsen komen voort uit een andere zienswijze, maar zijn ook het resultaat 

Visie 

• • dorpen - dorpen in de stad -dorpen - dorpen rond de stad 

stedelijke gebieden - bovenstedelijke functie D 
stedelijke gebieden- overige bijzondere stedelijke elementen -

Afb. 8.5: Ruimtelijke structuurschets: 
Tilburg, meer dan de som der dorpen 

.. ................................... < 

Afb. 8. 6: Schematisering van de Ruimtelijke Kansenkaart uit 
paragraaf 6.1 



Afb. 8. 7: Intekening van de Persoonlijke Structuurschets in 
de stadsplattegrond 

Afb. 8.8: Vergelijking van de Persoonlijke Structuurschets 
met de Ruimtelijke Kansenkaart 
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van een andere interpretat ie van de kleuren. 

De typering en onderverdeling van de verschillende wijken en dorpen als 
respectievelijk dorpen in de stad (rood) en dorpen rond de stad (blauw) is mijn 
inziens niet terecht. Tilburg is weliswaar ontstaan uit een aantal verschillende 
dorpen, maar deze oude kernen functioneren niet meer als zodan ig. Daa rnaast is 
de kwa lificatie van de uitbreidingswijk Reeshof als dorp rond de stad verkeerd . Deze 
uitbreidingswijk vertoont naast haar ligging namelijk geen kenmerken van een dorp 
en is in haar voorzieningenniveau verre van zelfvoorzienend. Mijn inziens moet deze 
wijk als onderdeel van een stad én stedel ijk netwerk worden ontwikkeld en is de 
kwalificatie zelfvoorzienend dorp onjuist. 
Daarnaast kan ik me ook niet vinden in de gekozen gele en groene gebieden. Mijn 
inziens zou de stad eerst op zoek moeten gaan naar de daadwerkelij ke (potentiële) 
stedelijke locaties en zouden deze locaties versterkt kunnen worden in hun 
stedelijkheid door hoogbouw. Deze locaties zijn plaatsen die zich kenmerken door 
klassieke kenmerken van stedelijkheid en zijn minder bepaald door hun zichtbaarheid 
en bereikbaarheid . Het zijn plaatsen met een bepaalde activiteit die met hoogbouw 
versterkt kan worden. Het plaatsen van een woontoren bij Winkelcent rum Woensel 
in Eindhoven is een voorbeeld van deze aanpak. Daarnaast kunnen locaties worden 
aangewezen die geschikt zijn voor hoogbouw om andere redenen. De wens om de 
stedelijke uitstraling van de stad te versterken kan een grote rol spelen bij de keuze 
van deze gebieden . Dit moet echter los worden gezien van stedelijke dynamiek. 

Aan afbeelding 8.8 is te zien dat mijn eigen structuurschets grotere gelij kenissen 
vertoont met (schematische) ruimtelijke kansenkaart dan de gemeentelijke 
structuurschets. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst zorgt het doen van een 
ruimtelijke kanseninventarisatie, zoals ik die gedaan heb, voor een extra 
aandacht voor kansenconcentraties die minder bekend zijn . Deze minder bekende 
concent raties liggen op plaatsen die niet bekend staan als vervoersknooppunt of 
wijkcentrum. Het kunnen echter wel knooppunten zijn van lokale en/of bovenloka le 
activiteit met een andere oorzaak, of het zijn potentiële nieuwe knooppunten aan 
een relatief nieuwe structuur. De combinatie van een Kartbaan, een supermarkt en 
een buurtcentrum kan bijvoorbeeld een knooppunt van activiteit zijn , zonder dat 
het een knooppunt op de stadsplattegrond is. Een goed bereikbare locatie aan het 
kanaal met mogelijkheden tot verdichting kan bij het doen van deze inventarisatie 
ook opvallen, doordat het een belangrijke drager van een wenselijke sterkere 
kanaalstructuur kan worden. 
Een andere oorzaak voor de overeenkomsten tussen mijn structuurschets en 
de ruimtelijke kansenkaart is mijn voorkeur voor het ontstaan voor een meer 
polycentrische structuur in Tilburg . Zoals aangegeven ben ik van mening dat Tilburg 
naar een meer complexe ruimtelijke structuur moet groeien, met meerdere serieuze 
zwaartepunten in het stedelijk weefsel. De kansen die de ru imtelijke kansenkaart 
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hier voor bied, zou ik hier graag voor willen aanwenden. 
Daarnaast is het ook goed om te constateren dat er gebieden zijn die ik een 
bovenstedelijk of stedelijke functie toeken, zonder dat daar ruimtelijke kansen de 
aanleiding voor zijn. Het betreft hier de binnenstad en de vier Kunstkwartieren. 
Deze gebieden zijn op basis van de klassieke kenmerken van stedelijkheid als 
(super)stedelijk te bestempelen en spelen een rol op bovenstedelijk niveau. Ze 
bieden echter geen concentraties aan ruimtelijke kansen die opvallend genoeg zijn 
voor de ruimtelijke kansenkaart. 

Naast de verschillen in visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg, heb ik 
ook een andere opvatting over de manier waarop deze gepresenteerd dient te 
worden. Het streven om de stad samen te vatten in een herkenbaar model of 
eenvoudige schets lijkt mij verkeerd. De stad zelf is daar te complex voor en heeft 
ondertussen ook een bovenlokale functie die niet een dergelijke schets te vatten is. 
De ruimtelijke structuurschets uit de Structuurvisie beoogt een overzichtelijk beeld 
van de gewenste ontwikkeling van Tilburg te geven, maar is te eenvoudig en blijkt 
te zijn gebaseerd op een misvatting over stedelijkheid en dorpsheid. De stad Tilburg 
wenst haar stedelijkheid meer uit te dragen, maar vergeet dat stedelijkheid tevens 
complexiteit betekent. De Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 zou er complexer 
uit moeten zien en zou geen eenvoudige, overzichtelijke ruimtelijke structuur(schets) 
moeten bevatten. 

[8.4 Tussenwereldopgave] 

Kijkend naar de Kanseninventarisatie voor Vrijetijdsstad Tilburg (hoofdstuk 6) en 
het hedendaagse beleid van de gemeente Tilburg (hoofdstuk 7), kan geconcludeerd 
worden dat Tilburg kansen laat liggen. De stad zou de Tussenwereldopgave uit 
paragraaf 5.2 serieuzer moeten nemen. Tilburg is weliswaar succesvol met het 
creëren van de stimulerende voorwaarden voor culturele productie en consumptie 
in en rond de binnenstad, maar ook op andere plaatsen in de stad zouden 
(andersoortige) tussenwerelden gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor liggen op 
een aantal plaatsen de ingrediënten voor het oprapen, maar voor andere nieuwe 
tussenwerelden moet meer gebeuren. 

De kanseninventarisatie maakt duidelijk waar de gemeente kansen laat liggen 
in ruimtelijke en programmatische zin. Daarnaast geeft deze inventarisatie aan 
dat aanzetten voor nieuwe structuren en knooppunten reeds aanwezig zijn en 
tevens worden geflankeerd door een aantal concentraties van ruimtelijke kansen. 
De elementen 'kanaal', 'spoorlijn' en 'ringbaan' hebben potentie als drager van 
een nieuwe ruimtelijke structuur voor Tilburg. In de voorgaande paragraaf heb ik 
aangegeven dat Tilburg zich nadrukkelijk moet gaan inzetten voor een complexere 
ruimtelijke structuur en nieuwe punten in de stad als ontwerpopgave moet gaan 
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stimulerende voorwaarden niet voldoende. Vergelijkbaar met de stadsvernieuwing van 
de jaren '70 moet weer kwantiteit en kwaliteit worden toegevoegd om deze plaatsen 
als donor voor hun omgeving te kunnen laten fungeren. Uiteraard moet dit zorgvuldig 
gebeuren en geniet het aanhaken op bestaande kwaliteiten de voorkeur. Relatief 
nieuwe Tussenwerelden hebben echter het 'voordeel' dat ze armer zijn aan kwaliteiten 
in vergelijking met de binnenstad van de jaren '70. 

Dit alles leidt tot een interventiekaart (afb 8.9). Deze kaart geeft de gebieden en 
de structuren weer waar Tilburg zich op zou moeten richten bij de ontwikkeling 
van Vrijetijdsstad Tilburg. Het programma voor deze locaties is van bijzonder groot 
belang, maar het gaat te ver om voor de verschillende locaties dit programma te 
formuleren. Uit de SWOT-analyse van de Vrijetijdsstad Tilburg (paragraaf 6.2) is wel 
af te leiden welke functies goed bij Tilburg zouden passen en waar de stad behoefte 
aan heeft. Het is daarom wel mogelijk een aantal aanbevelingen te doen voor de 
verdere ontwikkeling van Vrijetijdsstad Tilburg. Deze aanbevelingen staan los van de 
interventiekaart en zijn samengevat in de Tabel Do's- Dont's(tabel 8.1). 

DO'S 
1. Kunst en Cultuur ]Versterken positie als cultureel kwartier van Brabant 

Aanhaken op de reeds aanwezige culturele waardeketens in functie en locatie 

Vergroten aanbod aan ateliers en werkplaatsen 
Vergroten presentatiemogelijkheden amateurkunstenaars en opleidingen 

Realiseren van een zichtbaar CBK 

2. Sport en Entertainment Vergroten faciliteiten atletiek en wielersport 

Stappegoor herkenbaar maken als Sportcampus 

3. Evenementen Versterken relatie evenementen en permanente vrijetijdsstad 

Binnenaccomodatie voor evenementen 

4. Retail Versterken van de wijkcentra en de relatie met hun woonomgeving 

5. Onthaasting Gebruik maken van locaties aan het kanaal en de piushaven 

Natuurontwikkeling verweven met stad en stadsuitbreidingen 

6. Toerisme en Recreatie Promoten van de reeds aanwezige recreatiemix: 
attractieparken + evenementen + culturele functies 
Spreiden van horeca over de stad 

·- ·-

Visie 

Tabel 8.1: Do's en Dont's 

DONTS 
Overschatten van het Brabantstadconcept 

Kunst en Cultuur gebruiken als stedelijk ontwikkelingsinstrument 
Overprogrammeren van het culturele aanbod 

Aantrekken van 'on Tilburgse' kunstvormen 

Thematiseren van de kunstkwartieren 

Aantrekken van 'vreemde' evenementen 

Vergroten van het kernwinkelgebied 
Thematiseren van het dwaalgebied 

l 
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[9.1 Historie Goirkekwartier] 

In de laatste paragraaf van het voorgaande hoofdstuk heb ik aangegeven dat 
in Tilburg op andere plaatsen dan in en rond de binnenstad tussenwerelden 
gerealiseerd zouden moeten worden. Eén locatie waar hiervoor de mogelijkheden 
voor het oprapen liggen is het Goirkekwartier. Dit kwartier werd enkele jaren geleden 
nog aangeduid als Museumkwartier, maar is met het verliezen van die naam ook de 
aandacht van de stad verloren. In de volgende hoofdstukken zal ik laten zien dat 
dit gebied deze aandacht wel verdient en Tilburg hier zou moeten beginnen bij het 
beantwoorden van haar Tussenwereldopgave. 

Het belangrijkste element in het Goirkekwartier is de Goirkestraat. Op de website 
van de Stichting Straat (http://stichtingstraat.nl) uit Tilburg is een beknopt en 
duidelijk stuk te vinden over de historie van dit lint: 

De Goirkestraat is van oudsher een secuncaire verbindingsweg tussen de 
buurtschappen Veldhoven, nu het Wilhelminapark, en 't Goirke, het huidige 
Julianapark. De Goirkestraat dankt zijn ontstaan aan de vestiging van de schuurkerk 
in 1715, die gelegen was ter hoogte van het huidige kerkhof. Tot aan het midden 
van de 19e eeuw had de Goirkestraat vooral een agrarisch aanzicht, te midden van 
weilanden en akkers. In 1797 wed besloten om hier, na die van 't Heike, een tweede 
parochie op te richten. Maar pas in 1839 werd in plaats van de schuurkerk een echte Legenda 
kerk in gebruik genomen. Rondom deze kerk kwamen nog meer objecten met een 
religieuze achtergrond: het kerkhof, het St. Ignatiusgesticht, scholen, de pastorie. wegen in stedelijk weefsel 

In de loop van de 19e eeuw ontwikkelde de bebouwing zich tot een meer stedelijk en wijkontsluitingsweg 
industrieel karakter, in een zo genoemde lintbebouwde structuur. 

Toen in 1858 de gronden van het kasteel op de Hasselt werden verkocht, kon 
vooral de bebouwing aan de noordzijde van de straat zich verder uitbreiden. De 
bedrijven die er zich vestigden hadden eerst nog een kleinschalige opzet, maar 
vanaf het laatste kwart van de 1 ge eeuw groeide de Goirkestraat uit tot het 
belangrijkste industriële centrum van Tilburg. Naast talloze middenstandswoningen 
en arbeidershuizen werd het aanzien gedomineerd door fabrikantenvilla's, 
fabriekscomplexen, schoorstenen en kantoorpanden. Achter de fabrieksterreinen 
ontstonden de arbeidersbuurten. 

