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Voorwoord 

Voor u ligt een afstudeeronderzoek naar de Spoorzone 

te Tilburg. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van 

het afronden van de masterstudie 'Urban Design and 

Planning' aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Met dit afronden komt er een eind aan een lange 

studieweg die uiteindelijk heeft geleid tot het begeerde 

diploma. De periode van een jaar en enkele maanden, 

die ik aan dit onderzoek besteed heb, kan gezien 

worden als een groot leerproces in het vakgebied 

van de stedenbouw. Tevens is het voor mij een zeer 

waardevolle persoonlijke ontdekkingstocht geweest. 

Via deze weg wil ik de mensen bedanken die 

op enige wijze betrokken zijn geweest bij mijn 

afstudeeronderzoek. In het bijzonder mijn begeleiders 

Bruno De Meulder, Michie! Dehaene en Reinder 

Rutgers. Met genoegen heb ik naar hen geluisterd en 

veel van hen geleerd. Het enthousiasme en vertrouwen 

dat zij mij gaven als reactie op mijn werkwijze heeft 

mij veel steun en motivatie gegeven. Daarnaast wil 

ik lnge bedanken voor haar onvoorwaardelijke steun 

en vooral voor haar geduld als ik tel kens weer over 

mijn onderzoek begon. Mijn ouders die mij hebben 

gesteund, geadviseerd en een luisterend oor zijn 

geweest, maar vooral omdat zij het mij hebben gegund 

om deze studie te kunnen doen, waarvoor ik ze zeer 

dankbaar ben. 

Tot slot een woord van dank aan mevr. M. de Miguel I 

Capdevila en dhr. G. Dolne van de Gemeente Tilburg 

voor het verstrekken van waardevolle informatie en 

belangrijk materiaal. 

Jaap Witte, februari 2009. 



Samenvatting 

Analyse 

Tilburg is een stad met meer dan 200.000 inwoners in 

de provincie Noord-Brabant. Als een van de vijf grate 

steden van Noord-Brabant is Til burg deelnemer in het 

interstedelijk samenwerkingsverband netwerkstad 

Brabanstad. Aangestuurd vanuit het Rijk wordt er 

in Brabantstad onder andere ge"investeerd in de 

bereikbaarheid en de economie. Het gezamenlijk 

optreden zal resulteren in een Europese invloedsfeer 

van de Brabantse regia. Vanuit Brabantstad worden 

in de steden grootschalige projecten gestimuleerd. De 

Spoorzone in Til burg kan worden beschouwd als een 

van deze grate projecten. In het gebied van de Oude 

Stad in Tilburg is een gebied van ongeveer 40 ha. 

aangewezen voor een grootschalige herstructurering. 

Het gebied is geheellangs het spoor gelegen en grenst 

aan het centrum van de stad. Het spoor loopt dwars 

door de stad heen in de oost-west richting. In deze 

zone is veel industrie en bedrijvigheid ontstaan en dit 

zorgt voor een verdeling binnen de stad. In de noord

zuidrichting is er een verkeersas die de hele stad 

doorkruist. Deze as is onderdeel van de vier ringbanen 

die om de 'Oude Stad' zijn gelegen. De Oude Stad is 

een gebied met een organische wegenstructuur. Dwars 

door het gebied, parallel aan het spoor, ligt tussen 

de ringbanen een doorsteek die het centrum ontsluit: 

Spoorlaan-Hart van Brabantlaan. Het plangebied van 

de Spoorzone is gelegen in de Oude Stad aan deze 

doorsteek en aan het spoor. Het industrii:He gebied 

kent een grate historie en met het vrijkomen van het 

gebied zullen er een aantal monumentale loodsen 

vrijkomen die speciale positie in de stad zouden 

moeten krijgen. 

In de historische ontwikkeling van de stad zijn een 

drietal periodes te onderscheiden. De eerste periode 

staat in het teken van het ontstaan van een 19de 

eeuwse textielstad. De stad is ontstaan uit een aantal 

driehoekspleinen en straatnederzettingen die via 

het dichtgroeien van linten aan elkaar gegroeid zijn. 

Tilburg kreeg in deze periode aansluiting met 's

Hertogenbosch en Breda via het spoor en de verharde 

weg. De locatie van het spoor is mede bepaald door 

de scheiding van twee parochies, welke de stad in 

twee delen splitste. Het bestuurlijk centrum kwam 

in het zuiden te liggen. Het stadsbeeld werd bepaald 

door riante fabrikantenwoningen aan de linten met 

daarachter de fabrieksgebouwen. Aan het begin van 

de twintigste eeuw treedt de Woningwet in werking, die 

de gemeente verplicht om de uitbreiding van de stad 

aan te pakken aan de hand van een stratenplan. Hier 

begint een volgende periode waarin ir. Ruckert een 

uitbreidingsplan voor Tilburg maakt. Dit plan betreft 

enerzijds het plannen van woonbuurten tussen de 

bestaande linten en anderzijds een wandel boulevard 

om de stad heen die de scheiding tussen het 

ommeland en de stad moet markeren. De stad groeit 

verder aan de hand van dit model , maar overschreed 

ten westen al snel deze grens. De naoorlogse periode 

staat in het teken van grootschalige herstructurering 

van de Oude Stad. De wandelboulevard wordt een 

vierbaans autoweg en random het centrum vindt een 

grootschalige herstructurering plaats. Ten zuiden 

van het centrum wordt de stad verrijkt met een 

schouwburg, nieuw stadhuis en een marktplein. Ten 

noorden wordt het spoor verhoogd en ontstaat er 

een gebied met veel hoogbouw en kantoren. In deze 

periode verdwijnt de industrie uit de stad en worden 

op de vrijgekomen ruimtes kleine woonbuurten 

gerealiseerd. Deze drie periodes hebben aile een 

restant achtergelaten op het huidige beeld binnen 

de Oude Stad, maar binnen het huidige functioneren 

van de stad hebben deze resterende structuren geen 

duidelijke betekenis meer. 

De Oude Stad kan gekarakteriseerd worden met het 

begrip porositeit dat ontleend is uit de 'Structuurvisie 

Antwerpen '. In het kader van de stad is het thema 

poreusheid gerelateerd aan de verschillende 

stromen van gebruikers in deze ruimte - mensen 

zowel als andere organismen. Porositeit is geen 

statische conditie: het is gekoppeld aan verschillende 

fenomenen die in de loop van de tijd invloed 

uitoefenen op de wijze waarop stedelijke ruimte 

zich aanpast aan veranderende omstandigheden en 

gewoonten, aan druk en verwaarlozing.1 De linten 

en de wegen hebben een andere rol van betekenis 

gekregen in het stedelijk gebruik en hebben zich in 

de geschiedenis hieraan aangepast. De ligging en 

de omvang van de Spoorzone zal een grate invloed 

hebben op de Oude Stad . waardoor de porositeit 

opnieuw betekenis krijgt. 



De plannen voor de Spoorzone die tot nu toe zijn 

gemaakt door de gemeente, zijn gebaseerd op een 

nieuwe verkeersstructuur in het centrum. De ring 

random het centrum zal worden getransformeerd 

in een ring die geheel uit eenrichtingsverkeer zal 

bestaan. Ten noorden van het spoor komt een weg 

van oost naar west, die een deel van het verkeer 

moet opvangen. Nabij het station zal een centrum 

komen waar de gemeente een nieuw stadhuis wil 

vestigen sa men met de stadsbibliotheek. Het gebied 

zal worden ingericht met kantoren, woningen en 

stadsvoorzieningen. In de planvorming wordt vooral 

de relatie gelegd met het centrum, maar minimaal 

met de Oude Stad, waardoor op de plaatsen waar 

deze structuren elkaar tegenkomen geen duidelijkheid 

bestaat over de toekomstige uitwerking. 

Het project 

De bovengenoemde constatering vormt de 

problematiek die in dit onderzoek zal worden 

aangepakt. Met behulp van een antwerp zal een nieuw 

voorstel worden gepresenteerd, dat de ontwikkeling 

van de Spoorzone integreert in de structuur van de 

Oude Stad. In de aanpak van het project is gebruik 

gemaakt van een andere bestaande casus. Hierin is 

de stadsontwikkeling van Kortrijk van de afgelopen 

twintig jaar bestudeerd a an de hand van een 

tweetal projecten van Bernardo Secchi en Bruno 

De Meulder. Be ide projecten gaan over een manier 

van stadsontwikkeling, waarbij het verbinden van 

gescheiden gebieden centraal staat. Secchi doet dit 

op de schaal van de stad, terwijl Bruno De Meulder 

dit doet op een kleinere schaal van het Buda-eiland. 

De interventie baseert zich op mini male ingrepen, die 

vooral betrekking hebben op een herpositionering van 

plekken in de stad. 

Voor mijn projectvoorstel in Tilburg heb ik gebruik 

gemaakt van het opnieuw in kaart brengen van de 

porositeit van de Oude Stad. Hieruit zijn een drietal 

trajecten geformuleerd binnen de Oude Stad, die 

door middel van de ontwikkeling van Spoorzone 

aangevuld kunnen worden. De trajecten stimuleren 

zowel de ontwikkeling langs de oude linten als die 

van de nieuwe Spoorzone. De trajecten baseren zich 

op zowel de voorzieningenstructuur als de ruimtelijke 

structuur en geven hieraan een duidelijke sturende 

richting. De trajecten zijn: de 'kern', de 'archipel' 

en het 'grootstedelijke stadslandschap'. Daarnaast 

worden er op het gebied van de invulling van de 

voorzieningenstructuur, de verkeersstructuur en de 

centraliteit enkele standpunten ingenomen die samen 

met de trajecten de visie voor de ontwikkeling vormen. 

Tot slot wordt de stadsontwikkeling versterkt met 

een viertal ontwerpen op strategische locaties. 

Deze projecten hebben een sleutelrol binnen de 

ontwikkeling van de Spoorzone en zijn een aanvulling 

van de trajecten. Op de kwetsbare plekken hebben 

de interventies betrekking op de manier waarop de 

Spoorzone inhaakt op de structuur van de Oude 

Stad. Het eerst antwerp bestaat uit het bestemmen 

van de grate historische hal in een permanente 

markt. Hierdoor ontstaat er een schakel tussen 

de commerciele binnenstad en de buurtgerichte 

commerciele Besterdring. De structuur wordt ten 

noorden van het Heuvelplein gedicht waardoor dit 

plein een centralere positie krijgt in de stad. Het 

tweede en derde antwerp zijn beide gelegen aan 

de Gasthuisring. Nabij het Wilhlminapark kan in 

een kantoorpand een museum worden ontwikkeld 

waardoor de achtergelegen binnentuin kan worden 

vergroot en een meer openbaar karakter kan krijgen 

met meer toegangen. Het museum ligt te midden van 

drie andere musea, waardoor het gebied kan worden 

bestempeld als museumkwartier. Op de plek waar 

de Gasthuisring de Hart van Brabantlaan kruist kan 

in een aantal oude fabriekspanden een cultureel 

jongerencentrum worden gevestigd. Momenteel is 

zo'n centrum in de buurt gelegen, maar het zal op 

deze plek verdwijnen. In combinatie met de nieuwe 

functie kan een plein worden aangelegd waarop veel 

bomen zijn geplaatst en dat als een ademruimte 

kan functioneren tussen de hoogbouw van de Hart 

van Brabantlaan. Het laatste voorstel bestaat uit de 

verbinding tussen de voor- en achterzijde van het 

spoor bij het station. Door het station te verlengen 

in de richting van het oosten, kan er ter hoogte 

van de industriele glazen kap een onderdoorgang 

gerealiseerd worden. Deze geldt als verbinding tussen 

de twee gebieden, maar kan tegelijk als een tweede 

toegang tot de perrons fungeren. De glazen industriele 

kap zal als overkapt plein functioneren en heeft het 

karakter van een tweede stationshal. Aan de voorzijde 

van het station ontstaat een verbindende openbare 

ruimte die de relatie met het centrum logischer maakt. 