Tot ver in de 20e eeuw was de Goirkestraat de voornaamste levensader in het 
noordelijke stadsdeel en duizenden Tilburgers vonden er werk, met name in de 
textielindustrie. Het was de gouden eeuw van de Goirkestraat. Tot dat in de jaren 
'60 en '70 de concurrentie met lage-loon landen een verloren strijd bleek te zijn . 
De fabrieken van Dröge, Mommers, Franken, De Rooij van Dijk, De Cock, Eras, 
Enneking e.v.a. moesten de deuren sluiten en hun werknemers ontslaan. Vanaf 
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die tijd werden de meeste fabrieken gesloopt en werden de vrijgekomen terreinen 
heringericht. Het weinige dat van de 'textiel' bewaard bleef kreeg een nieuwe 
functie, met als voorbeeld de vestiging van het Nederlands Textielmuseum in 1986. 
Maar ook de statige villa's, de karakteristieke winkelpanden, arbeiderswoningen, 
het klooster en de kerk bleven. De Goirkestraat werd beschermd stadsgezicht, met 
een aaneenrijging van gebouwen die veelal de status kregen van gemeentelijk- of 
rijksmonument. De Goirkestraat is een waarlijk openluchtmuseum, maar met minder 
bezoekers dan het verdient. 

[9.2 Positie en Ligging in de Stad] 

Het Goirkekwartier was het industriële centrum van Tilburg; het tweede zwaartepunt 
van de stad. Met de de-industrialisatie van dit zwaartepunt is het belang van dit 
gebied sterk afgenomen en is het gebied een steeds normaler onderdeel van het 
stedelijk weefsel geworden. In de perioden na de de-industrialisatie van de jaren '60 
en '70 is Tilburg zoekende geweest naar een nieuwe werkgelegenheid en identiteit 
voor de stad. De focus is hierbij op de binnenstad komen te liggen, die ondertussen 
is vermoderniseert met verschillende stadsvernieuwingsprojecten. Nu de aandacht 
meer naar de randen van de binnenstad is verschoven rijst de vraag hoe het 
Goirkekwartier zich zou moeten verhouden tot deze binnenstad. Op afbeelding 9.1 is 
te zien hoe het Goirkekwartier is gesitueerd ten opzicht van het centrum. Het gebied 
bevindt zich weliswaar op loopafstand van de binnenstad, maar kan niet gezien 
worden als onderdeel of rand daarvan. De interventielocaties Veemarktkwartier, 
Kunstcluster en Piushaven, die ook op de kaart staan, zijn dat wel. 
Door de herdgangstructuur van Tilburg was het Goirkekwartier van oudsher goed 
verbonden met het centrum. Momenteel scheiden het spoor en de spoorzone het 
gebied echter van de binnenstad. De Goirkestraat en het Wilhelminapark zijn wel 
verbonden met met de wegen rond het centrum, maar de relatie tussen beide 
gebieden is niet direct. De vernieuwing van de Spoorzone kan de barrièrewerking 
van dit gebied wegnemen . Het Goirkekwartier ligt weliswaar te ver weg om veel 
binnenstadbezoekers te lokken, maar een betere verbinding met het stationsgebied 
en de binnenstad kan wel een impuls zijn voor het gebied. 
Tegelijkertijd is de Spoorzone in programmatische zin een tegenstrever van het 
Goirkekwartier. De functies die het Goirkekwartier meer onderdeel van de binnenstad 
kunnen maken, zijn volgens de gemeente ook de functies die de Spoorzone 'content' 
moeten geven. De ontwikkelingen in de Spoorzone zijn dus zowel een kans als een 
bedreiging voor het Goirkekwartier. 
Kortom: het is duidelijk dat een betere aansluiting tussen het Goirkekwartier, de 
nieuwe Spoorzone en de binnenstad wenselijk is, maar het is moeilijker om aan te 
geven welke functietoevoegingen waar plaats zouden moeten vinden. Mijn inziens 
zou het goed zijn als de gemeente zich in zou zetten om de juiste functies in het 
Goirkekwartier te realiseren en voor de Spoorzone meer ruimte aan de markt laat. 
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Afb. 9.5: Goirkekwartier in de morfologische structuur van 
Tilburg in 1850 
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Afb. 9. 6: Hoofdstructuur Goirkekwartier 

De Spoorzone is namelijk door haar zichtbaarheid en bereikbaarheid een dusdanig 
aantrekkelijke locatie voor verschillende marktpartijen dat men voor het realiseren 
van kwaliteit bijna blind op de markt kan vertrouwen. Private partijen zullen snel het 
belang van de locatie onderkennen en eigenhandig met plannen en nieuwe functies 
aan komen zetten. Voor het realiseren van kwaliteit is in het Goirkekwartier veel 
meer nodig. Het gebied bezit weliswaar een veelheid aan (latente) kwaliteiten, maar 
heeft door een lagere zichtbaarheid en bereikbaarheid minder aantrekkingskracht 
op marktpartijen. Zonder sturing van de gemeente zal dit gebied zich vul len met 
plannen van een minder niveau en zullen de aanwezige kwaliteiten niet tot wasdom 
komen. 

[9.3 Morfologie] 

In paragraaf 9.1 is reeds aangegeven dat het Goirkekwartier is gegroeid vanuit de 
kernen Veldhoven (nu het Wilhelminapark) en 't Goirke (nu het Julianapark). Op de 
morfologische kaart van 1850 (afb. 9.5) is de herdgangstructuur van Tilburg te zien 
en zijn deze twee kernen zichtbaar. Met name de driehoekige vorm van het huidige 
Wilhelminapark is duidelijk herkenbaar. Goed te zien is dat deze driehoek in directe 
verbinding stond met het huidige centrum, tegenwoordig is deze verbinding minder 
direct. 
Tussen de kernen Veldhoven en Goirke kreeg de Goirkestraat geleidel ijk vorm en 
ontstond een 'rijk' lint. Doordat de bedrijvigheid en welvaart van het gebied hun 
neerslag kregen op de bebouwing aan dit lint, ontstond een lint dat weelderiger was 
dan de andere, nog meer rurale, linten van Tilburg. De Goirkestraat ontwikkelde zich 
tot een aaneenschakeling van arbeiderswoningen, fabrieken en fabrikantenvilla's 
en werd al snel verhard. De aangrenzende linten (Hasseltstraat, Gasthuisring, 
Veldhovenring) zijn armer van karakter en kennen daardoor een andere bebouwings
typologie. Hier zien we met name arbeiderswoningen. De rijke en arme linten 
vormen tezamen de hoofdstructuur van het gebied. Deze structuur wisselt weliswaar 
van bebouwing, maar blijft zelf bestaan. Deze structuur kenmerkt zich niet alleen 
door haar lintbebouwing, maar heeft ook een kavelstructuur die weinig verandert. 
Deze hoofdstructuur, met lint- en achterkantbebouwing, is weergegeven op 
afbeelding 9.6. 
Op afbeelding 9. 7 is weergegeven hoe het hele gebied valt onder te verdelen naar 
rijke, arme en nieuwe linten en opvulplannen. De 'rijke' en 'arme' linten vormen 
samen de hoofdstructuur, daartussen hebben zich nieuwe verbindingen gevormd. 
Deze meer recente linten zijn ook organisch gegroeid, maar zijn minder herkenbaar 
in het straatbeeld. In de plattegrond zij n ze wel herkenbaar als doorgaande lijnen, 
maar de bebouwing is pluriform en heeft minder historie als de bebouwing aan de 
andere linten. Tussen de organisch gegroeide lijnen bevinden zich de opvulplannen. 
Deze bebouwing is planmatiger aangelegd en vrij uniform in bebouwingstypologie en 
verschijningsvorm. Ze vullen de restruimten op tussen de lintstructuren of vullen een 
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Arme linten Opvulplannen 

gat dat is verschenen na de verdwijning van een 
fabriek. De opvulplannen zijn in tegenstelling tot de 
linten geen onderdeel van een zogenaamd collectief 
geheugen van de stad en daardoor gemakkelijker 
inwisselbaar voor andere bebouwing. Deze plannen 
proberen vaak achterkantsituaties op te lossen, die 
zijn ontstaan door de oriëntatie en kavelstructuur van 
de lintbebouwing. Geregeld slagen de plannen hier 
niet in en ontstaan vreemde stukken stedelijk weefsel. 
We zien hier veel parkeerterreinen en overhoeken. 

[9.4 SWOT-analyse] 

Ik heb eerder aangegeven dat het Goirkekwartier 
verschillende ingrediënten heeft om uit te groeien tot 
tussenwereld en Museumkwartier. Het gebied heeft 
hiertoe verschillende (latente) kwaliteiten die ik zal 
aanwijzen in een SWOT-analyse. 

Strenghts 
ll Historisch Erfgoed [afb. 9.11] 
Zoals aangegeven is het Goirkekwartier rijk aan indus
trieel verleden. De Goirkestraat en het Wilhelminapark 
zijn beide in hun geheel benoemd tot beschermd 
stadsgezicht en het gebied bevat daarnaast nog een 
aantal bijzondere objecten. Twee van die objecten 
zijn tevens de twee belangrijkste musea van Tilburg. 
Zowel het museum voor hedendaagse kunst 'De 
Pont' als het 'Nederlands Textiel-museum' zitten 
in een oud fabriekspand. Naast deze objecten zijn 
andere opvallende panden; de Goirkese kerk, de 
Hasseltse kerk, het fraterhuis Petrus Donders en de 
Kasteelhoeve. Dit laatste pand is momenteel zonder 
bestemming. 

21 Groen [afb. 9.12] 
Het gebied bevat verschillende groenvoorzieningen 
met een wisselende toegankelijkheid. De meest 
in het oogspringende groenvoorziening is het 
Wilhelminapark. In de vorige paragraaf heb ik 

Afb. 9. 7: Onderverdeling in bebouwingstructuren 



aangegeven dat op de morfologische kaart van 1850 de driehoekige vorm van 
dit park herkenbaar is. Deze openbare ruimte was toentertijd een zogenaamde 
'Frankische driehoek'; een verzamelplaats en veeweide op een knooppunt van 
wegen. Deze driehoek is op het einde van de 19e eeuw omgevormd tot park en in 
1996 door Bureau B+B heringericht. 
Andere opvallend groenelementen zijn de kinderboerderij en speeltuin, de 
kloostertuin en de moestuin. De kinderboerderij en speeltuin zijn slechts tijdens 
kantooruren en weekendmiddagen open en dus geen publiek domein. De kloostertuin 
en moestuin zijn helemaal niet openbaar toegankelijk. 

31 Bedrijvigheid [afb. 9.13] 
Het Goirkekwartier is van oudsher een gebied waar veel gewerkt wordt en dat is 
nog steeds het geval. Kenmerkend voor het gebied was dat de bedrijvigheid zich 
met name aan en achter de linten bevond. Veel winkels en bedrijven hadden hun 
adres aan het lint en een loods of werkruimte aan de achterkant van het kavel. 
Op afbeelding 9.13 is te zien dat veel bedrijvigheid zich nog steeds aan de linten 
bevindt, maar dat de loodsen en werkruimten aan het verdwijnen zijn. 

41 Culturele productie [afb . 9.14] 
Het gebied bevat naast veel bedrijvigheid ook veel culturele productie. Op 
afbeelding 9.14 is te zien dat het gebied rijk is aan creatieve bedrijvigheid en 
ateliers/werkplaatsen van kunstenaars. Het gebied kent bijvoorbeeld verschillende 
architecten-, ingenieurs- en reclamebureaus en een aantal kunstateliers. Opvallend is 
verder dat het Nederlands Textielmuseum met name een productiefunctie heeft; het 
museum is zeer actief met het generen van nieuwe textielproducten en werkwijzen 
en vult daar ook het museum mee. 
Het aantal consumptieplaatsen valt in verhouding met deze productie tegen . Het 
Goirkekwartier bevat met De Pont en het Nederlands Textielmuseum weliswaar 
twee internationaal bekende musea, die in hun aanbod aansluiten op de omgeving, 
maar de kleinere consumptiemogelijkheden zijn beperkt. Er zijn een aantal galeries/ 
kunsthandels in het gebied, maar van een evenwichtige culturele waardeketen is 
geen sprake. Het zou goed zijn als de productie uit het gebied meer mogelijkheden 
tot presentatie en uitwisseling zou hebben in het 'gat' tussen de galeries en de 
topmusea. Deze aanvullende functies kunnen ervoor zorgen dat de uitstraling van 
het gebied niet beperkt blijft tot de musea, maar het gehele Goirkekwartier gaat 
functioneren als Kunstkwartier. 

Weaknesess 
SI Verval en leegstand [afb. 9. 15] 
De staat van het gebied is zwak te noemen. Er staan verschillende panden leeg, die 
vaak ook in verval zijn. Het meest opvallende voorbeeld hiervan is de voormalige 

--==---=~'g;JI;;i;ii;j~~~ . _________ ..__Mariamavo aan de Goirkestraat. Dit gemeentelijk monument in een periode van 
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..-J Historisch ergoed - Beschermd stadsgezicht 

Historisch erfgoed - Monumenten 

Groen - Grasveld 

Groen - Openbaar groen (park, kinderboederij) 

Groen - Privaat groen (kloostertuin, moestuin) 

Bedrijvigheid - Winkels, bedrijfspanden, ateliers 

Bedrijvigheid - Loodsen en werkplaatsen 

Productie - Creatieve bedrijvigheid, ateliers 

C:=J Consumptie - Musea, galeries 

Weaknesses .. Leegstand - Braakliggend terrein 

Leegstand - Leegstaande panden 

Rommelzones - Schuren/Garages 

C:=J Rommelzones - Parkeerzones 

C:=J Rommelzones - Hondenuitlaatplaats 

.. Rommelzones - Loodsen en werkplaatsen 

Afb. 9.11: Historisch erfgoed 

Afb. 9.12: Groen 

Afb. 9.13: Bedrijvigheid 

Afb. 9.14: Consumptie- productie 

Afb. 9.15: Leegstand 

Afb. 9.16: Rommelzones 

leegstand door een brand getroffen. Momenteel werkt aannemer Hurks aan het 
herstel van het pand om er later appartementen in te plaatsen. 
Daarnaast liggen er een aantal terreinen braak. Het grootste braakliggende terrein 
bevindt zich tussen de Goirkestraat, Sm idspad, Goirkezijstraat en de moestuin. Dit 
terrein ligt midden in het Goirkekwartier, maar wordt omringd door de achterkanten 
van de lintbebouwing. Het is hierdoor een kansrijk, maar lastig terrein. 

61 Rommelzones [afb. 9 .16] 
Een aantal sterke punten van het gebied hebben ook een keerzijde. Door de 
lintstructuur kent het Goirkekwartier veel gebieden die slecht aansluiten op hun 
omgeving. Tussen de linten bevinden zich veel opvulplannen met een ongelukkige 
oriëntat ie of worden restruimten gevuld met noodzakelijk kwaad; aan de 
achterkanten van de linten vinden we veel schuren, garages en parkeerplaatsen. 
Daarbij zorgt de bedrijvigheid ook voor de aanwezigheid van loodsen, die vaak ook 
aan de achterkant ontsloten moeten worden. 
Op afbeelding 9.16 zijn de gebieden te zien, waar deze zaken rommelige gebieden 
opleveren. Het gebied dat de meeste problemen oplevert bevindt zich bij de 
hondenuitlaatplaats. Veel bezoekers van De Pont, die hun auto op het parkeerterrein 
van het museum niet kwijt kunnen, parkeren hier hun auto. Omdat er vanuit de 
omliggende bebouwing geen zicht is op dit gebied, wordt hier veel ingebroken in de 
auto's. Met de naderende nieuwbouw van De Pont kan het parkeerprobleem van het 
museum worden opgelost, maar is het gebied nog niet verlost van haar problemen. 

Opportunities 
In het Goirkekwartier zouden een aantal latente kwaliteiten beter aan de oppervlakte 
gebracht kunnen worden en zou gezocht moeten worden naar synergie tussen 
nieuwe en bestaande functies. Het gebied heeft diverse kwal iteiten, maar deze 
kwaliteiten werken weinig samen of zijn maar slecht zichtbaar. Door deze gebrekkige 
samenwerking zijn maar een aantal aspecten van het gebied bekend bij de bewoner 
en (potentiële) bezoeker en is het gebied niet herkenbaar als een geheel. De twee 
topmusea genieten bijvoorbeeld internat ionale bekendheid, maar dit heeft weinig 
uitstraling op de rest van het gebied . Ook de onvolledige culturele waardeketen 
(productie, presentatie, uitwisseling, consumptie) van het gebied is hier een 
voorbeeld van. Het Goirkekwartier bevat diverse cult urele productiefuncties, maar dit 
resulteert vooralsnog niet in een uitgebreid consumptieaanbod . 

Threats 
De grootste bedreiging voor het gebied is een ontwikkeling die reeds van start is. Het 
gebied verliest langzaam haar aantrekkelijkheid en vita liteit, doordat bedrij v igheid 
wordt vervangen door woonfuncties. Omdat de lintbebouwing met de kenmerkende 
achterterreinen verdwijnen en daar appartementen met bijhorende parkeerplaatsen 
voor terugkomen wordt het gebied een steeds eenvoudiger woongebied. Waar 



aanvankelijk gewerkt werd op de achterkant van het kavel, wordt daar tegenwoordig 
steeds meer de auto geparkeerd. Om het gebied haar aantrekkelijkheid te laten 
behouden zouden (nieuwe) werk- en publieke functies het gebied weer de 
goede kant op moeten sturen. Om deze ommekeer te bewerkstelligen is actief 
gemeentelijk beleid noodzakelijk. De markt gaat bij voorkeur door met het bouwen 
van appartementen en zal eigenhandig geen nieuwe passende functies introduceren. 
Gezien de noodzaak tot overheidsinterventie is het zorgelijk dat het de focus van het 
gemeentelijk beleid momenteel niet in het Goirkekwartier ligt. Een aantal functies 
die dit gebied er weer bovenop kunnen helpen, worden nu in de Spoorzone gepland. 



p 
(10.1 Huidige relatie lokale en bovenlokale functies] 

Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven werken de verschillende 
kwaliteiten van het Goirkekwartier niet samen. Deze constatering wordt duidelijk 
zichtbaar als we het gebied als tussenwereld beschouwen in haar huid ige status. 
Mommaas omschreef de tussenwereld als een zone die interessante en verrassende 
verknopingen mogelijk maakt binnen en tussen lokale en mondiale netwerken 
van economische, sociale en culturele ontwikkeling. Om te achterhalen waar deze 
werelden zich momenteel verknopen, of dat in de toekomst zouden kunnen doen, is 
het zaak de beide werelden te beschouwen. In kaart kan worden gebracht waar zich 
nu de knooppunten van lokale en bovenlokale activiteit bevinden en welke relatie de 
punten met elkaar hebben. Afbeelding 10.1 geeft deze knooppunten in gebouwen en 
gebieden weer. Als knooppunten van lokale en bovenloka le activiteit zijn ingetekend: 

Lokale activiteit 

Kerken Goirkese kerk 
Theresiaparochie 

Buurtcentra Buurtcentrum De Poorten 
(voormalige Hasseltse kerk) 

Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Krisj Krasj Kresj 

Kinderrecreatie Kinderboerderij Kerkibo 
Kunstclub voor kinderen De Pont 

Publieke ruimten Speeltuinen 
Wil helminapark 
Hondenuitlaatplaats Edmond Meeliserf 

Detailhandel 't Snoepwinkeltje 
Cafetaria De Vriendschap 
Eetcafe Ticaro 
Picobelle Eethuis 
Cafetaria De Hasselt 
Stichting Moslim Wereld Liga Nederland 
Koffiehuis Smidspad 
Café Bierings 

Scholen Basisschool 't Goirke 
ROC Midden-Brabant 

Bovenlokale activiteit 

Musea Museum voor hedendaagse kunst De Pont 
Het Nederlands Textielmuseum 

. . ~ 
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Logischerwijs zijn de knooppunten van lokale activiteit veel talrijker dan hun 
tegenhangers. Het zijn hoofdzakelijk elementen die men verwacht in een wijk als het 
Goirkekwartier met een aantal minder voorkomende functies; de kinderboerderij, 
de kunstclub voor kinderen en het Wilhelminapark zijn vrij ongebruikelijke 
functies. Veel opmerkelijker zijn de punten van bovenlokale activiteit. Deze twee 
musea zijn namelijk niet alleen bijzonder voor het gebied, maar hebben ook een 
grote betekenis voor de stad Tilburg en haar bezoekers. De musea hebben een 
(inter)nationale aantrekkingskracht en dus een bijzonder bovenlokale werking. 
Het verschil in 'catchment area' met de lokale functies is daardoor erg groot en de 
relatie met deze functies is dus nihil. Alleen de kunstclub voor kinderen van De Pont 
heeft raakvlakken met beide werelden, maar de musea functioneren hoofdzakelijk 
op zichzelf en hebben geen relatie met elkaar en de punten van lokale activiteit. 
Momenteel is het Goirkekwartier als tussenwereld niet interessant. 

[10.2 Strategie] 

Het Goirkekwartier heeft wel de potentie om uit te groeien tot interessante 
tussenwereld. Mijn inziens zijn hier twee verschillende strategieën voor nodig. 
Allereerst moet de huidige verarming, het vervangen van bedrijvigheid door 
woonfuncties, worden gestopt. Deze ontwikkeling kan een halt worden toegeroepen 
door de leegstaande panden aan de Goirkestraat, Smidspad en Wilhelminapark 
de juiste bestemming te geven. Deze panden zijn zichtbaar op afbeelding 9.15 
en oranje gekleurd op afbeelding 10.2. Wanneer deze panden niet aangepast 
worden tot woning of appartement, maar functies krijgen die aansluiten bij de 
(latente) kwaliteiten van het Goirkekwartier, kan het gebied in een ander daglicht 
komen te staan. De eerste nieuwe functies kunnen, mits zorgvuldig gekozen, als 
vliegwiel dienen voor de rest van het gebied. Om deze u-bocht in de ontwikkeling 
van het gebied te maken, moeten de leegstaande panden worden verworven 
door een instantie met een grotere visie op het gebied dan de gemiddelde 
vastgoedonderneming. Deze instantie kan de gemeente zelf zijn, maar kan ook een 
marktpartij met oog voor de toekomst zijn. 

Daarnaast moet er op een aantal plaatsen worden ingegrepen en programma 
worden toegevoegd. Deze ingrepen moeten een aantal problemen van het gebied 
oplossen en het gebied als tussenwereld versterken. De analyse van het voorgaande 
hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt waar de probleempunten en latente kwaliteiten 
van het gebied zich bevinden. Op afbeelding 10.2 is zichtbaar waar deze zaken zich 
bevinden ten opzichte van de bestaande punten van lokale en bovenlokale activiteit. 
Omdat een aantal problemen en kwaliteiten samenvallen of grenzen aan deze 
punten beginnen zich een gebieden af te tekenen. Deze zijn geaccentueerd op af
beelding 10.3. Het zijn gebieden die zich hoofdzakelijk achter de hoofdstructuur van 
lintbebouwing bevinden, maar ergens wel verbonden zijn met deze structuur. 

Legenda 

Gebouwen - Knooppunt van bovenlokale activiteit 

Gebouwen - Knooppunt van lokale activiteit 

Gebieden - Knooppunt van bovenlokale activiteit 

Gebieden - Knooppunt van lokale activiteit 

fDB ~ Hoofdstructuur 

Afb. 10.1: Huidige tussenwereld 





Het zijn achterkanten van de lintstructuur waar een aantal problemen en kansen 
samen komen. Omdat hier tevens ruimte is voor intensivering, moeten deze 
gebieden als ontwerpopgave worden gezien. 

Momenteel bevinden zich reeds twee gebieden aan de hoofdstructuur (afb. 9.6) die 
in programma en verschijningsvorm een aanvulling zijn op de deze structuur; de 
twee museumgebieden . Zowel museum De Pont als het Nederlands Textielmuseum 
bevinden zich in een oude fabriek en hebben aandacht besteedt aan de inrichting 
van hun omgeving. Daarbij zijn beide musea bezig met nieuwbouw, waarbij hun 
zichtbaarheid vanaf de lintstructuur van groot belang is. De Pont wil een nieuw pand 
met poort aan het uiteinde van de Goirkestraat introduceren en het Textielmuseum 
wenst een nieuw entreegebouw te realiseren. Daarnaast geeft directeur Wagernakers 
van het Textielmuseum aan dat hij nadenkt over 'het inpakken van het museum in 
het groen'. Mijn inziens is dit een terechte gedachtegang aangezien het museum 
meer met haar omgeving zou kunnen doen. 
Ik beschouw de twee museumgebieden als appels aan de hoofdstructuur van 
lintbebouwing. De gebieden, die zich aftekenen op afbeelding 10.3, hebben de 
potentie om nieuwe appels aan de hoofdstructuur te worden. In de volgende 
paragraaf zal ik ingaan op het programma dat ik hiervoor wil inzetten. 

[10. 3 Programma] 

Het nieuwe programma voor het Goirkekwartier is gericht op het realiseren van een 
drietal doelstellingen: 

11 De eerste doelstelling is het terugbrengen van nieuwe werkgelegenheid en 
publieke functies. Gezien de sterke culturele productie van het gebied lijkt het 
logisch om de werkgelegenheid hier op aan te takken. Culturele functies en creatieve 
bedrijvigheid hebben hier een goede voedingsbodem en kennen in de musea een 
tweetal grote attractors; deze functies passen in de culturele waardeketen van het 
gebied. 
Het Goirkekwartier zouden we met de thema's thema's textiel, ambacht, beeldende 
kunst en historie kunnen typeren. Aangezien culturele productie en creatieve 
bedrijvigheid nauwelijks is te sturen met thema's moet het gebied zich hier niet te 
veel focussen. De thema's kunnen echter wel verklaren waarom een aantal functies 
zich thuis zouden kunnen voelen in het gebied. Een functie die goed aansluit bij 
de thema's en tevens meer zichtbaarheid geeft aan de culturele productie van het 
gebied is een Centrum voor Beeldende Kunst. De gemeente Tilburg is momenteel 
druk bezig met de oprichting van een CBK; een ontwikkeling waar het Goirkekwartier 
van zou kunnen profiteren. Cultuur Makelaar Edwin Jacobs ziet het toekomstige CBK 
meer als organisatie dan fysiek centrum, maar een expositieruimte als thuisbasis 
kan zowel de organisatie als het Museumkwartier versterken. 
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Afb. 10.3: samenkomst van kansen 

Legenda 

Gebouwen - Knooppunt van bovenlokale activiteit 

Gebouwen - Knooppunt van lokale activiteit 

Gebieden - Knooppunt van bovenlokale activiteit 

- Gebieden - Knooppunt van lokale activiteit 

D Gebouwen - Latente kwaliteiten 

Gebouwen - Probleempunten 

Gebieden - Latente kwaliteiten 

Gebieden - Probleempunten 

fiB E:B'hm Hoofdstructuur 

Afb. 10.2: Probleempunten en latente kwaliteiten 





21 De tweede doelstelling betreft mijn ambitie om het Goirkekwartier uit te bouwen 
tot Museumkwartier. Naast het stadsmuseum dat tijdelijk gehuisvest zal worden 
naast het textielmuseum, zouden ook een aantal andere musea goed in het gebied 
passen. Zoals aangegeven in paragraaf 7.4 en 8.2 is Tilburg druk doende met haar 
museumbeleid en wenst de stad verschillende musea op een andere plaats onder 
te brengen. Het advies van de heer P.H.C. Siebers uit 2003 is hier de eerste aanzet 
toe geweest en het concept T-SPOOR is daar het duidelijkste resultaat van. In de 
genoemde paragraven heb ik aangegeven dat de plannen van de gemeente op een 
wankele basis rusten. 
Om de wensen van de betrokken musea te peilen heb ik de verschillende musea 
benaderd. Uit de gesprekken en reacties van de musea kwam naar voren dat de 
ontwikkeling van Goirkekwartier tot Museumkwartier reëel is. Naast de (tijdelijke) 
huisvesting van het Stadsmuseum in het Goirkekwartier, zouden ook het Poppen- en 
speelgoedmuseum en het Muziekmakersmuseum goed in het Goirkekwartier passen . 
De beide musea staan positief tegenover een vestiging in het Goirkekwartier en zien 
tevens mogelijkheden tot samenwerking . Mijn inziens zou naast deze twee kleinere 
musea ook het Natuurmuseum Brabant de stap naar het Goirkekwartier moeten 
maken. Het museum wenst zich hierover echter niet uit te spreken, aangezien dit 
museum afhankelijk is van gemeentelijke hulp. Het Nederlands Textielmuseum 
beoordeelt de musea als een welkome verrijking voor het gebied. Dit museum 
ziet deze musea niet als concurrentie en denkt van meervoudige bezoeken te 
kunnen profiteren. Daarbij kunnen deze musea 'de oversteek' tussen De Pont en 
het Textielmuseum vergemakkelijken. Het Fratermuseum is tevreden met haar 
huidge onderkomen en denkt vanuit daar met het Stadsmuseum te kunnen gaan 
samenwerken. Het museum is onderdeel van het fraterhuis aan de Gasthuisring; 
een prachtig pand dat staat op de verbinding tussen het Goirkekwartier en de 
Spoorzone. Zij denken te kunnen profiteren van de mogelijk sterkere aanloop naar 
het Museumkwartier. 