Het project geldt als een complementair plan dat 

nieuwe ideeen oppert voor de ontwikkeling van 

de Spoorzone. Het geeft duidelijk aan hoe de 

verhoudingen tussen de voorkant en achterkant 

binnen de Oude Stad moeten zijn en op welke manier 

de Spoorzone ontwikkeld kan worden, zodat de 

ontwikkeling van de Oude Stad bij het centrum wordt 

betrokken. 

I Stad Antwerpen, Straregisch roimtelijk strocruurplan, Anrwerpen 
Onrwerpen, infonnatief dee I, Anrwerpen: Stad Antwerpen, 2005, p. I 08. 
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lnleiding 

Met het begrip 'Spoorzone Tilburg' wordt een grate 

herstructureringsopgave in het hart van Til burg 

aangegeven. Een gebied dat voor een lange periode 

in het teken staat van industrie , zal in de nabije 

toekomst worden ontwikkeld tot een grootstedelijk 

gebied met kantoren, woningen en voorzieningen. 

Het spoor loopt dwars door de stad heen en zorgt 

sa men met het gebied langs het spoor voor een 

zone die de stad in een noordelijk en een zuidelijk 

deel scheidt. Deze scheiding is al vrij vroeg in de 

historie van de stad tot stand gekomen in een gebied 

dat nu bekend staat als de Oude Stad . Het grootste 

gedeelte van het plangebied wordt bezet door het 

revisiebedrijf van de Nederlandse Spoorwegen, die 

gaat verhuizen en waardoor het terrein met enkele 

historische monumenten herbestemd moet worden. 

De stad is ontstaan vanuit een aantal losse kernen 

die via bebouwde linten aan elkaar vastgroeiden. 

In de periode hierop volgend is de ruimte tussen de 

linten val gepland, waardoor het gebied de Oude 

Stad is ontstaan. Een na-oorlogse grootschalige 

herstructurering heeft aan de Oude Stad een nieuwe 

dimensie gegeven met in het midden een duidelijk 

omkaderd centrum. Er is een situatie ontstaan 

binnen de Oude Stad, waarbij de moderne structuur 

de historische structuur naar de achtergrond 

heeft verdrongen. De Spoorzone is gelegen op het 

grensgrensgebied van beiden structuren. 

Het doel van dit onderzoek is het vinden van een 

manier waarop de ontwikkeling van de Spoorzone een 

bijdrage kan leveren aan een evenwichtige structuur 

van de Oude Stad. Hierbij kunnen de historische 

lintstructuur en de nieuwe stadsontwikkeling zich 

beide op een gedegen manier doorontwikkelen. In de 

huidige planvorming voor de herstructureringsopgave 

van de Spoorzone wordt er op minimale wijze een 

relatie gezocht tussen de oude structuur en de nieuwe 

ontwikkeling van de Spoorzone. Het Structuurplan 

is gebaseerd op hoofdzakelijk verkeerstechnische 

gronden en een centrum random het station, maar 

laat op een aantal belangrijke locaties vraagtekens 

achter. 

Deze constatering heeft geleid tot de volgende 

probleemvraag: 

'Op welke manier kan de Spoorzone te Ti/burg worden 

ontwikkeld, zodat er sprake is van synergie tussen de 

Dude Stad en de Spoorzone?' 

Het onderzoek resulteert in een nieuwe benadering 

van de Oude Stad en de Spoorzone, die verder gaat 

dan de Spoorzone aileen. Het kan tevens een zinvolle 

bijdrage leveren aan de discussie over de ontwikkeling 

van de Spoorzone. 

In de aanpak van het onderzoek is gebruik gemaakt 

van een parallelle casus. Dit is een voorbeeldproject 

op een andere locatie met andere omstandigheden, 

maar waarbij in de opzet van het plan een 

overeenkomstige problematiek gevonden wordt. 

In dit onderzoek zijn twee plannen bestudeerd die 

bepalend zijn geweest in de ontwikkeling van de stad 

Kortrijk. Het bestuderen van de casus Ievert een 

bijdrage aan het vinden van een oplossing voor mijn 

ontwerpopgave. 

Deze scriptie is opgebouwd uit drie delen. Het eerste 

deel bestaat uit de analyse. Hier wordt ingegaan op 

de context van het plangebied evenals die van het 

omliggende gebied. Er wordt uitgebreid stilgestaan 

bij de historische ontwikkeling van de stad met de 

nadruk op de Oude Stad . Vervolgens worden de 

plannen geanalyseerd die betrekking hebben op 

de ontwikkeling van de Spoorzone tot nu toe. Het 

tweede dee I bestaat uit een bespreking van de 

projecten 'Structuurplan Projecten voor Kortrijk' en het 

'Stadsproject Buda-eiland' . Het derde dee I staat in het 

teken van een nieuw ontwerpvoorstel. Hierin wordt de 

weg tot een nieuwe stadsontwikkeling uitgelegd en dit 

vertaalt zich uiteindelijk in een antwerp. 

11 



In het eerste deel van het onderzoek wordt de analyse beschreven. De analyse is enerzijds 

gericht op de planvorming met betrekking tot de Spoorzone die tot nu toe is gedaan, 

anderzijds wordt er uitgebreid ingegaan op de structuur en de historische ontwikkeling van de 

stad en de omgeving van het gebied samen met de kwaliteiten die het gebied heeft. In dit deel 

worden beide bevindingen gekoppeld aan elkaar en hieruit komt naar voren waar het zwakke 

punt ligt van het project. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de stad, in het tweede 

hoofdstuk op de planvorming met betrekking tot de Spoorzone. 
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Hoofdstuk 

1 
Tilburg, de Oude Stad en de 
Spoorzone 

Het eerste hoofdstuk staat in het teken van de stad 

Til burg en het gebied van de Spoorzone. Hierin wordt 

het begrip Spoorzone toegelicht en wordt er uitgelegd 

welke ligging het heeft in de stad en welke kwaliteiten 

het gebied heeft. Er wordt in dit hoofdstuk onder 

andere ingegaan op de structuur en de historie van 

de stad, met de nadruk op de Oude Stad . Onderzocht 

hebben op het Europese niveau op verschillende 

gebieden. Tilburg is centraal gelegen binnen dit 

netwerk van Brabantse steden en is goed verbonden 

met de overige steden via 

het spoor en de weg. 

Tilburg is een stad met 

een regionale functie. 

In de directe omgeving wordt op welke manier deze is gerelateerd aan het 

Spoorzonegebied. zij~enoaantal dorpen 

~ ~ el~en, die Ti burg tot 

1.1 De stad in een groter perspectie 

is daarmee qua grootte de zesde 

stad van Nederland en de 

tweede stad van Noord-Brabant. 

als een provinciale stad. De 

is centraal gelegen binne 

de vijf grootste steden en de-provincie Noord

Brabant. Als Brabantstad moeten de steden een 

stedelijke regia worden, die een invloedsfeer zal 

haar verzorgingsgebied 

mag rekenen. 

Economieen 

innen Brabantstad 

twee belangrijke 
ontwlkkelingsthema's 

en de statlonslocaties 

worden gezie 
als b langrtjk 

ontwikkeld . Het gebied zal worden getransformeerd tot 

een gebied met een grootstedelijke uitstraling. 

Tilburg in de regio 



Met het begrip Spoorzone wordt het gebied 

aangeduid dat direct aan het spoor is gelegen in 

het stadsgedeelte 'Oude Stad '. Het betreft hier een 

uitgestrekt smal gebied dat in de lengterichting cost

west ongeveer de afstand van anderhalve kilometer 

omvat, terwijl het in de noord-zuidrichting ongeveer 

driehonderd meter breed is. Het totale oppervlak van 

gebied dat in aanmerking komt voor herstructurering 

is ongeveer 40 ha. 

Het gebied heeft een centrale ligging in de stad. Aan 

de zuidkant grenst het aan het stadscentrum en via 

de Spoorlaan-Hart van Brabantlaan heeft het gebied 

een goede aanstuiting met het verkeersnetwerk van 

de stad . Midden in het gebied is het Centraal Station 

gelegen. 

Het gebied heeft een sterk industrieel ka rakter. 

In het gebied is de Centrale werkplaats van de 

Nederlandse Spoorwegen gelegen. Dit is het laatste 

grote industtiele bedrijf dat nog actief is blnnen de 

Oude Stad. Dit 140 jaar oude bedrijf neemt ongeveer 

de helft van het totale oppervlak van de Spoorzone in 

beslag. Een ander groot gebled is een rangeerterrein 

dat niet meer in gebrulk is. Daarnaast zijn er nog 

enkele oude fabrieksgebouwen aanwezig die door 

andere bedrijven worden gebruikt. 

De gemeente ziet kans om het hele gebied te 

herstructureren, waarbij de industria plaats moet 

maken voor nieuwe ontwikkellng. Dit proces van 

planning en onderhandeling is al gestart in de jaren 

'90. lnmiddels staal vast dat de Centrale werkplaats 

zal verdwijnen en dat deze grond in handen komt 
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stappen gezet in het ontwikkelingsproces en in 2005 

is er voor het centrale gedeelte van het gebied een 

structuurvisie vastgesteld. Men is nu in de fase beland 

dat deze visie wordt vertaald naar een concrete 

ontwikkeling van het gebied. 

1.3 Structuur van de stad in relatie tot de 

Spoorzone 

De structuur van de gehele stad wordt in 

morfologische zin bepaald door de aanwezigheid van 

het spoor, het kanaal, de snelweg en de noordelijke 

randweg. Deze grate infrastucturele lijnen doorsnijden 

de stad in zijn geheel in de oost-west richting. De 

infrastructuur verbindt Tilburg met andere steden. 

Het zijn belangrijke economische aders van de stad. 

Random deze infrastructuren is veel bedrijvigheid 

ontstaan en sa men vormen zij a parte zones binnen 

de stad. Vroeger is dit vooral industrie geweest die 

zich langs het kanaal, havens en het spoor heeft 

gevestigd, in laatste jaren zijn het meer kantoren 

en bedrijventerreinen in de buurt van afslagen, 

randwegen en nabij het station. 