31 De derde doelstelling betreft het creëren van synergie tussen verschillende 
functies. In de voorgaande paragraaf heb ik aangegeven dat ik een aantal nieuwe 
appels wens te realiseren aan de hoofdstructuur. Op afbeelding 10.4 zijn de oude en 
nieuwe appels weergegeven in relatie tot de hoofdstructuur. Het programma voor 
deze appels moet de bovenstaande doelstellingen beantwoorden en per appel een 
afgewogen functiemix bevatten. In de tabel 10.1 hiernaast wordt weergegeven welk 
programma ik voor de verschillende appels voor ogen heb. Dit is zijn bestaande en 
nieuwe functies. Hieronder volgt een korte toelichting: 

1 Dit gebied behoeft geen verdere programmatoevoeging. Museum De Pont is 
zelf reeds bezig met nieuwbouw. Aan het uiteinde van de Goirkestraat zal een 
nieuw pand verschijnen met een onderdoorgang als entree van het gebied. 

Legenda 

fiB~ Hoofdstructuur 

c:J Appel aan Lintstructuur 

• • • • + Gemaakte verbinding 
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Afb. 10.4: Appels aan hoofdstructuur 





2 Dit gebied bevat onder andere het gemeentelijke monument 'De 
Kasteelhoeve'. Deze gerenoveerde boerderij met schuur kan in combinatie 
met nieuwbouw worden gebruikt voor de huisvesting van het Poppen- en 
speelgoedmuseum en Muziekmakersmuseum. Daarnaast worden in dit gebied 
atelierwoningen geplaatst. 

3 Dit gebied zal bestaan uit twee zijden. De huidige moestuin wordt de tuinzijde 
van het gebied en zal worden ingericht als beeldentuin. Deze beeldentuin 
wordt toegankelijk gemaakt vanuit de Goirkestraat met een nieuwe 
verbinding. Deze entree zal worden versterkt met een café/restaurant dat 
geplaatst wordt in twee leegstaande panden. 

4 

Vanuit de beeldentuin zijn er entrees naar de kunstclub voor kinderen 
De Pont, de cursusruimte De Pont, Natuurmuseum Brabant en de reeds 
bestaande kinderopvang. De noordelijke kant van het gebied wordt de 
stedelijke zijde. Deze zijde bevat de ontsluiting en parkeergelegenheden 
van het gebied en bevat entrees naar het Natuurmuseum Brabant, de 
expositieruimte/CBK en het bedrijfsverzamelgebouw 

Het gebied van het Nederlands Textielmuseum is reeds in ontwikkeling. 
Het museum heeft plannen voor een nieuw entreegebouw en wil graag dat 
het gebied herkenbaar wordt als het 'Mommerskwartier'. Het museum is 
daarom actief met het vullen van de aanliggende bebouwing met 
museumgerelateerde functies. Naast de (tijdelijke) huisvesting van 
het Stadsmuseum en Stadsarchief in deze panden, worden hier ook 
kunstenaarateliers in gevestigd. 
Om de achetrkant van het gebied meer onderdeel te maken van het 
museumgebied worden de bestaande appartementen daar aangepast. De 
appartementen op de begaande grond en de ommuurde achterterreinen 
verdwijnen en worden aangepast tot parkeergelegenheid. Bovenop deze 
parkeergelegenheid komt een nieuw binnenterrein, dat in verbinding staat 
met de openbare ruimte rond het Textielmuseum . 

5 Het vijfde gebied behoeft in programmatische zin weinig toevoeging, maar 
de verschillende functies moeten wel beter met elkaar in verbinding worden 
gebracht. De kinderboerderij, speeltuin, basisschool en voetbalkooi bevinden 
zich reeds in het gebied, maar werken niet echt samen. Door de functies te 
herschikken en beter zichtbaar en toegankelijk te maken kan veel gewonnen 
worden. Het fraterhuis Petrus Donders wordt momenteel (tijdelijk) bewoond 
door Poolse gastarbeiders. Dit monumentale pand wil ik herbestemmen als 
verzorgingstehuis en wijkservicepunt. De daarbij horende tuin wil ik openbaar 
maken, zodat deze een aanvulling kan zijn op de rest van het openbare 
gebied. 

1 

2 

3 

4 

5 

p 
Programma 

Museum voor hedendaagse kunst De Pont 

Muziekmakersmuseum 
Poppen en speelgoedmuseum 
Atelierwoningen 

Café/Restaurant 
Beeldentuin 
Kunstclub voor kinderen De Pont 
Cursusruimte De Pont 
Kinderopvang 
Natuurmuseum Brabant 
Expositieruimte/CBK 
Bed rijfsverza meigebouw 

Nederlands Textielmuseum 
Stadsmuseum 
Stadsarchief 
Ateliers 
Werkplaatsen 
Appartementen 
Pa rkeerverd i epi ng 

Kinderboerderij Kerkibo 
Speeltuin 
Basisschool 't Goirke 
Voetbalkooi 
Verzorgingstehuis 
Wijkservicepunt 
Fratertuin 

Tabel 10.1: Programma per appel 
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Op afbeelding 10.4 zijn de vijf appels aan de hoofdstructuur te zien. Voor deze 
appels is in de voorgaande paragraaf een geschikt programma geformuleerd, maar 
er is meer nodig om ze afzonderlijk en als onderdeel van het Museumkwartier te 
kunnen laten functioneren . 
Uiteraard is de locatie, oriëntatie en verschijningsvorm van de nieuwe bebouwing 
hiervoor cruciaal. Daarnaast is de inrichting van de openbare ruimte en de verbinding 
met de hoofdstructuur zeer bepalend. De vijf aandachtsgebieden liggen grotendeels 
verscholen achter de lintbebouwing en zijn op verschillende wijzen verbonden met 
de hoofdstructuur. Om de gebieden entrees te geven en onderdeel te maken van 
het Museumkwartier zijn ingrepen nodig. Afbeelding 10.4 geeft weer waar nieuwe 
verbindingen gemaakt worden, afbeelding 10.11 laat de nieuwe morfologie van het 
gebied zien met alle verbindingen tussen de appels en de hoofdstructuur. Per appel 
zijn de volgende ontwerpprincipes van belang: 

1 Omdat dit gebied een zeer prominente plaats heeft aan de hoofdstructuur en 
museum De Pont reeds bezig is met nieuwbouw zijn verder aanpassingen hier 
niet nodig. 

2 Dit gebied is al op verschillende wijzen verbonden met de hoofdstructuur. De 
straten Lambert de Wijsstraat en Edmond Meeliserf ontsluiten én versnipperen 
het gebied. Omdat de schuren en loodsen van het gebied ontsloten moeten 
blijven moet er autoverkeer mogelijk blijven in dit gebied. Het is echter wel 
mogelijk om de straten aan te passen, zodat een bruikbaardere openbare 
ruimte ontstaat. Door de diagonaalverbinding tussen de Hasseltstraat en 
Goirkestraat te ontmantelen, is het mogelijk om zowel de nieuwe musea als 
de atelierwoningen te oriënteren op een middengebied. Dit middengebied 
wordt de nieuwe ontmoetingsplaats van deze appel. 

3 Deze appel heeft twee zijden die beide verbonden zijn met de Goirkestraat en 
het Smidspad. De zuidelijke tuinzijnde heeft alleen voetgangersverbindingen, 
de noordelijke zijde heeft ook autoverkeer door de Goirkezijstraat. Om 
de tuinzijde te verbinden met de Goirkestraat is een doorbraak door de 
bestaande lintverkaveling nodig. Deze doorbraak denk ik te kunnen maken 
over de kavels van Goirkestraat 172, 174 en 178. De eerste twee woningen 
van deze kavels staan leeg en kunnen in gebruik worden genomen als café/ 
restaurant. Goirkestraat 178 is in gebruik als pianohandeL Omdat deze winkel 
haar etalages aan de nieuwe verbinding heeft liggen kan ook de pianohandel 
profiteren van deze doorgang. De entree van de beeldentuin vanuit het 
smidspad is reeds aanwezig. Door het hekwerk en de parkeerplaatsen te 
verwijderen wordt de entree hier aantrekkelijker gemaakt. 



De noordelijke zijde is de meer stedelijke kant van het gebied. Hier 
bevinden zich de parkeermogelijkheden van het gebied en functies met 
een grotere activiteit. Naast de hoofdentree van het Natuurmuseum 
Brabant bevinden zich hier atelierwoningen, de expositieruimte/CBK en een 
bedrijfsverzamelgebouw. De ontsluiting van het gebied vindt plaats door de 
bestaande Goirkezijstraat, maar er wordt ook een nieuwe langzaamverke 
ersverbinding gemaakt. Doordat tussen Smidspad 61 en 71 lintbebouwing 
is verdwenen, is een directe verbinding naar het Smidspad en de Superior 
de Beerstraat mogelijk. Deze nieuwe entree en doorkijk vergroot de 
zichtbaarheid en toeloop van het gebied. 

4 Het Nederlands Textielmuseum is weliswaar volop in ontwikkeling, maar 
zou nog meer met haar omgeving kunnen doen. Het museumgebied is als 
gebied een bijzonder element aan de lintstructuur, maar bezoekers zien 
momenteel alleen de voorzijde. Het gebied bevat echter ook een tweetal 
straten, die door hun positie loodrecht op de lintstructuur, een bijzondere 
doorkijk bieden. Deze straten zouden met hun monumentale panden en 
klassieke bestrating een prominenter onderdeel van het museum kunnen zijn. 
Momenteel wordt deze doorkijk echter beëindigd door een onaantrekkelijk 
gebied met parkeerplaatsen en appartementengebouwen. Door een tweetal 
appartementengebouwen aan te passen kunnen meerdere vliegen in een 
klap worden geslagen. Door de begane grond van de appartementen op 
de begaande grond en de ommuurde achterterreinen aan te passen tot 
parkeergelegenheid kunnen een aantal andere parkeerplaatsen verdwijnen. 
Tussen de appartementen en bovenop de nieuwe parkeerplaatsen kan een 
nieuw binnenterrein worden gemaakt. Door dit terrein met een helling 
te verbinden met de (vrijgekomen) openbare ruimte rond het museum 
ontstaat een aantrekkelijk achterterrein. De achterkant van het museum 
en de verbindingstraatjes worden onderdeel van het museumgebied én het 
Mommerskwartier kan in relatie worden gebracht met de meest noordelijke 
appel. 