Deze zones hebben hun stempel gedrukt op de 

verkeersstructuur van de stad. Er is in de stad een 

doorgaande verkeersroute die het hele gebied in de 

noord-zuid richting doorkruist. Dit is de route Waalwijk

Ringbaan West-Goirle, tevens de drukste verkeersas 

van de stad. Deze 'centrale as' overbrugt het spoor, 

het kanaal, de snelweg en de randweg. De as heeft 

geen eenzijdig profiel en doorsnijdt een aantal 

verschillende gebieden. De weg heeft een belangrijke 

verzamel- en verdeelfunctie voor het autoverkeer. In 

de laatste jaren zijn er langs de weg verschillende 

architectonische elementen gerealiseerd die een 

sterke orienterende functie hebben. Een hiervan is de 

woontoren Westpoint. 

Haaks op deze centrale as is in de oost-west richting 

de secunda ire verkeersstructuur gelegen. Deze 

ontsluitingswegen hebben een perifeer karakter en 

hieraan zijn veel stedelijke voorzieningen gevestigd, 

zoals ziekenhuizen, sportterreinen, commerciele 

centra etc. De weg Spoorlaan-Hart van Brabantlaan 

kan als doorsteek tussen de Ringbaan West en 

Ringbaan Oost oak worden gerekend tot deze 

structuur. Deze functioneert als een doorgaande 

route dwars door de Oude Stad. Daarnaast is dit de 

belangrijkste ontsluiting van het centrum. De weg is de 



laatste jaren geaccentueerd door vee I hoogbouw. 

In de binnenwijkse structuren is er een onderscheid te 

maken tussen de Oude Stad en de overige stadsdelen. 

In de Oude stad is een organische lintstructuur 

aanwezig, terwijl de uitbreidingswijken een geplande 

grid- of lusstructuur hebben. De Oude Stad wordt 

begrensd door de vier ringbanen. De Oude stad wordt 

Spoorzone als breuk door de stad gezien vanaf de Ringbaan West 

echter door het spoor verdeeld in een noordelijk 

en een zuidelijk deel. Ter hoogte van het spoor en 

het centrum is de onderlinge aansluiting van de 

lintstructuur zwak. 

Ringbaan West ter hoogte van het kruispunt met Hart van Brabantlaan met woontoren Westpoint 

Bovenstedelijke infrastructuur 

Binnenwijkse structuur 
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1.4 Historische ontwikkeling van de stad 

Het gebied van de Spoorzone is gelegen in de Oude 

Stad. De Oude Stad heeft zijn naam te dan ken aan 

het feit dat zich hier de vroegste geschiedenis van de 

stad heeft afgespeeld. In de loop der jaren hebben 

er in dit gebied veel transformaties plaatsgevonden. 

Deze worden aan de hand van een beschrijving van 

historische ontwikkeling in beeld gebracht. Vervolgens 

wordt in het tweede deel van deze paragraaf aan de 

Oude Stad een kwalificatie gegeven. 

1.4.1 De historische ontwikkeling in drie fasen 

Groel van agrarlsche nederzettlngen tot een l9de 

eeuwse textlelstad 

De eerste verwijzingen naar Tilburg dateren uit een 

geschrift uit het jaar 709. Verspreid over een groat 

gebied op hager gelegen plekken liggen kleine 

agrarische nederzettingen. De meeste nederzettingen 

bestaan uit een aantal boerderijen random een 

driehoekig plein. 2(1.1) In de 12de en 13de eeuw 

ontwikkelt zich naast de landbouw de huisnijverheid, 

die zich in combinatie met de aanwezige schapenteelt 

ontwikkelt tot de wolnijverheid. Uitbreiding van de 

nederzettingen vindt plaats langs de verbindingswegen 

en op de ontgonnen gebieden. Zo ontstaan er naast 

driehoekspleinen oak straatnederzettingen. Rand 

1450 kan er een onderscheid worden gemaakt 

tussen acht belangrijkere zelfstandige kernen, die 

'herdgangen' worden genoemd. De wolnijverheid 

groeit en wordt de belangrijkste inkomstenbron. Rand 

1600 is Tilburg het belangrijkste wolcentrum van 

Brabant. De Hollandse textielindustrie begint werk uit 

te besteden aan de Tilburgse wolnijverheid vanwege 

de lage kosten en de textielnijverheid ontwikkelt 

zich verder. Als halverwege de 18de eeuw de 

textielindustrie in Holland komt te vervallen, is Tilburg 

uitgegroeid tot het wolcentrum van Nederland.3 

In het jaar 1809 krijgt Til burg, na een bezoek van 

Koning Lodewijk Napoleon, stadsrechten en wordt 

er snel een stadsbestuur gevormd. Op dat moment 

bestaat de stad uit dertien verspreid liggende 

herdgangen en straatnederzettingen met verbindende 

landwegen en karrensporen. Til burg telt dan nag geen 

10.000 inwoners. 

In 1826 wordt de verharde verbindingsweg tussen 

Breda en 's-Hertogenbosch via Tilburg aangelegd. 

Deze krijgt aansluiting op de herdgang 'Kerk en 

Heuvel', de tegenwoordige Heuvelstraat. Random deze 

weg vindt dan oak de eerste verdichting plaats. Het 

bestuurlijk centrum wordt er gevestigd. In 1847 besluit 

Koning Willem II om op deze plek een residentieel 

buitenverblijf te bouwen. Hij sterft twee jaar later op 

deze plek. Naast 'Kerk en Heuvel' wordt herdgang 

'Veld hoven' steeds belangrijker door de groei van de 

daar gevestigde wolnijverheid_4(1.2) De 19de eeuw 

staat in het teken van algemene groei. De industrie 

groeit, moderniseert en wordt meer divers, hoewel de 

huisnijverheid nag lang in grate omvang blijft bestaan. 

De bevolking verviervoudigt in deze eeuw tot 40.000 

inwoners in 1899. De aanleg van de spoorlijn in 

1863 bevordert enerzijds de groei van de stad, maar 

anderzijds splitst de spoorlijn de stad in tweeen. Het 

station komt aan de zuidzijde. Vermoedelijk is dit een 

fysieke bevestiging van een bestuurlijke scheiding 

tussen het 'Goirke' en 'Kerk en Heuvel' als gevolg van 

scheiding in twee parochies in 1797. 

Tilburg groeit tot aan het begin 20ste eeuw 

voornamelijk langs de bestaande wegen en paden. 

De oude linten en pleinen verdichten en tussen de 

linten ontstaan langs de achterpaden woongebieden. 

Het centrum breidt zich uit tussen het spoor en 

'Kerk en Heuvel'.(1.3) Tach blijven de onderlinge 

herdgangen relatief zelfstandig door de sterke invloed 

van de parochiale indeling. 5 Achter de volgebouwde 

linten ontstaan op de diepe kavels smalle en hoge 

fabrieken, welke karakteristiek voor Tilburg waren. 6 

Het straatbeeld wordt enerzijds bepaald door 

fabrieken, kerken en kloosters en anderzijds door 

grate fabrikantenwoningen in het stadshart en aan 

de linten en de kleine arbeiderswoningen in de 

tussengebieden.(1.4) 

De eerste stede/ljke planning 

De Woningwet (1901) verplicht steden om een 

'stratenplan' te maken. In Til burg wordt ir. Ruckert 

aangesteld als directeur Publieke Werken (1913). 

Ruckert vat het vakgebied stedenbouwkunde op als 

een ingenieursdiscipline, welke zich richt op utilitaire 

zaken. De architecturale rol van de stedenbouw ligt 

meer op de achtergrond. Hij concludeert dat Tilburg 

als vestigingsplaats negatief wordt bevonden en 

dater een woningnood heerst. De aanleg van het 

Wilhelminakanaal (1923) en een industriele groei 

beloven de stad betere tijden. In 1917 presenteert 

Ruckert het 'Aigemene Uitbreidingsplan der Gemeente 

Tilburg'. 7(1.5) De stad diende afgeperkt te worden 

van het ommeland en er zou een nieuw sociaal 

gezicht van ondernemend Tilburg moeten komen. 

Door de aanleg van een wandeldreef random de stad, 

zou er een duidelijke begrenzing ontstaan tussen 

de stad en het ommeland. Binnen de stad zouden 

enerzijds tussen de bestaande linten kleine autonome 

woonbuurten worden aangelegd en anderzijds zouden 

de volgebouwde karrensporen worden gefatsoeneerd. 

Seide planlagen staan los van de bestaande structuur. 

Ondanks dat Ruckert in 1917 Til burg weer verliet door 



1. Herdgang Hassel! 
2. Herdgang Goirke 
3. Herdgang Veldho..-en 
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Herdgang Kerk en Hevvel 
5. Herdgang Korvel 
6. Herdgang Oerle 
7. Oude Warande (1712) 
8. Verharde weg Breda-'s-Herr.ogenbosch 

Fi. 1.1 

Fig. 1.1: Siruatie in de Middclecuwen 
Fig. 1.2: Situatie rond 1850 
Fig. J .3: Siruatie rond 1900 
Fig. 1.4: Bcelden Tilburg begin 20s te 
ceuw. Boven Goirkestraat (fabriek en 
fabriekantenwoningen). 
Onder Oerleses traat (armzalige 
arbeiderswoningen). 
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conflicten met de gevestigde orde, bleef het plan van 

Ruckert lang bepalend voor het stedelijk denken.7 

Uiteindelijk zijn er op elf plaatsen binnen de stad 

kleine zelfstandige buurten gerealiseerd, waarvan 

een beperkt aantal delen zijn uitgevoerd naar het 

stratenplan van Ruckert. Oak zijn slechts enkele delen 

van de wandelboulevard gerealiseerd.9(1.6J 

Ultbreldlng bulten de stadsgrenzen en 

herstructurerlng van de Oude Stad 

De peri ode na de Tweede Wereldoorlog staat in het 

teken van de wederopbouw. Tijdens de wederopbouw 

ontstaat er een veranderde opvatting ten opzichte 

van de stedenbouw en dit leidt in Til burg oak tot 

vernieuwende planning. De groei van de stad vindt 

in eerste instantie plaats door het gebied binnen de 

Oude Stad te verdichten tussen de linten, maar al snel 

breidt de stad zich uit in het buitengebied . De door 

Ruckert ge'lnitieerde wandeldreef wordt in de eerste 

periode getransformeerd in een vierbaans autoweg: 

de vier Ringbanen. Deze zullen uiteindelijk de grens 

vormen van de Oude Stad. 

Na-oorlogse uitbreiding buiten de Dude Stad 

Aan de hand van nieuwe structuurplannen breidt de 

stad zich uit buiten Oude Stad . De eerste uitbreidingen 

komen aan de westkant.10{1. 7) In de eerste plannen 

wordt het concept van het 'assenkruis' op de stad 

geprojecteerd , waarbij een grate boulevard in de oost

west richting tussen de Hogeschool en het centrum 

de Ringbaan West kruist en dat de stad conceptueel 

in vier kwadranten verdeelt. Deze boulevard wordt 

parallel aan de zuidzijde van het spoor aangelegd .(1.8) 

Vanaf de jaren '60 zal de omvang van de stad 

enorm snel groeien door het realiseren van nieuwe 

woonwijken en industriegebieden in het buitengebied. 

Deze komen hoofdzakelijk in het noorden en het 

westen te liggen. Aan de zuidzijde wordt de snelweg 

A58 aangelegd, wat dan de nieuwe grens van de stad 

wordt.( 1. 9) 

In de jaren '90 vindt er een grate stadsuitbreiding met 

de VINEX-wijk de Reeshof plaats aan de hand van het 

'Propellermodel'.(1.10) In dit model is de binnenstad 

het middelpunt van de agglomeratie Goirle, Udenhout 

en Berkei-Enschot en de Reeshof. Hierin wordt 

uitgegaan van een annexatie van de omliggende 

dorpen bij de gemeentelijk herindeling van 1997. 

Goirle weet zich hiertegen te verzetten en blijft een 

zelfstandige gemeente, de twee andere kernen worden 

met de gemeente Tilburg samengevoegd.(1.11J 

Modernisering en herstructurering van de Dude Stad 

De herkenbaarheid van het centrum is een thema 

dat na de Tweede Wereldoorlog herhaaldelijk ter 

sprake komt. In de na-oorlogse periode opereert de 

stedenbouw vanuit functiona/istisch gedachtegoed. 

Eind jaren vijftig wijst het gemeentebestuur de slechte 

verkeerssituatie en het 'dorpse centrum' van de stad 

aan als oorzaak van de stagnerende economie. Als 

achtste stad van Nederland en als centrum van een 

grate regia moet Til burg volgens het gemeentebestuur 

een ware 'City' krijgen. Onder burgemeester Becht 

wordt in 1959 het renovatieplan voor de binnenstad 

aangenomen. Enkele problemen waar men al geruime 

tijd tegen aan liep, worden met dit plan groats 

aangepakt. Het plan bevat een kaalslag van 900 

panden , waarbij onder andere de gehele proletarische 

woonbuurt de Koningswei aan de zuidkant van het 

centrum eraan moet geloven.U(1.12) De barriere 

tussen de noord en zuid in de Oude Stad wordt door 

de komst van hoogspoor doorbroken. Tunnels onder 

het spoor herstellen de lintstructuur en sluiten aan 

Fig 1.8 

Fig 1.10 
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Fig. 1.5: Fragment uit Algemeen 
Uitbreidingsplan 1917. 
Fig. 1.6: Stadsuitbreiding 1900-1940 
Fig. 1.7: Stadsuitbreiding 1940-1960 
Fig. 1.8: Schema tisch Assenkruis in 
de stad 
Fig. 1.9: Stadsuitbreiding 1960-1980 
Fig. 1.10: PropeUer-model 
Fig. 1.11: Stadsuitbreiding 1980-2000 

21 



Fig 1.1 2 

Fig 1.15 

22 

Fig 1.18 
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Fig 1.17 

Fig. 1.12: Situatic voor de ingrepen. 'Dorpsc centrum' met 
linksboven de prolctarische wijk Kon.ingswei en her oude 
stadhuis(l938). (Vogelvlucht gezien vanuit noord) 
Fig. 1.13: Situatie na de grate ingrepen. Nieuwe Cityring 
aan de zuidrand van het centrum met o.a. schouwbtug op 
de voorgrond en achter her n.ieuwe gemeentehuis (1976). 
(Vogelvlucht gezien vanuit west) 
Fig. 1.14: Doorbraakplan Cityring van Komter. 
Fig. 1.15: Ansichtkaart uit 1974 met de resultaten van de 
'modern.iseringsslag'. (Schouwbtug, stadhuis, Hart van Bra
bantlaan en station) 
Fig. 1.16: Plan Koningswei van Broek en Bakema 1964-19 75 
Fig. l.l 7: Analysekaart SOS 19 76 
Fig. 1.18: 'Tilbtug Compact in Beeld' hoogbouwvoorstel op 
kruising Paleisring- Katterug. (lokatie huidige bibliotheek) 



op de nieuwe Cityring. Aan de zuidkant wordt de 

belangrijkste winkelstraat 'de Heuvelstraat' ontlast 

van het verkeer door de aanleg van een parallel 

liggende zuidelijke ring. Aan de ring worden nieuwe 

bestuurlijke en sociale gebouwen gevestigd en er komt 

een nieuwe grate markt. Zo wordt er gestalte gegeven 

aan de nieuwe stad met nieuwe monumenten.(1.13 

tjm 1.15) Om iets te doen aan de wens van een 

betere winkelstand haalt Tilburg de stadsontwerpers 

Broek en Bakema binnen (1964) . Zij maken een plan 

voor een deel van de zuidelijke ring, dat voor een 

groat deel is uitgevoerd.(1.16) Het plan van Broek en 

Bakema tracht door het aanleggen van een nieuwe 

noord-zuid lijn een nieuwe dimensie aan het cost-

west georienteerde centrum toe te voegen. Via een 

kernwand, gevormd door langgerekte hoogbouw, 

wordt het nieuwe marktplein, het Koningsplein, met 

de binnenstad verbonden en via Willem-11 straat met 

het station. Onder de wand ontstaat een plint voor 

voetgangers waar ruimte is voor commerciele functies. 

De hoogbouw wordt over de zuidelijke ringweg 

getrokken .12 

Maatschappelijke veranderingen in de jaren zeventig 

zijn aanleiding van een nieuwe aanpak voor de 

Oude Stad. Een terugvallende economie zorgt voor 

de sluiting van de textielindustrie, waarmee de 

werkgelegenheid in gedrang komt en daarmee ook 

de draagkracht voor het voorzieningenapparaat. 

Verpaupering van de arbeiderswijken vindt plaats 

en fabrieken komen leeg te staan. Het gevolg is dat 

mensen steeds meer naar andere plekken binnen 

of buiten de stad trekken. Daarnaast ontstaat er in 

de stad meer maatschappelijke betrokkenheid en 

de politieke oppositie keert zich steeds meer tegen 

de centrumplannen. Met het 'Structuurplan Oude 

Stad'(SOS)(1.17), halverwege de zeventiger jaren, 

vindt er een verschuiving plaats in de ruimtelijke 

politiek, die zich meer op woningbouw en het creeren 

van nieuwe werkgelegenheid richt. De aandacht 

voor de historische lintenstructuur binnen de Oude 

Stad komt weer terug in plaats van de eenzijdige blik 

op de centrumvoorzieningenP Uit een uitgebreide 

analyse, die gericht is op morfologie en gebruik van 

de ruimte, worden in het SOS vier bebouwingstypes 

onderscheiden: lintbebouwde hoofdstructuur, 

secunda ire lintbebouwing, clusterbebouwing en 

amorfe bebouwing. Er zijn een drietal programma's 

samengesteld die op deze bebouwingstypes van 

toe passing zijn en een flexibel sturingssysteem 

moet de plankwaliteit garanderen. De lintbebouwde 

hoofdstructuur in zowel functioneel als ruimtelijk 

opzicht moet worden versterkt, op de secundaire 

linten moet stadsvernieuwing plaatsvinden en 

voor de herstructurering van de 100 ha. oude 

fabrieksterreinen die vrij komen , wordt een verdeling 

gemaakt tussen wonen (47 ha .), werken (25 ha.) en 

openbare ruimte (28 ha.).14 

In het SOS wordt er geen nadrukkelijk onderscheid 

gemaakt tussen het beleid voor de Oude Stad en 

het beleid voor het centrum. De aantrekkende 

economie en de maatschappelijke veranderingen 

in de jaren tachtig zorgen ervoor dat het centrum 

weer een centrale plaats krijgt binnen de stad. Dit 

leidt tot de komst van het nieuwe beleidsstuk voor 

het centrum in 1985: 'Tilburg Compact in Beeld: 

een keuze' .(1.18) Het imago van het Tilburgse 

centrum moest een facelift krijgen, omdat dit als 

belangrijke werkgelegenheidsfactor werd gezien. 

De nadruk komt te liggen op nieuwe initiatieven. De 

winkelomgeving dient een kwaliteitsimpuls te krijgen 

en op de lege terreinen dient een snelle ontwikkeling 

te komen. Middels gemeentelijke bouwinitiatieven 

komen er onder andere meer woningen voor hogere 

inkomensgroepen en meer kantoren in het centrum . 

Voor het zuidelijke gedeelte van het centrum zijn 

prijsvragen uitgeschreven: het Stadhuisplein, het 

Piusplein en de Emmastraat. Op basis hiervan zijn 

de overdekte winkelstraten Schouwburgpromenade 

en de Emmapassage gerealiseerd.15 Ook krijgt eind 

jaren tachtig de openbare bibliotheek haar vestiging 

aan het Koningsplein. Aan de Goirkestraat worden in 

1982 enkele verwaarloosde panden van een oude 

textielfabriek van Mommers gerestaureerd metals 

doel hier het Textielmuseum te vestigen. Tien jaar later 

wordt nabij het Wilhelminapark op het voormalige 

terrein van textielfabriek De Beer door particulier 

initiatief het museum voor moderne kunst 'De Pont' 

gerealiseerd . 
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In 1990 wordt het SOS opgevolgd door het 

'Stadsbeheerplan Tilburg' (SBP) als richtinggevend 

structuurplan voor de stad. In tegenstelling tot het 

'SOS' gaat het 'SBP' over de gehele stad. Het SBP 

heeft als doel om het stadsbeeld of imago van Tilburg 

bij de inwoners en bezoekers te versterken en om 

samenhang aan te brengen in de stad. Binnen de 

Oude Stad wordt ingezet op versterking van de oude 

lijnstructuur en langs de ontworpen lijnen dient 

hoogbouw als markering te komen. Via een groat 

aantal nota's wordt de stad thematisch onder handen 

genom en (o.a. 'Groenstructuurplan', 'Fietspadenplan' 

en 'Nota Binnenstad'). In deze periode wordt de Oude 

Stad verder verdicht door het invullen van de laatste 

lege plekken. Hierbij gaat meer aandacht uit naar 

kwalitatieve openbare ruimte.16 

Het centrum heeft in het begin van de jaren '90 een 

rommelige uitstraling en wordt integraal aangepakt. 

Ten eerste wordt de structuur en samenhang van het 

centrum verbeterd door de verschillende functies in 

het centrum te clusteren in concentratiegebieden 

winkelen, horeca, wonen, kantoren, openbaar 

vervoer en cultuur en openbaar bestuur. Ten tweede 

wordt de openbare ruimte integraal aangepakt. 

Zo wordt het kerngebied getransformeerd tot een 

voetgangersgebied, wat gepaard gaat met een 

nieuwe eenduidige inrichting van de open bare 

ruimte. Het centrum wordt verrijkt met een drietal 

grate projecten die een nieuwe impuls geven aan het 

centrumgebied: aan de noordzijde het Tivoligebied met 

het hoofdkantoor van verzekeraar Interpol is en het 

popcentrum 013; aan de zuidring het Kunstcluster met 

de Hogeschool voor de Kunsten en de concertzaal. 

Ten oosten wordt a an de Schoolstraat een groat 

woningencomplex gebouwd. Bij aile drie de complexen 

slaagt men erin om een kwalitatieve openbare ruimte 

te realiseren in de vorm van een stadstuin. 