5 De meest noordelijke appel heeft een bijzondere verbinding met de 
hoofdstructuur. Het gebied wordt met de Goirkestraat verbonden door de 
Norbetijnerpoort. Dit pad met monumentaal poortje loopt tussen de oude 
Mariamavo en Goirkese kerk door en is de oude entree van dit achtergebied. 
De Norbetijnerpoort heeft echter aan betekenis verloren; de hoofdentree 
van de kinderboerderij en speeltuin ligt momenteel onder de galerieflat in de 
Bisschop Bekkerslaan en het poortje wordt maar beperkt open gehouden. In 
het gebied bevinden zich verschillende functies die elkaar kunnen versterken, 
maar het is momenteel opgedeeld in enclaves. Om de functies van elkaar te 
kunnen laten profiteren en (weer) onderdeel te maken van het publiek 
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Legenda 

Appel aan hoofdstructuur 

Programmatoevoeging 

Bestaande verbinding met hoofstructuur 

Nieuwe verbinding met hoofdstructuur 

Afb. 10.11: Nieuwe morfologie met appels en verbindingen 
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domein wil ik een aantal ingrepen doen. 
De Norbetijnerpoort wordt weer in ere hersteld en het pad wordt 
doorgetrokken naar de pastoriestraat. Dit pad wordt een nieuwe as in 
het gebied die de functies kerk, speeltuin, kinderboerderij, basisschool, 
voetbalkooi, verzorgingstehuis en kloostertuin met elkaar verbindt. Hiervoor 
moeten de kinderboederij en de voetbalkooi worden verplaatst. Zij blokkeren 
de doorgang naar de pastoriestraat en schermen de kinderboerderij en 
speeltuin af van het fraterhuis, de fratertuin en de basisschool. Door het 
gebied aan de pastoriestraat open te werken krijgt het gebied een gezicht 
naar deze straat en kunnen de verschillende functies in relatie met elkaar 
worden gebracht. Door het fraterhuis de functie van verzorgingshuis en 
wijkservicepunt te geven zal het ook beter aansluiten op deze functies. De 
muur van de fratertu in kan blijven staan, maar zal als scheiding worden 
verzwakt met een aantal vensters. De galerieflat aan de Bisschop Bekkerslaan 
zal een extra onderdoorgang krijgen. Door een stall ingruimte voor rolstoelen 
en rollatars te verplaatsen ontstaat een directe doorsteek naar de achterkant 
van het Mommerskwartier. Deze verbinding is eenvoudig te maken en voor 
beide gebieden een wenselijke extra entree. Tussen deze nieuwe entree en 
de bestaande entree aan de Bisschop Bekkerslaan wordt de kinderboerderij 
gesitueerd. De voetbalkooi wordt in het noordelijke deel van het gebied 
geplaatst; aan het doorgetrokken pad van de Norbetijnerpoort, naast de 
basischool. 

Lokale activiteit 

Kinderrecreatie Kinderboerderij Kerkibo 
Kunstclub voor kinderen De Pont 

Publieke ruimten 

Detailhandel 

Maatschappelijke 
functies 

Bovenlokale act iviteit 

Musea 

Entreegebied Poppen- en speelgoedmuseum en 
Muziekmakersmuseum 
Beeldentuin 
Kloostertuin 
Achterzijde Mommerskwartier 

Functies in leegstaande panden 
Café/restaurant 

Verzorgingstehuis/wijkservicepunt 

Poppen- en speelgoedmuseum 
Muziekmakersmuseum 
Matuurmuseum Brabant 
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[10.5 Museumkwartier als Tussenwereld] 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk heb ik de relatie tussen de huidige 
lokale en bovenlokale knooppunten behandeld. Met de ontwerpingrepen en 
programmatoevoegingen is deze relatie verbeterd en is een tussenwereld ontstaan. 
Op de eerste plaats komt dit omdat het aanbod aan knooppunten van loka le en 
bovenlokale activiteit simpelweg is toegenomen . De nieuwe knooppunten worden 
opgesomd in de tabel op de voorgaande pagina. 
Daarnaast zijn een aantal functies verplaatst. De kunstclub voor kinderen 
De Pont, kinderboerderij Kerkibo, de speeltuin en de voetbalkooi hebben om 
strategische redenen een kleine verhuizing ondergaan. Afbeelding 10.18 typeert het 
Museumkwartier als nieuwe tussenwereld. Deze nieuwe situatie functioneert beter 
als tussenwereld ten opzichte van het oude Goirkekwartier om de volgende redenen: 

Het gebied bevat een groter aanbod aan publieke functies. 
Het gebied heeft een completere structuur gekregen. De primaire 
hoofdstructuur is aangevuld met een secundair systeem. De oude en nieuwe 
appels zijn sterke zijtakken die profiteren van elkaars aanwezigheid. De 
appels zijn op zichzelf een verrijking voor de structuur, maar functioneren ook 
als stepping-stone tussen de andere appels. 
Het gebied heeft een sterkere culturele waardeketen. De zwakke schakels 
in de keten productie-presentatie-uitwisseling-consumptie zijn sterker 
geworden. Er zijn nu meer mogel ijkheden tot presentatie en uitwisseling 
en er zijn meer laagdrempelige consumptiefuncties. Naast de m usea met 
internationale aantrekkingskracht, zijn er nu ook consumptiemogel ijkheden 
met een kleinere catchment area. 
De verschillende functies en kwaliteiten van het gebied werken beter samen. 
De combinatie van oude en nieuwe functies heeft een synergetisch werking. 
De verarming van het gebied is stopgezet. De ingrepen en de introductie van 
nieuwe functies maken het gebied (weer) bijzonder. Het Museumkwartier 
verwordt niet tot een eenvoudig woongebied, maar zal zich ontwikkelen tot 
een aantrekkelijk gebied in Brabantstad. 

Om te laten zien dat het Museumkwartier daadwerkelijk functioneert als 
tussenwereld heb ik een aantal views (perspectieven) uitgewerkt. De views bieden 
ieder een beeld van de wijze waarop een bezoeker van het Museumkwartier een van 
de appels zal ervaren. Verschillende bestaande gebiedseigenschappen zijn in een 
beeld samengebracht met de programmatoevoegingen en de publieke ruimten zijn 
opnieuw ingericht. De ontwerpprincipes van paragraaf 10. 4 zijn hierbij van groot 
belang. Op afbeelding 10.19 is weergegeven waar de fictieve bezoeker zich bevindt 
en welke richting hij of zij op kijkt. De bezoeker kijkt steeds recht vooruit en alle 
standpunten bevinden zich op ooghoogte. Bij iedere view hoort een korte toelichting: 



View A [Afb . 10.20] 
Deze view geeft een beeld van appel 2. De afbeelding geeft een beeld van 
het nieuwe middengebied tussen het Poppen- en speelgoedmuseum, het 
Muziekmakersmuseum en de atelierwoningen. Voor de huisvesting van de twee 
kleine musea is nieuwbouw geïntroduceerd; dit pand staat aan de linkerkant. Aan 
de rechterkant staan de nieuwe atelierwoningen. Deze woningen hebben aan de 
atelierruimte een buitenplaats die als uitloper van het atelier kan worden gezien. 
Hiermee wordt de culturele productie van het gebied beter zichtbaar gemaakt; de 
bezoeker van het Museumkwartier komt in contact met de bewoners van het gebied 
en hun werkzaamheden. 
De lintbebouwing van de Goirkestraat is wit gelaten. Deze is achterop de afbeelding 
zichtbaar. Tussen het nieuwe museumpand en de atelierwoningen is een doorgang 
naar de Goirkestraat. Onder het museumpand is een onderdoorgang naar de 
Lambert de Wijsstraat. 

View B [Afb. 10.21] 
Dit is een beeld van de Beeldentuin van appel 3. De fictieve bezoeker is de tuinzijde 
van het Natuurmuseum Brabant binnengekomen via de nieuwe verbinding vanaf 
de Goirkestraat. De bezoeker kijkt uit op de andere aantakking van gebied op 
de hoofdstructuur; de entree aan het Smidspad. Aan de linkerkant bevindt zich 
de kunstclub voor Kinderen De Pont, recht tegenover de bezoeker staat de reeds 
bestaande kinderopvang Krisj, Krasj, Kresj aan het Smidspad. De andere bebouwing 
aan het Smidspad en Kardinaal Alfrinkstraat is wit gelaten. 

View C [Afb. 10.22] 
Deze afbeelding is een perspectief van de andere zijde van appel 3. De bezoeker 
is het gebied nu binnengekomen via de Goirkezijstraat vanaf de Goirkestraat. Aan 
de rechterkant bevindt zich het Natuurmuseum Brabant; aan deze kant bevindt 
zich de hoofdentree van het museum met de bijbehorende parkeerplaats. Links 
van de bezoeker is de nieuwe expositieruimte/CBK te zien, rechts daarvan staat 
het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw. Tussen de beide panden bevindt zich een 
nieuwe verbinding en doorkijk naar het Smidspad en de Superior de Beerstraat. De 
bebouwing van deze straten is wederom wit gelaten. 

View D [Afb. 10.23] 
Hier krijgt de bezoeker een beeld van de nieuwe achterzijde van het museumterrein 
van het Textielmuseum. De bezoeker komt vanuit een verbindingsstraatje op het 
voormalige parkeerterrein. De parkeerplaatsen zijn hier verdwenen en onder de 
twee appartementgebouwen geplaatst. Deze nieuwe parkeergelegenheid, op begane 
grondniveau, bevindt zich onder en tussen de appartementgebouwen. Bovenop deze 
parkeergelegenheid ligt een nieuw binnenterrein. Dit openbaar toegankelijke gebied 
is middels een helling verbonden met de rest van het museumgebied. 
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Legenda 

Gebouwen - Knooppunt van bovenlokale activiteit 

Gebouwen - Knooppunt van lokale activiteit 

- Gebieden - Knooppunt van bovenlokale activiteit 

Gebieden - Knooppunt van lokale activiteit 

fi:B~ Hoofdstructuur 

Afb. 10.18: Museumkwartier als nieuwe tussenwereld 





View E [Afb. 10.24] 
Deze view krijgt de bezoeker wanneer hij vanuit de Goirkestraat, door de 
Norbetijnerpoort, appel 5 in komt. Hij of zij staat op de nieuwe as die doorloopt naar 
de pastoriestraat. Het gebied is aan deze straat opengewerkt, zodat de bezoeker 
een doorkijk heeft naar het fraterhuis en de fratertuin. De bezoeker bevindt zich 
in een groene omgeving waarin de speeltuin, kinderboerderij en voetbalkooi zijn 
opgenomen. Linksachter op de afbeelding is basisschool 't Goirke te zien, rechts 
vooraan ligt een nieuw pad. Wanneer de bezoeker dit pad op gaat krijgt hij het beeld 
van view F. 

View F [Afb. 10.25] 
De fictieve bezoeker kijkt hier recht op de nieuwe onderdoorgang onder de 
galerieflat aan de Bisschop Bekkerslaan. Als de bezoeker hier recht door zou 
lopen, zou hij het museumgebied van het Nederlands Textielmuseum via de 
vernieuwde achterzijde binnenkomen . Links op de afbeelding is de kinderboerderij 
op haar ni-euwe locatie te zien . De kinderboerderij bevindt zich nu tussen de twee 
onderdoorgangen van de galerieflat. 

View G [Afb. 10.26] 
Deze afbeelding geeft de aansluiting van de nieuwe as op de pastoriestraat weer. 
Nadat de bezoeker eerst de Norbetijnerpoort en later de kinderboerderij, speeltuin 
en voetbalkooi is gepasseerd bevindt hij zich nu op het uiteinde van de as. Links van 
de bezoeker bevindt zich de bestaande basisschool 't Goirke, tegenover hem het 
fraterhuis Petrus Donders met de fratertuin. Het fraterhuis wens ik te herbestemmen 
als verzorgingshuis en wijkservicepunt, de fratertuin wordt openbaar toegankelijk 
gemaakt. De fratertuin wordt tevens in relatie gebracht met haar omgeving door de 
muur van de tuin van een aantal vensters te voorzien. 
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Afb. 10.19: Views in het Museumkwartier 



















[11.1 Kernpuntentoets] 

In paragraaf 3.3 is de hoofdvraag van dit afstuderen geformuleerd: "Hoe om te gaan 
met de ontwikkelingen in de vrijetijdssector in de postindustriële stad". Daarna is de 
problematiek van de vrijetijdssamenleving teruggebracht tot een vijftal kernpunten. 
Het antwoord op de hoofdvraag zou een reactie moeten zijn op deze vijf punten: 

KP_ 1 De groeiende dynamische Vrijetijdssector 

KP_ 2 De opkomst van de Beleveniseconomie: 
veranderende waarden in de vrije tijd 

KP_3 De moderne levensstijl: 
veel moeten doen, veel willen beleven en kunnen onthaasten 

KP_4 De tweedeling in de vrijetijdsbesteding: 
verbinding op grote schaal, scheiding op kleine schaal 

KP_S Onthechting en Thematisering: 
de relatie culturele identiteit en plaats is minder direct 

Zeer belangrijk in mijn beantwoording van de hoofdvraag is de tussenwereldopgave 
uit paragraaf 5.2. De door Prof. Dr. Ir. J .T. Mommaas geformuleerde opgave, heb ik 
tot opgave van mijn afstuderen gemaakt. Bij de kanseninventarisatie (hoofdstuk 6) 
hebben de punten van lokale en bovenlokale dynamiek een belangrijke rol gespeeld 
en mijn persoonlijke visie (hoofdstuk 8) op de ontwikkeling van Vrijetijdsstad Tilburg 
is sterk beïnvloed door de tussenwereldopgave. Mijn aandacht is door deze opgave 
ook naar gebieden gegaan, waar de gemeente Tilburg zich niet op focust. Mede 
door de zoektocht naar tussenwerelden ben ik op een andere visie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Tilburg gekomen en heb ik een ander wensbeeld van Vrij et ijdsstad 
Tilburg. Deze verschillen komen het duidelijkste naar voren in hoofdstuk 8. 
De tussenwereldopgave heeft niet alleen invloed gehad op stadsniveau, maar was 
ook bepalend voor de uitwerking van het derde deel van het verslag; het deel 
'Museumkwartier'. Met deze deeluitwerking van de opgave heb ik proberen te 
bewijzen dat een tussenwereld van grotere betekenis voor de vrijetijdsstad kan zijn, 
dan een gebied dat simpelweg vrijetijdsvoorzieningen bevat. De vele gesprekken met 
betrokkenen uit Tilburg en het Goirkekwartier hebben mij gesterkt in de gedachte 
dat het verwezenlijken van 'het Museumkwartier' geen utopie is. Het gebied heeft 
hier de potentie toe, de geïntroduceerde functies denken hier te kunnen functioneren 
en de betrokkenen zien heil in het plan. 