1.4.2 Oude Stad: een poreus gebied 

Het gebied Oude Stad draagt een grate historie met 

zich mee. Gedurende de ontwikkelingen van de 

laatste vijftig jaar hebben er vee I verschuivingen 

plaatsgevonden binnen de Oude Stad. De verdwijning 

van de textielindustrie en de afname van de 

kerkelijkheid hebben sterk bijgedragen aan een 

afgezwakte positie van de lintenstructuur binnen de 

Oude Stad. Tegelijkertijd heeft de schaalvergroting 

van de stad ervoor gezorgd dat de aandacht vooral 

op het centrum is gevestigd. Ondanks de zwakkere 

positie is de lintenstructuur nag sterk aanwezig tn 

de Oude Stad. In eerste instantie kan er worden 

geconstateerd dat er een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen de buurten en de linten over de hele 

Oude Stad. De linten zijn van oudsher de belangrijke 

publieke ruimtes geweest en de achtergelegen 

buurten hebben duidelijk een minder actieve rol in de 

publieke sfeer van de stad. lngezoomd op de linten, 

kan de historie van de stad verdeeld worden in een 

drietal fases: organische groei, planning van de Oude 

Stad en de herstructurering van de stad. Deze drie 

fases zijn in het beeld van de huidige Oude Stad nag 

steeds terug te lezen.(1.19J De eerste twee fases zijn 

complementerend aan elkaar, terwijl de derde fase 

een hele nieuwe structuur over de eerste twee fases 

heeft gelegd. De ontwikkelingen hebben de rol van 

betekenis van de verschillende plekken binnen de 

Oude Stad veranderd. 

Kijkend naar het gebruik van de Oude stad in de 

huidige situatie, ontstaat er een beeld waarin de 

structuur kan worden onderscheiden in een drietal 

ordes.(1.20) De meest dominante orde wordt 

gekenmerkt door de grootschalige bebouwing die 



aan deze structuur is verschenen in combinatie met 

een hoge intensiteit van autoverkeer en openbaar 

vervoer. De onderliggende tweede orde wordt gevormd 

door oude linten die momenteel een belangrijke 

ontsluitende functie hebben, en tegelijk een directe 

route vormen naar het centrum. De laatste orde is 

meer op de buurt gericht. Het binnengebied van het 

centrum is getransformeerd tot een autoluw gebied . 

Er hebben binnen de structuur Oude Stad veel 

verschuivingen plaatsgevonden met als gevolg dat 

de oude organische structuur naar de achtergrond 

is gedrukt door een nieuwe dominante structuur. 

De oude structuur heeft daarbij een onduidelijke 

positie binnen de Oude Stad. De ontwikkeling van 
--- --...... 
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Fig. 1.19: His torischc lagen in de hwdige strucruur van de Oude Stad 

de Spoorzone kan een belangrijke rol spelen in 

een herdefiniering van de structuur van de Oude 

Stad. Het is noodzakelijk om eerst aan de huidige 

situatie een definitie te geven. De Oude Stad kan 

gekarakteriseerd worden met het begrip porositeit. 

Het begrip porositeit is ontleend uit de passage 

'Poreuze Stad' uit de 'Structuurvisie Antwerpen 

(2005)'. De letterlijke betekenis van porositeit is 

de doorsijpelings- en infiltreringseigenschap van 

een materiaal. In het kader van de stad is het 

thema poreusheid gerelateerd aan de verschillen 

in het stedelijk ruimtegebruik en de verschillende 

stromen van gebruikers in deze ruimte- mensen 

zowel als andere organismen. Porositeit is geen 

statische conditie: het is gekoppeld aan verschillende 

I 

I 

/ 

/ 

, / • Fase 1 
/ Fase 2 

- Fase 3 

fenomenen die in de loop van de tijd invloed 

uitoefenen op de wijze waarop stedelijke ruimte 

zich aanpast aan veranderende omstandigheden en 

gewoonten, aan druk en verwaarlozingY De drie fases 

in de ontwikkeling van de Oude Stad kunnen worden 

geformuleerd als fases met een andere porositeit. Oat 

wil zeggen in de drie fases telkens andere invloeden 

de rol bepaalden van de lintstructuur en het centrum 

in de stad. De centraliteit is verschoven, fabrieken zijn 

gesloopt en hebben plaats gemaakt voor woningen , er 

is een gehele nieuwe infrastructuur gekomen etc. De 

ontwikkeling van de Spoorzone zal een grote impact 

hebben op de dynamiek van de Oude Stad zodat bij de 

ontwikkeling van dit project stil moet worden gestaan 

bij de toekomstige porositeit van de Oude Stad. 

/ 

/ 
.l-=-

/ / - leorde 
/ 2e orde 

• 3e orde 
- ~ 

Fig. 1.20: Oudc Stad een strucruur verdeeld in drie verschillende ordes. 
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1.5 Kwaliteiten binnen het plangebied van de 

Spoorzone 

Het gebied van de Spoorzone is nauw verbonden met 

de historie stad en heeft hierin een belangrijke rol 

gespeeld. Daarnaast heeft het een industrieel karakter 

met grate industriele monumenten. In deze paragraaf 

wordt de kwaliteit van het gebied beschreven. 

Centrale werkplaats van de Nederlandse 

Spoorwegen 

Met de aansluiting op het spoorwegennet 

halverwege de 19de eeuw trekt het gebied random 

het spoor veel industrie aan. In 1868 (1.21, 1.22) 

vestigt zich aan de noordzijde van het spoor het 

stationsemplacement van de 'Maatschappij tot aanleg 

van Staatsspoorwegen' samen met het emplacement 

de IJzergieterij en Metaalmakerij 'Deprez' en de 

Gemeentelijke Gasfabriek.18 De Ns-werkplaats is het 

laatst overgebleven grootschalige industrieterrein uit 

de industriele periode dat nog in gebruik is. Het terrein 

ligt verscholen tussen twee oude linten, het spoor 

en achter de bebouwing van de Lange Nieuwstraat. 

De stad heeft zich als het ware om het terrein heen 

ontwikkeld. Het terrein, dat privaat eigendom is, wordt 

afgesloten door een hekwerk en heeft een ingang aan 

het NS-plein. Ondanks het gesloten karakter is er toch 

sprake van een verbondenheid met de stad. Dit komt 

enerzijds doordat de werkplaats voor de stad altijd een 

grate werkgever is geweest en anderzijds doordat men 

vanaf het verhoogde perron op het terrein neer kan 

kijken . Daarnaast is er vanuit de trein een serie van 

oude industriele gebouwen waarneembaar. Door deze 

visuele beleving zijn enkele gebouwen sterk verankerd 

in het beeld van Til burg. De symbolische waarde van 

het terrein wordt hier vertolkt door de monumentale 

historische industriele bebouwing. 

Monumentale waarden Centrale werkolaats 

De werkplaats is in haar 140-jarige geschiedenis 

vaak veranderd, waardoor de samenstelling van 

bouwwerken op het terrein dateren uit verschillende 

perioden . Gebouwen zijn deels afgebroken en 

hieraan zijn weer nieuwe stukken aangebouwd. De 

meeste bebouwing bestaat uit grate loodsen, waarin 

treinstellen ingereden kunnen worden voor reparatie. 

Het zijn geen gemeentelijke of rijksmonumenten, 

maar een aantal van deze gebouwen hebben tach een 

hoge monumentale waarde en zouden deze status 

moeten krijgen. De architectonische monumentale 

waarde bestaat vooral uit de draagconstructies, 

de gevels en de daken van de bebouwing. In de 

typologie van de gebouwen zijn globaal drie perioden 

te onderscheiden . waarvan aileen de eerste en de 

tweede typerend voor het gebied zijn. De architectuur 

Fig. 1.21, midden: Schets van het Stationsemplacement rond 
1870 
Fig. 1.22, onder: Kaart van Tilburg omsrreeks 1905 met de 
Staatsspoorwegen ten noor·den van het spoor. 



van de bebouwing uit de beginperiode (tot 1914) wordt 

gekenmerkt door de vormentaal die gebruikelijk was 

voor de toenmalige Spoorwegen. De gebouwen zijn 

aile opgetrokken uit versierde bakstenen gevels. De 

vensters hebben rondboogvormen en een gietijzeren 

raamwerk. De constructie en daken zijn verschillend. 

De meeste gebouwen uit deze periode hebben hun 

oorspronkelijke staat behouden. De grote loods, 

bestaande uit drie delen (1868, 1891 en 1902), 

aan de oostzijde van het terrein is het belangrijkste 

en opvallendste gebouw uit deze periode. Overige 

gebouwen uit deze periode zijn de Deprez-fabriek 

(1878) en de oude houtzagerij (1868). 

De tweede typologie dateert uit de jaren '30. De 

architectuur wijkt sterk af van die van de vorige 

periode. Deze bebouwing bestaat vooral uit glas, 

staal en deels uit baksteen. De gebouwen zijn vooral 

aan de westkant van het terrein gelegen. Het meest 

opvallend uit deze periode is de polygonale loods 

(1938) met draaischijf direct achter het station en de 

verhoogde werkplaats die geheel in glas is uitgevoerd. 

Daarnaast staan er nog drie rechthoekige loodsen in 

een gelijke architectuur, maar die hebben een minder 

karakteristieke uitvoering. Naast de gebouwen zijn op 

het terrein ook enkele industriiHe werktuigen aanwezig 

die verwijzen naar de arbeid die hier verricht is, zoals 

het traject van spoorlijnen en kranen die over het 

terrein verspreid I igt.19 

Overlge terrelnen In het gebled ten zulden van het 

spoor 

Ten zuiden van het spoor is het centrum van de 

stad gelegen. Rond 1900 is er aan de spoorzijde 

van het centrum een statige wijk ontstaan met veel 

fabrikantenwoningen. In de straten tussen het huidige 

winkelgebied en het station (Willem-11 straat en 

Stationsstraat) wordt het beeld nog steeds bepaald 

door een aaneenschakeling van statige panden. 

De Spoorlaan is een drukke doorgaande weg en 

is aan een zijde bebouwd . De bebouwingswand is 

opgebouwd uit een panden die uit verschillende 

periodes stammen. Deze panden worden hoofdzakelijk 

gebruikt als kantoren . De spoorzijde van de 

Spoorlaan wordt gekenmerkt door open ruimtes, een 

parkeerterein en een busstation, en wordt begrensd 

door het hoger gelegen spoor. In deze lijst staan twee 

losse gebouwen: het station en het oude postkantoor. 

Het station is hierdoor een sterk herkenningspunt 

langs de drukke Spoorlaan mede door het opvallende 

'kroepoekdak' . Aan zowel de oost- en westkant van de 

Spoorlaan en aan de Hart van Brabantlaan wordt het 

beeld bepaald door (extreme) hoogbouw. 

Op het punt waar de Gasthuisring en de Hart van 

Brabantlaan samenkomen is het Eliascomplex 

gelegen. Op dit terrein staan een aantal oude 

fabriekspanden die representatief zijn voor het 

traditionele type fabriek dat vroeger veel voorkwam 

in Til burg en waarvan er veel gesneuveld zijn. 