Met mijn beantwoording van de tussenwereldopgave op stad- en wijkniveau heb ik 
een stedenbouwkundig antwoord gegeven op de vijf kernpunten. Per kernpunt is 
mijn reactie als volgt samen te vatten: 



KP 1 > Voor Tilburg heb ik een aantal interventieplaatsen aangewezen waar de 
groeiende vrijetijdssector de ruimte zou kunnen krijgen. Deze plaatsen zijn niet 
simpelweg goed bereikbare plaatsen met voldoende ruimte, maar sluiten aan 
op kansrijke structuren in de stad of bevatten een concentratie aan kansen. De 
vluchtige, dynamische vrijetijdssector krijgt daarom niet de kans om functies op 
zichzelf te realiseren, maar moet zich verbinden met haar omgeving. 

KP _2 > De gemeente Rotterdam constateert in de 'Stad als Belevenis' dat 
vandaag de dag vrijetijdsbeleid niet meer slechts om voorzieningen gaat, maar 
primair om clusters. Deze clusters worden omschreven als een geïntegreerd 
belevenissencomplex. De verschillende onderdelen delen de infrastructuur, hebben 
een gemeenschappelijke marketing en promotie en bieden met een gevarieerd 
aanbod ook een antwoord op de toenemende vluchtigheid in de vrijetijdsbesteding. 
Ik kan me vinden in deze constatering, maar ik denk dat er meer nodig is dan 
een 'geïntegreerd belevenissencomplex'. Voor een duurzame ontwikkeling van een 
vrijetijdsstad, moet aansluiting worden gezocht bij de aanwezige kwaliteiten en 
waardeketens in het gebied. Het simpelweg bij elkaar zetten van voorzieningen heeft 
weliswaar voordelen voor de bezoeker, maar zonder een goede voedingsbodem kan 
dit van tijdelijke aard zijn. Om een belevenissencomplex door de jaren overeind te 
houden is nieuwe input noodzakelijk. Een goed draaiend Museumkwartier in 2007, is 
zonder aanpassingen door haar directe omgeving in 2027 niet meer interessant. 

KP _3 > Een stedenbouwkundig antwoord op dit kernpunt lijkt moeilijk te geven. 
Voor het ontstaan van een nieuwe levenstijl heb ik weliswaar oog gehad, maar de 
verschillende patronen van een drukke levensstijl zijn nauwelijks te sturen. Het 
bij elkaar brengen van functies, zoals in het Museumkwartier is gedaan, kan deze 
patronen wel beïnvloeden, maar is geen totaalantwoord op een levensstijl. 

KP_ 4 > Dit kernpunt heeft een duidelijke reactie gekregen. Uitgangspunt van de 
tussenwereldopgave is het bij elkaar brengen van verschillende werelden met een 
andere spreidingsgraad. Mijn inziens is bij de plannen voor het Museumkwartier 
duidelijk sprake van verbinding op kleine schaal. 

KP _5 > Ook dit kernpunt heeft een duidelijke reactie gekregen. In mijn persoonlijke 
visie heb ik aangegeven dat Tilburg haar kwaliteiten niet op de verkeerde plaats 
moet inzetten als stedelijk ontwikkelingsinstrument, maar zowel in plaats als 
in functie op deze kwaliteiten moet aansluiten. Met mijn plannen voor het 
Goirkekwartier heb ik beoogd te laten zien dat dit gebied momenteel te weinig 
aandacht geniet, maar dat juist hier de culturele identiteit van Tilburg aan de 
oppervlakte kan worden gebracht. 



Nawoord 
Afsluitend zou ik een aantal personen willen bedanken. Mijn afstudeertraject heeft 
zeer verschillende fasen gekend en meerdere schaalniveaus bestreken. Ik heb 
daarom de hulp nodig gehad van diverse personen met een uitlopende kennis. Ook 
de samenstelling van mijn afstudeercommissie is afgestemd geweest op de opgave. 
De kennis en kunde van mijn begeleiders is verdeeld over de verschillende facetten 
van het vakgebied. Alle drie zijn ze in de verschillende fasen van het afstuderen van 
onmisbare waarde gebleken; mijn dank hiervoor! 
Naast mijn commissie heb ik specialistische kennis opgedaan bij een tweeta l 
vrijetijdsdeskundigen. Beiden leverden een totaal ander, maar nuttig beeld op het 
onderwerp; de interviews met hen zijn in de bijlagen bijgevoegd. 
Daarnaast heb ik erg veel hulp gehad van deskundigen en betrokkenen in Tilburg. Zij 
wisten mij van de juiste informatie te voorzien en waren niet zelden de eersten met 
kritiek. Mijn afstuderen is met deze kritiek sterker gemaakt en tot een solide product 
geworden. 

Afstudeercommissie 
Kees Doevendans 
Sophie Rousseau 
Miehiel Dehaene 

Vrijetijdsdeskundigen 
Hans Mommaas 
Fred Barendse 

Tilburg kenners 
Harrie Dona 
Marco Visser 
Ludo Hermans 
Hans Cockx 
José van de Pas 

Musea Ijlburg 
Ton Wagernakers 
Eveline Passier 
Heleen Beekers - Martens 
Frater Caesarius Mommers 
Marie Christine De Vries 
Rob Berkel 

[Hoogleraar Vrijetijdswetenschappen] 
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Globale ontwikkelingen <-> Tilburgse ontwikkelingen 
[G.T. Evers]: In uw publicatie "De vrijetijdsindustrie in stad en land. Een studie naar de 
markt van belevenissen" wijst u op de opkomst van de vrijetijdssector en de ruimtelijke 
effecten daarvan. De beschreven ontwikkelingen zijn echter globaal van karakter en niet altijd 
lokaal waarneembaar. Vraag is welke van de ontwikkelingen in de vrijetijdssector aan de orde 
zijn in de middelgrote stad Tilburg en waar de stad verschilt met de globale trend. 

De overeenkomsten met de globale ontwikkelingen komen mijn inziens in Tilburg voort uit 
haar postindustriële karakter. De stad kent een groot aantal stadsvernieuwingsprojecten, een 
uitgebreide evenementenkalender en een hernieuwde CityMarketing aanpak. De stad maakt 
werk van het terugbrengen van werkgelegenheid en activiteit en meet zichzelf een nieuw 
imago aan. 
Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen (nog) niet van toepassing op Tilburg en geeft de 
stad haar eigen invulling aan nieuwe ontwikkelingen. De bovenlokale markt bepaalt namelijk 
nog niet het uiterlijk van de stad, de toeristische blik is nog niet dwingend en recreatie richt 
zich met name op de bevolking. 
Verder kan gesteld worden dat de stad meer productie- dan consumptiegericht is. De stad 
karakteriseert zichzelf als een stad van Makers (Nota Cultuur 2005-2010) en vindt onderwijs 
en lokale cultuur belangrijker dan consumptie en vermaak. Van een onthechte binnenstad is 
geen sprake en dit 'gevaar' ligt ook niet op de loer. 
Bent u het met me eens dat Tilburg zich onttrekt aan een groot deel van de globale 
ontwikkelingen? Kunt u daarbij ook aangeven welke zaken niet aan de orde zijn in een stad 
als Tilburg en waar de stad bewust een andere koers vaart? 

[J.T.Mommaas]: Nee, Tilburg onttrekt zich niet aan de globale trend. De stad is net als alle 
andere steden zich aan het herpositioneren op een grootschaligere schaal. Dit heeft alles te 
maken met processen als mondialisering, mobilisering, informatisering en toename van de 
koopkracht. Door deze processen wordt kennis, ook wel creativiteit genoemd, steeds meer 
gebruikt als strategische factor. 
Tilburg heeft juist als één van de eerste steden de move naar een nieuwe economie 
gemaakt. Steden als Rotterdam, Maastricht en Tilburg kwamen in de jaren '70 en '80 in 
de problemen na het wegvallen van hun industrie. Zij waren de eerste steden die leisure 
aangrepen als nieuw instrument en een nieuwe economie gingen aanboren. Tilburg heeft 
het eerst geprobeerd als Moderne Industriestad. De stad zocht haar kracht in het verleden 
en kenmerkte zichzelf als Makersstad. De stad wilde zich daarom verder ontwikkelen als 
nieuwe Makersstad. De stad merkte vervolgens dat cultuur ging meebewegen en cultuur 
werd vandaar ook ingezet als motor. Het Veemarktkwartier is hier een goed voorbeeld van. 
Het popcentrum 013 is een doelbewust project om de stad economisch te versterken. Na het 
succes van dit popcentrum, zien we nu in allerlei andere steden een dergelijk popcentrum 
verschijnen. De stad is eigenlijk steeds op zoek geweest hoe ze zichzelf op cultureel en 
vrijetijdsopzicht op de kaart kon zetten. De stad heeft de evenementenkalender uitgebreid 
en poogt mee te liften op de nabijheid van de Efteling. Projecten als het Kunstcluster en 
Veemarktkwartier hebben toch als doel om de consumptie van cultuur op gang te krijgen. 
De laatste paar jaar komt er pas een verschuiving naar culturele productie. De uitbouw van 
het Kuntscluster en het Veemarktkwartier en een project als Villa Media richt zich op de 
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ir. J.T.Mommaas 
Tilburg heeft inderdaad geen grootschalige entertainment, dit heeft te maken met het 
locatiebeleid. Er zijn wel pogingen geweest voor bijvoorbeeld eenSkiramide en een 
grootschalig Cinemacomplex, maar er is ook geen plaats voor. Tilburg heeft dus wel degelijk 
ingezet op globale ontwikkeling, maar de stad is niet gegaan voor grootschalige complexen. 
In heel Nederland doen eigenlijk maar weinig steden dat. Er zijn wel een paar initiatieven, een 
paar speldenprikjes, maar een pleasure peripheri blijft toch iets buitenlands . Dat heeft twee 
oorzaken. Aan de ene kant hebben we een bijzonder restrictief ruimtelijke ordeningsbeleid, 
denk aan het ABC-beleid . Aan de andere kant zijn we in Nederland verwend met een veelheid 
aan voorzieningen. Nederland kent ontzettend veel kleine stadjes, het land is fijnmazig 
verstedel ijkt. 

[G. T.Evers]: Wellicht kunnen we op een ander schaalniveau wel denken aan een pleasure 
peripheri. Dit brengt ons het volgende onderwerp: 

Brabantstad 
[G. T.Evers}: De gemeente Tilburg is nog erg centrumgericht, waar andere steden kiezen voor 
de ontwikkeling van een 'pleasure periphery' of deze oogluikend toestaan. De Tilburgse Raad 
heeft met de keuze voor Voorkeursstrategie Campus plus' de ontwikkeling van het gebied 
Stappegoor tot grootschalig leisure-gebied tegengehouden, de vele projecten in de binnenstad 
(Spoorzone, Veemarktkwartier, Piushaven) lij ken voorrang te krijgen. 

Tilburg lijkt zich hiermee te focussen op haar eigen cultuur (place) en de commercie (market) 
op afstand te houden. De commercie krijgt wel een kans in combinatie met ander functies, 
maar knjgt niet haar eigen consumptiegerichte pretlocatie. Gezien de ligging van Tilburg, 
met bijbehorend catchment area, en haar rol als cultureel kwartier in Brabantstad lijkt dit een 
verstandige keuze. 
De status van de Brabantstad-gedachte roept echter weer vragen op. Steden kiezen namelijk 
geregeld voor hun eigen hachje boven de regionale belangen. De provincie moet nog steeds 
ruzies sussen over geplande pretparken en kunstijsbanen in zowel Tilburg als Breda en het is 
dus de vraag hoe levensvatbaar Brabantstad is. 

Ml)'n inziens is de Tilburgse focus wel goed, maar moet de stad tegell)'kertl)'d inzien dat de 
culturele en creatieve sector zeer gewild zl)'n en dat ook de andere Brabantse steden hierop 
in bll)'ven zetten. Deze focus betekent dus wellicht eerder dat meer bewoners en bezoekers 
voor pretfuncties naar andere steden gaan, dan dat ze voor 'de Tilburgse cultuur' naar Tilburg 
komen. Ziet u deze ontwikkeling ook? Gelooft u in een functioneren van vrl)'etl)'dsvoorzieningen 
op Brabantstad-niveau? Moet Tilburg hierop inzetten of moet de stad het gebied Stappegoor 
toch als grootschalig leisure-gebied ontwikkelen? 

[J.T.Mommaas]: Echte Entertainment-ships hebben we in Nederland ook op reg ionaal niveau 
nog niet. We kennen weliswaar de projecten Arena-boulevard, Alexandrium, Miracle Planet 
en Maasmechelen village, maar deze projecten bestaan voornamelijk uit retail- en minder uit 
pleasure-functies. CenrtO in Oberhausen heeft die functies wel. 

Het is een naïeve gedachte om steden af te houden van het beconcurreren van elkaar. Het is 
juist de taak van gemeente om te concurreren. Als burger mag ik verwachten van een stad dat 
ze bezig is met een concurrentiestrijd . Het is echter zaak dat steder:Un die_ concurrentie gaan 



specialiseren. Zo ver zijn we nog niet. In de huidige onvolwassen markt zijn steden nog aan 
het kopiëren, in een meer volwassen markt zouden ze zichzelf specialiseren. Deze specialisatie 
komt nog wel, de consumenten gaan namelijk wel kiezen. Die kiezen met hun voeten. 