Het complex wordt omringd door grootschalige 

hoogbouw. De fabrieken staan aan een merkwaardige 

schuine rooilijn, welke een restant is van de oude 

lndustriestraat die hier gelegen heeft voordat de 

Hart van Brabantlaan is aangelegd. 20 In de panden 

zijn onder andere een autobedrijf en een grote 

meubeldiscount gevestigd . Het gebied heeft een 

rommelig aanzicht. 

Tussen de Ringbaan-West en het Eliasterrein ligt een 

in onbruik geraakt rangeerterrein . Aan weerszijde 

van de Hart van Brabantlaan staan een viertal 

flatgebouwen , die in de jaren '60 hier zijn geplaatst. 

Later is hieraan de 141 meter hoge woontoren 

'Westpoint' bijgebouwd. Het rangeerterrein ligt aan 

de ene zijde verstopt achter de flatgebouwen en aan 

de andere zijde achter het verhoogde spoor. Naast 

het Eliasterrein staat nog een enkele rij huizen uit de 

vooroorlogse periode. Aan de zuidzijde van de Hart 

van Brabantlaan is de oude Vormenfabriek gelegen 

die tijdelijk door de jongeren als cultuurfabriek 'Hall of 

Fame' wordt gebruikt. Deze fabriek zal in de toekomst 

verdwijnen. 

Overlge terrelnen In het gebled ten noorden van het 

spoor 

Aan de noordzijde van het spoor zijn vooral 

woonwijken gelegen. De Gasthuisring is een van de 

oudste linten van de stad en gold voor een lange 

periode als de belangrijkste verbindingsweg over het 

spoor. 

Op een aantal plaatsen is er aan deze straat nog 

authentieke bebouwing aanwezig, maar grote del en 

zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor 

nieuwe bebouwing of zijn open gebleven. Met name 

in het deel tegen het spoor is het authentieke beeld 

aan de oostzijde verdwenen. Aan de achterzijde ten 

westen van de Gasthuisring is een grote supermarkt 

(AH XL) gelegen met een grote parkeerplaats. 

Het beeld rondom de Gasthuisring is rommelig. 

Dit wordt versterkt doordat hier veel verslaafden 

rondhangen vanwege de vestiging van een opvang- en 

gebruikersplek. 

De oude arbeiderswijken Nijveroord en Besterd, 

rondom de Lange Nieuwstraat en Besterdring, behoren 

tot de eerst geplande wijken van de stad. De wijk 

Theresia stamt uit een latere periode. 
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Van Unks naar rechts : 

1. Eliascomplex 
2. Gasthuisring 

. Oude houtzagerij 
4. DEPREZ fabriek 
5. Polygonale loods 
6. Loods met glazen dak 

•7. Centrale hal 

Boven: Loods met glazen dak (6), Centrale hal of grote 
hal (7) Midden: Oudc bcbouwing aan de Gasthuisring (2), 
Polygonale loods (5), Oude DEPREZ fabri ek (4) 
Onder: Eliascomplex (1) 



1.6 Potenties voor de ontwikkeling van de 

Spoorzone 

De Spoorzone heeft een goede bereikbaarheid via het 

spoor en de weg en ligt tegen het centrum aan. Deze 

omstandigheden bieden de kans om het gebied te 

ontwikkelen tot een groat stedelijk gebied. Daarnaast 

loopt door het gebied de historische structuur, maar 

deze is hier erg zwak. Het is de plek waar de Oude 

Stad in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte wordt 

gesplitst. Met de ontwikkeling van de Spoorzone zou 

deze oude structuur weer hersteld kunnen worden, 

waardoor de splitsing binnen de Oude Stad wordt 

opgeheven en de Oude Stad weer als een gebied kan 

worden beschouwd en beleefd. De monumentale 

panden in het gebied kunnen hierbij een belangrijke 

rol spelen. 
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Hoofdstuk 

2 
Plannen tot nu toe 

Het project Spoorzone loopt binnen de gemeente 

al enige jaren. Het is nog steeds in de planfase 

en inmiddels zijn er al een aantal besluiten 

vastgelegd . In dit hoofdstuk worden de plannen tot 

nu toe beschreven. Hierbij wordt ingegaan op het 

beleidskader maar ook op het ruimtelijke plan. 

2.1 Stadsontwikkeling in groot verband 

Vanuit de Nota Ruimte van ministerie van VROM wordt 

er op landelijk niveau ingezet op de ontwikkeling van 

stedelijke netwerken met een Europese invloedsfeer. 

Brabantstad wordt hier aangemerkt als het tweede 

stedelijk netwerk van Nederland. Brabantstad is een 

samenwerkingsverband tussen de vijf grootste steden 

in Noord-Brabant en de provincie, die gezamenlijk als 

doel hebben een groen stedelijk netwerk te creeren. 

De gezamenlijke aanpak geeft ruimte voor het 

aangrijpen van bovenstedelijke onderwerpen. In de 

oorspronkelijke opzet betrof het louter een groene, 

ruimtelijke en een economische opgave, maar hier 

zijn thema's als cultuur, milieu, grotestedenbeleid 

en openbaar vervoer aan toegevoegd. De bedoeling 

is dat de verschillende stedelijke knopen elkaar 

aanvullen. Er wordt ingezet op de versterking van 

de aanwezige kwaliteiten en het ontwikkelen van de 

toplocaties binnen de steden. Centrale thema 's binnen 

de alliantie zijn: duurzaamheid, vestigingsklimaat, 

kennis en innovatie, in· en externe bereikbaarheid en 

een verbetering van het culturele, economische en 

sportieve (top)voorzieningenniveau. 21 

Spoorzones, kanaalzones en gebieden langs de 

snelweg zijn gebieden in de verschillende steden die 

in het kader van Brabantstad in aanmerking voor 

grootschalige herstructurering. In de 'Ruimtelijke 

structuurvisie Tilburg 2020' worden deze gebieden 

in het ontwikkelingskader van de stad geplaatst. In 

deze visie wordt Tilburg omschreven als een stad 

van contrasten. Dit is in drie aspecten. Het eerste 

contrast is dat tussen het landschap en stad, het 

tweede een balans tussen kleinschalige bebouwing 

en stedelijkheid en het derde de keuze voor 

opvallende of hoge bebouwing als kenmerk van de 

stedelijke dynamiek zonder dat dit de kleinschaligheid 

aantast. 22(2.1) De gebieden rond het kanaal, 

spoor en snelweg worden gezien als de potentiele 

ontwikkelingsgebieden met economische waarde. 

In deze zones vinden in de komende jaren de grote 

herstructureringsopgaven plaats.(2.2) 

Ontwikke/ingen langs de sne/weg A 58 

In de omgeving van de snelweg zijn ontwikkelingen 

gaande in de buurt van de afslagen. Aan de zuidkant 

wordt nabij Goirle het bedrijventerrein Tradepark58 

gerealiseerd. Het Laar en de Kempenbaan zijn 

twee locaties aan de noordkant van de snelweg die 

in de toekomst als nieuwe stadsentrees moeten 

gaan functioneren . Voor de locaties worden studies 

gemaakt waarin ruimte is voor kantoren en wonen. Het 

nieuwe 'Stappegoor' wordt momenteel al uitgevoerd 

en is gericht op recreatie, wonen en studeren. Dit is 

een uitbreiding van de huidige functies, die worden 

aangevuld met nieuwe topsportfaciliteiten waaronder 

twee sporthallen en een schaatsbaan. Onlangs is 

hier ook een megabioscoop geopend sa men met 

aansluitende detailhandel. 

Kanaalzone 

De kanaalzone zal over de lange termijn worden 

ontwikkeld als een groene schakel tussen het open 

landschap en de stad en als plek met een potentieel 

voor stedelijke functies gericht op wonen, werken 

en recreeren . Onderdeel van deze ontwikkeling is de 

Piushaven. Oat gebied komt in het teken te staan van 

recreatie, kleinschalige voorzieningen en wonen in een 

groen havengebied. Het Piushavenproject nadert de 

u itvoeringsfase. 23 

• 
• • Fig. 2.1: Kaart u.it Srructuurvisie 2020: met gebieden met een 

hoog stedelijk uitstraling(geel), laag stedelijk uitstraling(rood) 
en dorpse u.itstraling (blauw). Voorzieningen (groen) 
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Fig. 2.3, hoven: Masterplan Binnenstad (2003) 
concenrratiegebieden Binnenstad 
Fig. 2.4 , midden: Verkeerssrrategie 'van bi.nnen naar builen' 
met opvolgende ringen. (TWP 2003) 
Fig. 2.5, onder: Oplossing bereikbaarheid Binnenstad. 
Fig. 2.6, rech ts: Verkeerskundig uitvoeringplan Cityring 

Shoopingma/1 

Aan de noordentree van de stad, nabij het pretpark de 

Efteling, komt mogelijk een megamall met 100.000m2 

winkels, horeca en Ieasure. De gemeenteraad zal 

in 2009 beslissen of dit doorgaat en zal zich hierin 

Iaten sturen door middel van een referendum . De 

ontwikkeling roept gemengde reacties op. Met 

name de detailhandel in de binnenstad en van de 

omliggende steden is niet content met het plan. De 

gemeente ziet het project vooral als een grate impuls 

voor de werkgelegenheid en voor het imago van de 

stad. 

Blnnenstad 

In het 'Masterplan Binnenstad'(2003) wordt de koers 

voor de binnenstad uiteengezet. Het stadshart moet 

de voorzieningenkern van de stad worden. Daarnaast 

wordt de binnenstad-west ontwikkeld als een 

dwaalgebied met kleinschalige winkels, galeries en 

horeca, het centrum-zuid als een randcentrumgebied 

met een groen karakter, het Veemarktkwartier 

(centrum-oost) richt zich op cultuur. gecombineerd 

met creatieve innovatieve bedrijvigheid , en de 

Spoorzone wordt een hoogdynamisch gebied met 

kantoren, wonen en overige stadsfuncties.24(2.3) 

Onderdeel van de ontwikkelingen is een nieuwe 

verkeersafwikkeling binnen de Oude Stad . Hierbij 

wordt het principe van binnen naar buiten gehanteerd, 

waarbij het verkeer naar een buitenliggende ring 

wordt geleid. Het stelsel van opvolgende ringen 

bestaat uit de vier Ringbanen om de Oude stad en 

random de binnenstad de Cityring. De twee ringen 

staan met elkaar in verbinding door de inprikkers 

Spoorlaan en Hart van Brabantlaan. De Cityring wordt 

geheel eenrichtingsverkeer. Hierdoor zal het verkeer 

sneller worden afgewikkeld en het verkeer dat het 

centrum niet aandoet zal minder snel voor deze 

route zal kiezen. Het Cityring-project wordt inmiddels 

uitgevoerd. Als tegenhanger van het gedeelte van 

de Spoorlaan dat eenrichting wordt zal parallel de 

Noordlaan komen in het 

Spoorzonegebied . Deze zal in 

beide richtingen opengesteld 

worden en zal het busvervoer 

in de oost-westrichting 

opvangen.25(2.4 tjm 2.6) 



2.2 Project Spoorzone 

Begin jaren '90 kwam de noordzijde van het centrum 

in beeld om aan deze kant het verzorgingsgebied van 

het centrum te vergroten. Het spoor en het station 

worden vanaf dit moment als een prioriteitsgebied 

gezien voor kantoren. Dit kan worden gezien als het 

begin van de Spoorzoneontwikkeling. Vanaf dan 

worden achtereenvolgens een prijsvraag uitgeschreven 

(1991) en twee structuur- of ontwikkelingsvisies 

(1992 & 1994) vastgesteld . De invloed van de laatste 

'Ontwikkelingsvisie Stationszone' heeft geleid tot 

een strategie van grootschalige bouwprojecten langs 

de Spoorlaan met extreme hoogbouwaccenten. 

Er is aileen nag gewerkt aan de zuidzijde van het 

spoor, totdat in 1999 is besloten de NS-Werkplaats 

bij het plan te betrekken. Hierop volgend werd 

een nieuwe integrale visie gemaakt onder regie 

van BVR. Het 'Ontwikkelingsperspectief' geeft 

een uitgebreide analyse en integrale visie op 

het gebied van programma, verkeer en vervoer, 

stedenbouwkunde, openbare ruimte en financiele 

strategie. Het resultaat is een voorstel met een 

drietal ontwikkelingscenario's.26 In het plan van BVR 

worden suggesties gegeven voor de oplossing van 

de ruimtelijke problemen en het fungeert als een 

strategisch raamwerk voor latere planontwikkeling. 

In 2002 wordt door het atelier van de toenmalige 

Rijksbouwmeester J. Coenen (ARBM) de gemeentelijke 

ambitie ruimtelijke uitgewerkt in de 'Visie Spoorzone' 

(2002).27(2. 7) 

Structuurplan Spoorzone 

In 2005 wordt het 'Structuurplan Spoorzone' 

(2.8) vastgesteld door de gemeenteraad. In het 

Structuurplan worden de hoofdlijnen van de ambitie 

van de gemeente vertaald in een ruimtelijke context. 

KNELPUNTEN STATIONSGEBIED ALS UITGANGSPUNT VOOR 
HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF VAN BVR28 

. Stedebouwkundige relatie tussen NS-station en centrale 
deel binnenstad 

- Bereikbaarheid van de binnenstad 
- Ugging en kwaliteit busstation 
· Kwaliteit randen aan de noordzijde van het plangebied 
- Ontbreken van verbindingen tussen noord· en zuidkant 

van het spoor 
· Spoorlaan te smal voor gewenst boulevardprofiel 

RUIMTELIJKE UITWERKING VAN DE VISIE SPOOR ZONE 
DOOR ARBM29 

- Noordlaan vormt als boulevard de drager van het plan, 
hierlangs zal de bebouwing geschikt worden. 

- Onder het station komt een doorgang die voor 
voetgangers de grote entree wordt voor het 
Spoorzonegebied. Deze ligt in het verlengde van de 
Stationsstraat. 

- Tussen het oude postkantoor en het station zal de 
Spoorlaanboulevard de verbinding verzorgen tussen 
het Pieter Vreedeplein en het station. In de plint van de 
bebouwing komen winkels. 

· Aan de noordzijde van het spoor zal directlangs het 
spoor het busstation worden gevestigd. 

- Richting de Lange Nieuwstraat zal hier een verbinding 
komen met de achterliggende wijk door een 
parkverbinding. 

· De bebouwing zal hoofdzakelijk hoogbouw zijn varii!rend 
van 4 tot 7 lagen en en kef hogere uitschieters op 
strategische pun ten . In de plint komen winkel en 
baliefuncties, in de overige lagen zullen een woon- en 
kantoorfunctie krijgen . 

· Overige functies zijn de stadsbibliotheek, een 
congrescentrum, een hotel, culturele activiteiten en 
parkeren. 

Fig. 2. 7: Visie Spoorzone door ARBM in 2002. Boven: he! concept van het plan. Onder de uitwerking van de Spoorzone. Op p.34 
enkele 3·D becldcn. 
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INDICATIEF PROGRAMMA UIT 
STRUCTUURV/51£ SPOORZONE 

- Kantoren (b.v.o.) 108.000 m2 

- Voorzieningen (b.v.o.) 64.000 m2 

- Detailhandel (b.v.o.) 16.000 m2 

- Aantal woningen 1.937 
- Aantal parkeerplaatsen 5.602 
- Aantal fietsstallingplaatsen: 

bewaakt 3.100, onbewaakt 1.800 
- Openbaar groen, 27.000 m2 

Uitgangspunt hiervoor is de visie van Coenen geweest. 

De ambitie is om een nieuw stadsgebied te creeren 

met een grootstedelijke uitstraling dat het centrum 

van de stad vergroot. De goede bereikbaarheid van 

het gebied wordt gewaarborgd door de Noordlaan 

die dwars door het gebied in de oost-west richting 

komt te liggen. Via deze weg komen er veel entrees 

tot parkeergarages, die in de bebouwing worden 

opgenomen. De Noordlaan is tevens de ruimtelijke 

drager van het plan. Als onderdeel van de Cityring 

krijgt de Spoorlaan nu het gewenste boulevardprofiel, 

doordat het verkeer deels over de Noordlaan 

wordt geleid. Het gebied krijgt drie hoofdentrees. 

Beide uiteinden van de Noordlaan krijgen een 

architectonisch accent en in het midden ter hoogte 

van het station komt een voetgangersonderdoorgang. 

Dit wordt het centrum van het gebied met een 

plein waaraan de stadsbilbliotheek een vestiging 

kan krijgen. De oude cultuurhistorische industriele 

bebouwing wordt in het plan opgenomen. Ter hoogte 

van de straten die vanuit de binnenstad loodrecht 

op het gebied liggen, komen hoogte-accenten in de 

bebouwing tot 70 meter en ter hoogte van het station 

een accent van 100 meter. De overige bebouwing 

zal een hoogte tot 30 meter krijgen. De kwalitatieve 

openbare ruimte krijgt vorm via een reeks van 

binnentuinen die met elkaar in verbinding staan. 

De grootschalige bebouwing krijgt hierdoor over het 

algemeen een carrevorm met aan de plint diverse 

winkel-, horeca- en baliefuncties. Het programma 

bestaat hoofdzakelijk uit kantoren, wonen en 

stadsvoorzieningen (cultuur, onderwijs, leisure, horeca 

etc.).30 

Aanpak van de gemeente 

Vanaf 2010 wordt de gehele NS-werkplaats 

aangekocht door de gemeente. Als eigenaar van 

de grand geeft dat haar een bevoorrechte positie, 

waardoor zij volledige zeggenschap heeft over het 

plan. Voor de andere gebieden geldt dat hier de Wet 

Voorkeursrecht Gemeenten van kracht is, waardoor 

de grand eerst aan de gemeente te koop dient 

worden aangeboden.(2.9) Het aangekochte gebied 

wil de gemeente vanaf 2010 in zijn geheel in een 

keer ontwikkelen. De gemeente heeft duidelijke 

randvoorwaarden voor het gebied opgesteld en deze 

gedocumenteerd. In het najaar van 2008 zal zij 

hiermee op zoek gaan naar verschillende partijen, 

die sa men met haar delen willen ontwikkelen. Door 

de samenwerking zullen de financiele risico's samen 

gedragen worden. Door zelf als co-opdrachtgever aan 

de onderhandelingstafel te zitten, kan de gemeente 

een grate invloed uitoefenen op de kwaliteit van het 

plan. De gemeente wil met de aanpak daadkracht 

tonen, de impact moet groat zijn met een breed 

verspreide invloed en uitstraling. De Spoorzone 

Til burg zal dan een belangrijke schakel worden binnen 

Brabantstad. 

Aan het project zijn enkele risico's verbonden, die 

door de gemeente worden erkend. Ten eerste gelden 

er strenge milieueisen door de ligging naast het 

spoor. Ten tweede wil men dat er in de Spoorzone 

een cluster komt voor kunst en cultuur, maar deze 

zwakke financiele partij vraagt extra 

investering van de gemeente. De 

onzekere slagingskans maakt het 

moeilijk om hiervoor een financiele 

partner te vinden. Ten derde ligt er 

een grate opgave om het ambitieuze 

programma daadwerkelijk binnen te 

halen.31 

Fig. 2.9: Plangebied. Her rode gcdeclte komt in eigendom van de gemeente. 



gemuflte Tilburg 

dlerur &llit!ditM twikltr.llflq 

afde.lu:g Rl.limteJtjkr 0fdi!nit1!J 

Ontw lkkeJinfJSflllb/«1 
CMtrum·.tiHHH/k milieu 

Tr:msfarmallegebliKI 

Rang~rrnl?in ; ~'oo Gend 
& Loo!l- r•rr~tm 

Cultuurhfstorlsctr -.rlUifdrvol 

Noord- ZIJJd verOmdi'ng 
"""~~~,.. ... , 

Fig. 2.8: Structuurplan 
Spoorzone, 
bovcn: Algcmcne 
plankaart 
onder: Deelgebieden met 
een eigen identiteit, 
ruimtelijke verbindingen 
en openbare ruimtes. 

35 



2.3 Evaluatie van de Spoorzone tot nu toe 

Programma en aanpak 

De opzet van het plan voor de Spoorzone is 

hoofdzakelijk gericht op de realisatie van het 

programma. De ambitie voor het grootstedelijke gebied 

is erg hoog voor de stad. Het samenwerkingsverband 

binnen Brabantstad vormt een grote stimulans voor 

het project. Het project krijgt grote financiele en 

politieke steun vanuit de provincie en het Rijk en 

de steden krijgen de kans om hun eigen dynamiek 

verder te ontwikkelen. Met de omliggende steden 

zijn afspraken gemaakt. waardoor de steden 

onderling meer samenwerken en in theorie minder 

met elkaar gaan concurreren. Toch zal er een 

hevige concurrentiestrijd plaatsvinden tussen de 

verschillende steden, omdat er nieuwe instellingen 

zullen komen die meerdere steden naar zich toe willen 

trekken en ook bedrijven een vrije keuze hebben in 

het bepalen waar zij zich vestigen. De huidige sectoren 

onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg en logistiek 

in Tilburg zijn sterk vertegenwoordigd in de stad. De 

zakelijke dienstverlening is daarentegen relatief zwak 

vertegenwoordigd en de voorraad kantoorruimte ligt 

onder het landelijk gemiddeldeY Ook heeft Tilburg 

moeite om jongeren a an de stad te bind en en vee I 

afgestudeerden verlaten de stad. Met de ontwikkeling 

van de Spoorzone probeert de gemeente de zakelijke 

markt aan te trekken en hoopt zo jongeren aan de 

stad te binden. Recent heeft verzekeraar VGZ, die is 

gevestigd in het kantoor van het Knegtelcomplex in 
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de Spoorzone, aangegeven dat zij door fusering en 

reorganisatie het kantoor in Til burg zal gaan verlaten. 