Tilburg zou het idee van de netwerkstad beter moeten profileren. De voorzieningen in de 
stad concentreren zich met name langs de oude herdgangen. Het paradoxale aan de situatie 
van Tilburg is dat de grootste leisure-boulevard van Nederland eigenlijk zeer nabij ligt. De 
verbinding Tilburg-Waalwijk heeft met de Efteling, de Loense en Drunense Duinen en de 
Woonboulevard Waalwijk een geweldig potentieel. Een initiatief als Brabantstad zou dit op 
kunnen pakken, dit blijkt echter erg moeilijk te zijn. 
Ik weet dus niet of het mogelijk is om te denken in Vrijetijdsvoorzieningen op Brabantstad
niveau. Brabant kent met de Efteling, de Brabanthallen, het centrum van Breda en van Den 
Bosch weliswaar voorzieningen die op deze schaal functioneren en zelfs Brabant overstijgen, 
maar deze voorzieningen zijn uit zichzelf gegroeid. Het ontstaan van dit soort voorzieningen 
kunnen we niet aan Brabantstad overlaten. Daar is meer voor nodig. We zouden bijvoorbeeld 
kunnen denken aan Brabant als culturele hoofdstad van Europa of een BrabantfestivaL Of je 
zou als Brabant die potentiele leisure-boulevard tussen Breda en Tilburg moeten ontwikkelen. 

Alle vijf de Brabantse steden zijn momenteel wel bezig met hun positie in Brabantstad. De 
verschillende nota's van de steden geven hier blijk van. Tilburg is van de Brabantse steden de 
meest hoekige stad. Het is ook de stad met de hoogste dichtheid aan onderwijsvoorzieningen 
en een levendige jongerencultuur. In combinatie met entertainment zitten hier wel kansen. 
De stad is hier goed mee bezig geweest, maar dit moeten ze blijven onderhouden. Tilburg zal 
ook wel moeten. De stad valt namelijk in een gat. De westkant van Brabant profiteert van de 
aansluiting van Breda op de HSL, de oostkant ontwikkelt zich als Brainport langs de A2. Er is 
Tilburg dus alles aan gelegen om Brabantstad te laten bestaan. 

Jussenwerelden 
[G. T.Evers]: Een terugkerend dilemma is volgens u de aansluiting bij de 'space of flow' 
van de taurist gaze of het vasthouden aan de 'space of place' van de lokale gemeenschap. 
Volgens u moet de aandacht liggen bij het vormgeven van tussenwerelden, transitiezones, 
knooppunten tussen het lokale en het mondiale. Tussenwereld zouden enerzijds ruimte 
moeten bieden aan lokale vormen van representatie, betrokkenheid en continuïteit, anderzijds 
moeten ze ook open genoeg zijn om de betrokkenen gelegenheid bieden een productieve 
rol te spelen in de bovenlokale economische en culturele dynamiek. Ze bieden ruimte aan 
succesvolle winkelformules en lokale initiatieven van de 'couleur locale'. 

Deze tussenwerelden zijn goed voor te stellen aan de randen van de binnenstad. De 
aansluitingen met de Spoorzone, Binnenstad West, het Veemarktkwartier en Centrum Zuid 
zijn als tussenwereld aan te duiden. Deze verknopingen van twee werelden moet echter 
ook elders in de stad plaatsvinden. We mogen niet meer uitgaan van een monocentrisch 
geordende stad en moeten bij het verdelen van vrijetijdsfuncties over de stad ook oog hebben 
voor andere knooppunten en zone's in het stedelijk veld. Binnensteden zijn voldoende flexibel 
en duurzaam om zichzelf te transformeren, andere locaties behoeven meer hulp. 
Het versterken van de binnenstad zou mijn inziens geflankeerd moeten gaan met een 
strategie die zich richt op locaties langs de ringbaan, het kanaal en bij de wijkcentra. Het 
gebied Stappegoor, de Piushaven en industriegebieden tussen de Ringba,an Noord/Oost 
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ir. J.T.Mommaas 
en het kanaal bieden kansen voor functiecombinaties die zich zowel richten op de toerist 
als aansluiten op de leefwereld van de lokale gemeenschap. Deze strategie is dus niet 
perifeer, maar eerder 'subcentraal' te noemen. Gelooft u in een focus op de subcentrale 
vrijetijdslocatie? 

[J.T.Mommaas]: Spoorzones zijn als tussenwereld interessant omdat het transferpunten 
zijn, maar niet alleen voor bezoekers. Het zijn ook gebieden aan de rand van de stad. Plaatsen 
waar stromen uit de stad en suburbane stromen samenkomen. Een mooi voorbeeld is het 
Beatrixgebouw van Joop van den Ende. Van den Ende weet dat zijn complex zich richt op 
een bovenregionale markt, maar tegelijkertijd ziet hij uitgaan ook als iets stedelijks. Daarom 
staat het Beatrixgebouw op de ideale plek. Het staat tegen de stad aan, maar heeft ook een 
suburbane binding. 
De koppeling van binnensteden en regionale stromen gebeurt meestal tegen binnensteden 
aan, maar dit is erg functieafhankelijk. De functie zelf en de verhouding van deze functie tot 
de verschillende koopstromen is locatiebepalend. Tussenwerelden willen tegen bronpunten 
aanliggen. Daar kunnen de verschillende koopstromen en waardeketens verbonden worden. 
Een Factory Outlet center heeft maar één koopstroom en kan dus gerust perifeer liggen. 
Pathé hanteert op dit gebied een interessant onderscheid . Zij onderscheiden twee locaties: 
Dat zijn de allereerst de binnenstadlocaties bij een multifunctioneel uitgaansgebied. De 
bioscopen moeten hier op de looproute langs het uitgaansgebied liggen. De bioscoop sluit dan 
aan op een etentje of een bezoek aan een kroeg. Daarnaast onderscheiden zij de suburbane 
locaties. Deze locaties worden aangedaan als men vanuit de thuissituatie bedenkt om een 
bioscoop te bezoeken. Deze locaties kunnen makkelijk worden bereikt vanuit het suburbane 
woonmilieu en na het bezoek is men ook snel weer thuis. 

[G. T.Evers]: De twee locaties die u nu noemt zijn beide min of meer onthechte 
consumptielocaties. Deze multifunctionele uitgaansgebieden en perifere locaties hebben 
weinig binding met de omgeving. Mijn inziens moeten de tussenwerelden gecreëerd worden op 
plaatsen die een directe relatie hebben met woonomgevingen, maar ook bereikbaar zijn voor 
de bezoeker. 

[J.T.Mommaas]: Dan heb je het over clusters. Deze bevatten een mix van functies en 
hebben een mid-urbane ligging, ze zijn gekopppeld aan de diverse woonmilieu's van de stad. 
Van belang is dat functies worden geclusterd die elkaar zowel programmatisch versterken als 
aanvullende zijn over de dag en de nacht. De Zuid-as in Amsterdam zou zo'n gebied kunnen 
worden. Hier kunnen koopstromen worden samengebracht en kunnen de dag en de nacht 
goed op elkaar aansluiten. Op de Arena-boulevard ging dit niet goed. Joop van de Ende zag 
in dat zijn theater met bijbehorend publiek niet goed samen zou gaan met de Arena en de 
voetbalhooligans. Hier beten de verschillende functies elkaar. 

[G. T.Evers]: De gemeente Rotterdam werkt momenteel met een clusteraanpak. De afdeling 
Vrijetijdseconomie heeft verschillende clusters verdeeld over de stad met bijbehorende 
thema's. Deze clusters richten zich echter met name op de bezoeker en consumptie, de 
bewoner en productie zou van mij meer aandacht mogen krijgen. 

[J.T.Mommaas]: Clusteren in het buitengebied is altijd moeilijk. De Westergasfabriek is het 
project dat het verste van de binnenstad afligt en toch s.uccesvol is als cluster. Bij de Arena 



kan dit bijvoorbeeld niet, productie-functies voelen zich daar niet thuis. Deze bedrijvigheid en 
activiteit blijft het toch zoeken in plaatsen in de laat 19• eeuwse, vroeg 20• eeuwse gordel. 
Oud-urbane plaatsen waar functies vrij komen; daar gaat de productie zitten. Kijk maar naar 
de Verkadefabriek in de Den Bosch. 

[G. T.Evers]: Tilburg heeft aan de rand van de binnenstad een gigantische kanaalzone. Met 
het oog op de vertrekkende bedrijvigheid daar, zou je verwachten dat daar de productie zich 
gaat vestigen en er dus ontwikkelingen gaan voordoen. 

[J.T.Mommaas]: De Kanaalzone heeft echter geen erfgoed meer, het is allemaal afgebroken . 
Het beetje aan cultureel erfgoed in Tilburg is allemaal al bezet door culturele functies. De 
Pont, het Duvelhok, de oude kazerne, het oude ziekenhuis zijn allemaal al bezet. 

Den Bosch 
[G. T.Evers]: Gisteren was is ik op gesprek in Den Bosch voor mijn afstuderen. Na een 
uiteenzetting van mijn bedoelingen, lieten mijn gesprekpartners uw naam vallen. Zij 
adviseerden mij om eens met u te gaan praten, omdat zij wisten dat u een uitgesproken 
mening heeft over Den Bosch en hun omgang met de Vestingwerken. Hoe denkt u daarover? 

[J.T.Mommaas]: De ontwikkelingen zitten daar muurvast. Het eeuwige dilemma tussen 
behoud en ontwikkeling zorgt voor een situatie die weinig productief is. Den Bosch zou 
veel creatiever moeten omgaan met het concept Vestingstad. Moderne architectuur en 
productiefuncties moeten namelijk ook een plek krijgen in en aan de Vestingstad. Daar 
hebben ze de afgelopen jaren flink mee geblunderd. Momenteel zijn ze er wel mee bezig en 
het Paleiskwartier is een redelijke start. Er is echter nog geen focus in het culturele leven. De 
stad is altijd een provinciestad geweest en heeft geen uitgesproken profiel. 
Tegelijkertijd kent de stad het probleem van de culturele overdaad. Ze hoeven daardoor niet 
te kiezen. Culturele functies drijven mede daardoor nog op subsidies. Het ontbreekt de stad 
aan culturele ondernemerschap. 
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dhr. F.Barendse 
Integraal Vrjjetjjdsbe!ejd 
[G.T. Evers]: De gemeente Rotterdam heeft als eerste gemeente in Nederland geanticipeerd 
op veranderingen in de vrijetijdssector. De gemeente zag in dat de sectorale aanpak niet meer 
aansloot bij de dynamische vrijetijdssector en een integrale aanpak veel meer zou opleveren 
bij de uitbouw van Rotterdam als plezierstad. Dit heeft geleid tot het ontstaan van de afdeling 
Vrijetijdseconomie binnen het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Met deze afdeling is de 
gemeente Rotterdam beter in staat initiatieven van derden te stimuleren en te faciliteren en 
dit werpt momenteel zijn vruchten af. Mijn inziens verdient de opkomst van de vrijetijdssector 
echter nog een bredere aanpak. Naast de economische gevolgen en kansen verdienen ook 
de maatschappelijke en ruimtelijke gevolgen meer aandacht. Zou ook hier de gemeente 
Rotterdam een pioniersfunctie kunnen vervullen? Zou bijvoorbeeld ook een afdeling binnen 
dS+V gericht op de vrije tijd wenselijk zijn? 

[F.Barendse]: De afdeling Vrijetijdseconomie was er eerder dan de integrale aanpak. De 
afdeling is voortgekomen uit de afdeling Toerisme, waar toentertijd het gevoel heerste dat 
het trekken van toeristen erg onhandig ging en dat het dus anders moest. De afdeling trok 
daarom de conclusie dat het voor zichzelf en de stad, de bewoners, beter zou zijn als er een 
afdeling Vrijetijdseconomie zou komen. 
Je moet je realiseren dat Vrijetijdseconomie eigenlijk een leeg begrip is. Sport en Cultuur zijn 
nodig om de economie inhoud te geven; daar kunnen bestedingen aan gekoppeld worden. De 
integrale aanpak is dus nodig om de afdeling Vrijetijdseconomie te kunnen laten draaien. Wij 
kunnen niet anders dan samenwerken, en we werken dus ook veel samen met dS+V. Het is 
onze taak om zoveel mogelijk instanties te laten denken aan Vrijetijdseconomie. Wij moeten 
de andere afdelingen doordringen van het belang van vrije tijd. Extreem gesteld: als wij ons 
werk goed doen, is de afdeling na verloop van tijd overbodig. 

[G. T.Evers]: De publicatie 'De Stad als Belevenis' wordt gezien als het resultaat van integraal 
vrijetijdsbeleid. Medewerkers van OBR, dS+V, dienst Sport en Recreatie en dienst Kunst en 
Cultuur hebben gezamenlijk aan deze publicatie gewerkt en brengen een gezamenlijk beeld 
naar buiten van het gewenste Rotterdam als plezierstad. Als resultaat hiervan is het uitbouwen 
van Rotterdam als vrijetijdsstad met name op bovenlokaal niveau zichtbaar. Het belang van 
Citymarketing wordt niet onderschat en voor het verbeteren van het imago van de stad zijn 
stadsbestuurders bereid diep in de buidel te tasten. 
Het onderwerp 'recreatie dicht bij huis' komt in 'De Stad als Belevenis' echter maar zijdelings 
langs. De Dienst Sport en Recreatie wijst in de recreatieve visie 'Recreatie dichtbij huis' wel op 
het belang van recreatie dichtbij huis, maar dit belang is niet economisch van aard. 
Mijn inziens is het integrale vrijetijdsbeleid dus nog voornamelijk op de bezoeker gericht en 
minder op de bewoner. Kunnen we volgens u ook stellen dat de integrale aanpak met name 
tot doel heeft om economisch slagvaardiger te zijn, maar nog niet volledig integraal is? 

[F.Barendse]: Je conclusie klopt. We hebben met name met de Dienst Sport en Recreatie 
veel discussie gehad over het schaalniveau. We hebben zelfs gesproken over de vraag of ook 
wipkippen een attractie zijn. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de stedelijke inva lshoek. 
Grappig is dat Sport en Recreatie nu ook steeds meer merkt dat economie belangrijk is. 
Zij willen de economische betekenis gaan onderzoeken van lokale vrijetijdsvoorzieningen. 
Economie wordt door hen nu ook gezien als mogelijk aanknopingspunt. 



[G. T.Evers]: In de 'Stad als Belevenis' wordt het idee van lokale cultuurcentra geopperd. Dit 
idee wordt echter niet verder toegelicht. Zou u meer over het belang, de vorm en de realisatie 
van deze subcentra kunnen vertellen? 

[F.Barendse]: Ik heb geen idee wat dat is. 'De Stad als Belevenis' is onder een PvdA
college tot stand gekomen. Toen Leefbaar in Rotterdam aan de macht kwam ging 'Stad als 
Belevenis' van de baan. Zij zeiden letterlijk geen zin te hebben in visies en gedoe en vonden 
lokale cultuurcentra niet interessant. Later heeft de verantwoordelijke wethouder 'De Stad 
als Belevenis' een keer meegenomen op vakantie en kwam hij helemaal enthousiast terug. 
Hij wilde er toch mee aan de slag, maar liep tegen het probleem aan dat het onderwerp 
onder verschillende wethouders valt. Ieder wethouder had wel een aantal projecten die hier 
raakvlakken mee hadden. Dit leverde een enorme discussie op, totdat uiteindelijk besloten is 
om 'De Stad als Belevenis' alleen als denkkader te gaan gebruiken. 

[G. T.Evers]: Rotterdam is sterk in het bieden van duidelijkheid aan investeerders. In de 'Stad 
als Belevenis' worden 5 typisch Rotterdamse en 5 Grootstedelijke thema's geïntroduceerd 
en in de publicatie 'Portfolio Vrijetijdslocaties 2005' worden deze thema's verdeeld over 19 
vrijetijdslocaties. Private partijen weten zo precies waar de gemeente investeringen verlangt 
en welke ambities de gemeente op de betreffende locatie heeft. 
De 'Portfolio Vrijetijdslocaties 2005' is door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam naar 250 
vrijetijdsondernemers en vastgoedontwikkelaars verstuurd. Initiatiefnemers worden dus 
uitgenodigd om met plannen te komen. Dit zorgt aan de ene kant voor een hoog aantal 
investeringen, aan de andere kant ligt de stad ook in de uitverkoop. Investeerders kunnen 
snel hun droom verwezenlijken, maar enige bezinning of fasering kan tot betere plannen 
leiden. Mijn inziens zal de haast om van Rotterdam een interessante vrijetijdsstad te maken 
leiden tot minder duurzame oplossingen. Ik ben echter niet op de hoogte van de kwaliteit van 
de gerealiseerde en toekomstige projecten. Kunt u mij vertellen of er inderdaad sprake is van 
haast? Zo ja, heeft deze haast geleid tot projecten waar u minder tevreden over bent? Kunnen 
de Rotterdamse projecten nog winnen aan duurzaamheid? 

[F.Barendse]: De vrijetijdssector kent een wonderlijke fenomeen: het is een lastige 
markt waarin het succes van een concept afhankelijk is van de exploitant in plaats van de 
vastgoedontwikkelaar. Door deze lastige markt en de aanwezigheid van meerdere partijen 
loopt het vaak spaak. Van het snel verwezenlijken van een droom is dus niet echt sprake. 
Ik weet ook niet of je kunt zeggen dat de stad in de uitverkoop ligt. Een aantal jaar geleden 
hadden we een sterk idee over voorzieningen en wat voor locaties daarbij hoorden. Daarbij 
was er ook wel een beeld van de gewenste fasering en timing; we deden niet alles tegelijk. 
Wel was er sprake van kannibalisme. We waren op veel plekken bezig en zochten op de 
verschillende plekken naar programma. Daardoor vertrokken functies van de ene plek naar de 
andere; er was meer sprake van verschuiving dan van toevoeging. 

[G. T.Evers]: Dan ga je dus uit van het bestaande aanbod aan voorzieningen. Zou je niet veel 
beter de productie van nieuwe dingen kunnen stimuleren? 

[F.Barendse]: Daar was dus eigenlijk de Portfolio Vrijetijdslocaties voor. Deze was bedoeld 
om te prikkelen; hier moesten nieuwe ideeën uit voortkomen. Het wonderlijke aan de 
vrjjetijdssector is ook het feit dat veeJ succesvolle formules klein zijn begonnen. Denk 
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bijvoorbeeld aan de Spido en diergaarde Blijdorp. Dit zijn ook voorzieningen die passen bij 
Rotterdam. Wij zijn er als afdeling dus kien op om kleine initiatieven uit te bouwen. 
Maar ik moet ook zeggen dat wij redeneren vanuit de consument. Wij gaan op zoek naar de 
behoeften van de consument en vragen ons af hoe we daar op kunnen spelen . 

[G. T.Evers]: Wordt er momenteel al gewerkt aan een nieuwe Portfolio Vrijetijdslocaties? 
Hoe wordt een dergelijke portfolio samengesteld? Op basis waarvan worden de locaties 
geselecteerd? 

[F.Barendse]: Ik twijfel of dat zinvol is. De vrijetijdsmarkt is zeer versnipperd, dus die moet 
je misschien wel anders benaderen. Wellicht moeten we meer doen aan actief relatiebeheer. 
We moeten ook meer de boer op, actief acquireren . Probleem is wel dat je jezelf als gemeente 
in een netelige positie brengt. Wanneer je gaat vragen om initiatieven, zal het antwoord zijn: 
wat levert het mij op? Dan kun je nog moeilijk eisen stellen als gemeente. Daarom willen we 
zeker geen uitverkoop houden. 
De Portfolio is opgesteld op basis van een aantal andere documenten. In 'De Stad als 
Belevenis' worden de ru imtelijke prioriteiten van de stad genoemd. In het 'Uitvoeringsplan 
Stedelijke Projecten Rotterdam (USPR) wordt een ruimtelijk overzicht geboden van alle 
projecten en dan was er ook nog het Ruimtelijk Plan 2010. Het USPR was aanvankelijk bedoeld 
als sturend, maar is gaandeweg meer een monitor geworden. Dit document is dus ontspoord, 
maar wordt momenteel weer gerepareerd met de Stadsvisie die er aan zit te komen. 

Het Clusteren van Voorzieningen 
[G. T.Evers]: In de 'Stad als Belevenis' wordt gesteld dat vrijetijdsbeleid vandaag de 
dag niet meer slechts om voorzieningen gaat, maar primair om clusters. Deze clusters 
worden omschreven als een geïntegreerd belevenissencomplex waa111an de verschillende 
onderdelen de infrastructuur delen, met gemeenschappelijke marketing en promotie, die 
met een gevarieerd aanbod ook een antwoord vormen op de toenemende vluchtigheid in 
de vrijetijdsbesteding en die door hun massa, zichtbaarheid en bereik een hoger niveau van 
investeringen en exploitatie mogelijk maken. Kortom: clusters bestaan uit zowel hardware 
(voorzieningen), software (verbindende openbare ruimte) als de orgware (politiek en 
organisatie). 
De clusterstrategie is met name consumptiegericht Gezocht wordt naar synergievoordelen die 
zorgen voor een toename van het aantal bestedingen en investeringen in een gebied, maar 
de productiekant komt niet ter sprake. De strategie richt zich slechts op het optimaliseren van 
consumptie, waar mijn inziens het stimuleren van productie een duurzamere strategie lijkt. 
Moet Rotterdam niet meer aansturen op clusters die de gehele keten aan 'verticale' 
functies (ontwerp, productie, uitwisseling en consumptie) bevatten? Moet Rotterdam haar 
clusterstrategie verder verfijnen? 

[F.Barendse]: Het is een interessante gedachte, maar je moet ergens een grens trekken. 
Het is een hele indirecte strategie, waarvan je niet weet wat het oplevert. Wij zijn alleen 
geïnteresseerd in publiekverzorgende funct ies. Hoe die tot stand komen is voor ons niet van 
belang . 



[G. T.Evers]: Moet er dan toch een andere afdeling bijkomen? 

[F.Barendse]: Die afdeling is er wel. Bij de diensten Sport en Recreatie en Kunst en Cultuur 
gebeurt dit wel. Dit gebeurt alleen niet vanuit Vrijetijdseconomie. 

Tbematjserjng 
[G. T.Evers]: De gemeente Rotterdam houdt zich, met het gebruik van thema's bij de 
ontwikkelingen van vrijetijdsgebieden, expliciet bezig met thematisering. De stad richt zich 
op de beleving van consumenten en stelt zich als doel thema's als leidraad te nemen voor 
de inspanningen op het gebied van vrijetijdsbeleid. Daarnaast is men bezig met het bewust 
versterken van de eigen identiteit, met als doel het verhogen van de attractiviteit van een 
aantal locaties. 
Bij thematisering is er sprake van het nastreven van een gegarandeerde 
belevenissenopbrengst Ruimte wordt een product met een geconstrueerde identiteit, waarbij 
de bezoeker vooraf weet wat hij kan verwachten. Plaatsen kunnen hierdoor voor bezoekers 
aantrekkelijker worden en consumptie kan effectiever plaatsvinden. 
Nadelen zijn er echter ook. Sterk gethematiseerde plaatsen worden ontdaan van verrassingen 
en achterkanten. Het worden plaatsen van opgeschoonde stedelijkheid, die ook voor de 
bezoeker minder interessant worden. Daarnaast bestaat de kans tot onthechting: plaatsen 
verliezen hun relatie met de omgeving en uiteindelijk ook de culturele identiteit, waar die 
aanvankelijk uitgangspunt was van de thematisering. 
Wordt er bij het gebruik van thema's ook rekening gehouden met deze effecten of hoort dit er 
nu eenmaal bij? Zijn er initiatieven die hier op anticiperen of worden deze effecten niet of niet 
als nadelig ervaren? 

[F.Barendse]: Als je daadwerkelijk die clusters realiseert dan zijn die nadelen er. Maar die 
clusters zijn een wensbeeld. We hebben die discussie wel gehad. We zouden een soort Disney 
in de stad krijgen, maar zo ver zijn we nog lang niet. Laten we dat eerst maar eens proberen, 
dat is al moeilijk zat. Als er dan een keerzijde blijkt te zijn, zien we dat dan wel. Ik heb nu nog 
niemand gehoord, die klacht over thematisering. 
Rotterdam kent wel een goed voorbeeld; de Koopgoot. Dit is ook geen openbaar gebied, 
omdat het eigendom is van private partijen. De bewaker is daar de baas en je ziet er geen 
zwervers. De consument vindt dat echter helemaal niet erg; de euro's worden daar in grote 
getale uitgegeven. 

[G. T.Evers}: Daar kunnen we dus echt spreken van opgeschoonde stedelijkheid. 

[F.Barendse]: Ja, maar dat is het enige gebiedje in Rotterdam. Er is ook veel kritiek geweest 
op de architectuur van de Koopgoot, een ontwerp van the Jerde Partnership. Het zou niet 
Rotterdams zijn en veel te gelikt. Dat versterkt dit voorbeeld, maar vanuit de economie 
reageren we daar niet op. Als de consument dat wil, dan is het goed. 

oe Recreatieve Stad: Wensbeeld 2010+ 
[G. T.Evers]: De kaart De Recreatieve Stad: Wensbeeld 201 0+ uit het Ruimtelijk Plan 
Rotterdam 2010 wordt gezien als weergave van het ruimtelijke beleid van de gemeente voor 
de vrijetijdssector. Het tekenen van een dergelijke kaart is mijn inziens een goed initiatief en 
een duidelijk uit0oeifie/ van integraal vrlj"etlj"dsbeleid. 
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De kaart geeft echter geen goed beeld van het Rotterdamse vrijetijdsbeleid en is onduidelijk. 
De Thema 's en Clusters uit 'Stad als Belevenis' en de 19 vrijetijdslocaties zouden op deze 
kaart terug te vinden moeten zijn. De kaart wordt nu gedomineerd door fietspaden, voetpaden 
en (potentiële) concentratiepunten, maar de thema's en clusters zijn veel meer bepalend voor 
Rotterdam als vrijetijdsstad. 
Het lijkt mij veel interessanter om een uitgebreidere vrijetijdskaart van de stad te tekenen. 
Recreatie is slechts éen onderdeel van de stad als vrijetijdsstad. Een vrijetijdskaart, of leisure
kaart moet ook informatie over kunst, cultuur, toerisme, retail en entertainment bevatten. Er 
is behoefte aan een betere kaart van het wensbeeld van Rotterdam als vrijetijdsstad. Bent u 
dit met me eens? 

[F.Barendse]: Mee eens. We hebben wel eens een poging ondernomen, maar dit blijkt 
moeilijk. Je zit met de vraag wat wel en wat niet, en met de vraag of de kaart een 
wensbeeld moet zijn of een inventarisatie. Het is heel moeilijk om op een abstract niveau 
over vrijetijdsvoorzieningen te praten. Het moet eigenlijk concreet , maar dan is het geen 
wensbeeld meer. Aanvankelijk was deze kaart wel als vrijetijdskaart bedoeld, maar uit dit idee 
is uiteindelijk de Portfolio Vrijetijdslocaties gekomen. 
Als er iemand is die hem wel kan tekenen, dan zie ik dat graag. Ik heb er echt mee 
geworsteld. Vrije tijd is namelijk maatwerk. De functie Cultuur intekenen is erg moeilijk. Het 
wordt al snel te veel, want iedere ambtenaar v indt heeft wel iets dat er op zou moeten staan. 
Als de sporthallen of de voetpaden ontbreken heb je al een probleem. 
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