VGZ diende als voorbeeld voor de kantorenmarkt 

binnen de Spoorzone. Volgens regionaal econoom 

Boekenstein van de Universiteit van Til burg wordt er 

op deze manier een negatief beeld geschetst van 

Tilburg als vestigingsstad .33 Om het goede voorbeeld 

te geven denkt de gemeente erover om haar eigen 

stadskantoor naar de Spoorzone te verhuizen, zodat 

deze samen met de bibliotheek een nieuw centrum in 

de Spoorzone kan gaan vormen. Aan de opgave voor 

de Spoorzone zijn risico's verbonden en het zal geen 

makkelijke opgave zijn voor de stad om het gewenste 

programma naar de stad toe te trekken. 

De gemeente Til burg tracht door het tonen van 

let en daadkracht haar ambitie te uiten. Dit doet 

zij aan de hand van het stimuleren van veel en 

grote ontwikkelingen binnen de stad. De gemeente 

erkent dat er sprake is van onderlinge concurrentie 

tussen de grote projecten. Men probeert dit tegen 

te gaan door intern de projeten in tijd , programma 

en inhoud op elkaar af te stemmen.34 Doordat er 

zoveel projecten actueel zijn, kan dit leiden tot een 

verlaging van de ontwikkelingsdruk per project 

met een mindere kwaliteit van de projecten als 

gevolg. De gemeente probeert de kwaliteit van de 

Spoorzone te garanderen door zelf te participeren 

in de ontwikkeling en de regie in eigen handen te 

houden. Doordat de gemeente haar investering moet 

terugverdienen kan haar objectiviteit eventueel onder 

druk komen te staan. Bovendien is zij gebonden aan 

een vastgestelde timing waarin het geld moet worden 

terugverdiend. De gemeente wil het gebied in een 

keer ontwikkelen. 

Rulmte/ljke strategle 

De ruimtelijke keuzes voor de Spoorzone zijn vooral 

gericht op de toekomstige verkeerskundige situatie 

en op de relatie tussen het gebied en het centrum. 

Het centrale zwaartepunt van het plan komt te liggen 

achter het station. Met een tunnel onder het station 

zal een nieuw stationsplein aan de noordzijde in 

verbinding komen te staan met de Stationsstraat en 

de Spoorlaan. Om dit te versterken wordt er in de 

plannen voorgesteld om de centrale bibliotheek hier 

een nieuw onderkomen te geven sa men met een 

nieuw stadhuis. Met de centraliteit achter het station 

wil men de relatie tussen het station en het centrum 

versterken alsmede de barrierewerking van het spoor 

verkleinen. 

Vanuit de analyse in hoofdstuk 1 blijkt dat de structuur 

van de Oude Stad een geheel andere centraliteit 

kent die gekoppeld is aan de lintenstructuur. In de 

opzet van het plan is het onzeker hoe deze structuren 

op elkaar aansluiten. Daarnaast kan de druk op de 

aangrenzende woonwijk Theresia groot worden terwijl 

men het rustige woonklimaat hier wil koesteren. De 

verhuizing van de bibliotheek en het stadhuis naar de 

Spoorzone betekent dat deze zullen verdwijnen uit het 

zuiden van het centrum. Seide kunnen gezien worden 

als een drager voor deze omgeving en een verhuizing 

kan voor het zuiden van het centrum negatieve 

gevolgen hebben. Uitbreiding van de bibliotheek en 

het stadhuis zou bij voorkeur moeten worden gezocht 

in hun huidige omgeving. 

De Noordlaan zal de drager worden van de structuur 

van de Spoorzone. Het gevaar van deze route is dat 

de integratie tussen de structuur van de Oude Stad 

en de Spoorzone zal verslechteren. Ter hoogte van 

de Gasthuisring en het NS-plein is het onduidel ijk 

hoe deie op elkaar aansluiten, met als gevaar dat 

scheiding tussen de gebieden aileen maar groter 

wordt. De keuze om dwars door het gebied een 

ontsluiting te plannen is een verdedigbare keuze, maar 

de rol als boulevard op deze plek is dat minder. De 

weg is een aftakkende Ius van de Spoorlaan-Hart van 

Brabantlaan en heeft daardoor geen duidelijk begin

en eindpunt en is geen onderdeel van een doorgaande 



route. Het is voor de structuur van stad wenselijk 

om beide routes beter van elkaar te onderscheiden, 

waarbij de Spoorlaan-Hart van Brabantlaan het meest 

in aanmerking komt voor een boulevardprofiel. De rol 

van de Noordlaan dient ondergeschikt te zijn aan die 

van de Spoorlaan. lnmiddels is er besloten dat het 

busstation op de huidige locatie aan de zuidzijde van 

het spoor zal blijven . Dit geeft de mogelijkheid om het 

busverkeer over de Spoorlaan te leiden. 

Hoewel in de structuurvisie nag niet wordt gesproken 

over de invulling van het rangeerterrein, zijn er 

recentelijk tach enkele ideeen geopperd voor dit 

terrein. Het huidige plan is om hier een 'Volkspaleis' 

te Iaten verrijzen . Dit is een overdekte wieler- en 

atletiekbaan, geschikt voor grate evenementen.35 

Oak wil de gemeente dat de supermarkt AH XL naar 

deze locatie verhuist. 36 Door de ligging van het terrein 

a an de 'centrale as', tussen het spoor en de Hart van 

Brabantlaan en in de nabijheid van het station, is dit 

een goede locatie waar een dergelijke grootschalige 

ontwikkeling kan komen. 

Conc/usle 

Het plan richt zich hoofdzakelijk op de ontwikkeling 

van de zone zelf en wordt beperkt door het gegeven 

kader. De onderlinge relatie binnen de Oude Stad 

wordt enkel gezocht met het centrum. Een relatie met 

de overige delen wordt minimaal gezocht binnen de 

visie van de gemeente, terwijl hier wei degelijk een 

kans ligt om deze te integreren in de planontwikkeling. 

21 Brabantstad, Samen inve.sreren in BrabanrSrad, meerjarenpro· 
gramma BrabanrSrad 2008· 1012, junJ 2008, gevonden up http:;;www. 
brabantstad.nJ. 

22 Gemeente Tilburg, Tilburg scad van conrrasren, Ruimtelijke Srrucru
urvisle Tllburg 2020, Tllburg: gemeente Tilburg, jan 2005. 

23 htrp:/ / www.t1lburg.nl 

24 Gemeente Tilburg, Binnensrad roraal, Masterplan Binnensrad, Vlsle 
up de rilburgse blnnensrad, Tilburg: gemeente Tilburg, 2003. 

25 Gemeente Tilburg, MobiJireir In balans, Tilburgs 
Verkeer.s· en Vervuer.splan, Ttlburg: gemeente Tilburg, 
2003. 

26 BVR, Onrwikkelin~sperspectief Spuurzone Til-
burg, i.o.v. gemeente Tllburg, oktober 1999. 

27 ARB.M, Visie Spuurzune Tilburg, i.o.v. gemeente 
TUburg, sept 2002 . 

28 BVR , Onrwikkelingsperspectief Spoorzone Til
burg. i.u.v. gemeente Tilburg, uktuber 1999. 

29 ARBM , Visie Spoorzune Tilburg, i.o.v. gemeente 
Tilburg, sept 2002. 

30 Gemeente Tilburg, Srructuurplan Spourzone, 
Til burg: gemeente Tilburg, 2005 . 
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Opzet van het project Spoorzone met d.iscutabele pun ten 

32 Gemeente Tilburg, Vuoropgesteld: Tilburg werkr!, Tilburg: 
Gemeente Tllburg, augus tus 2007. Gevonden up http://www. 
tilburg.nJ. 

33 Wier v.d.,M., Verrrek VGZ p(jnlijk, Dagblad Truuw, 21 
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34 Interview met Mevr. M. de Miguel i Capdevila. 
(atelierrneester project Spoorzone) van gemeente Til burg, 18 dec 
2007. Toegevoegd in bijlage I. 
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Figuur 2.1: Gemeente THburg, Tilburg s tad van 
contrasren, Ruimtelijke Srrucruurvisie Tilburg 2020, 
TUburg: gemeente Ttlburg, jan 2005. 

Figuur 2,3: http:/ / www.ovg.nl 

Figuur 2.3: Gemeente Tilburg, Binnensrad ruraal, 
Mas terplan Binnenstad. Visie op de lilburgse bin
nenstad, Tilburg: gemeenle Tilburg, 2003. 

Figuur 2.4, 2.5: Gemeente Tilburg, Mobilireir 
in balans, Tilburgs Verkeers- en Vervuers
plan, TUburg: gerneen te Tilburg, 2003. 

Figuur 2.6 : http://www.ti.lburg.ni 
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DEEL 2 PARALLELLE CASUS 
Het bestuderen van een parallelle casus kan een positieve uitwerking hebben het denken over een project. Het kan op andere gedachten zetten of 

op nieuwe ideeen of een andere benaderingswijze brengen. In dit deel wordt de casus Kortrijk beschreven. Aan de hand van twee projecten wordt 

een manier van stadsontwikkeling beschreven die uitgaat van het brengen van samenhang in een verdeeld gebied. Deze casus leidt tot interessante 

inzichten die in het vervolg van het Spoorzoneproject kunnen worden ingezet. 
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Hoofdstuk 

3 
Kortrijk: stadsontwikkeling vanuit 
een ruimtelijk perspectief 

Uit de stad wegtrekkende industrie is een algemene 

ontwikkeling in Europese steden uit de afgelopen 

decennia. Het achtergelaten industriele erfgoed, 

dat vaak midden in de stad is gelegen, leidt 

tot de formulering van een nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingsopgave. Er bestaan veel voorbeelden 

die in het kader van het Spoorzone-onderzoek zouden 

kunnen worden gekozen. lk heb als een parallelle 

casus voor Kortrijk gekozen. In dit voorbeeld wordt de 

opgave geformuleerd vanuit het idee dat de nieuwe 

ontwikkeling een aanvulling op het bestaande moet 

zijn en een ontwikkelingsrichting voor de stad opent die 

gebieden met elkaar verknoopt. Men kiest niet direct 

voor de strategie van slopen en herbouwen, maar gaat 

uit van hetgeen er is, zowel fysiek als programmatisch. 

In deel 1 komt naar voren dat de integratie tussen 

de Spoorzone en de Oude Stad nauwelijks in de 

planvorming naar voren komt. Dit voorbeeld kan helpen 

om deze integratie voor de Spoorzone te vinden . De 

stad Kortrijk is qua schaal, textuur en context niet 

direct te vergelijken met Til burg, maar er zijn wei enkele 

gelijkenissen in de ruimtelijke problematiek. Het gaat 

hier om twee projecten uit de afgelopen twee decennia 

in Kortrijk: 'Projecten voor Kortrijk' van Bernardo Secchi 

(1991) en 'Stadsproject Buda-eiland' van Bruno De 

Meulder(2002). 

3.1 'lnternationale prijsvraag: Hoog Kortrijk' 

Kortrijk is een middelgrote stad in West-VIaanderen 

met 75.000 inwoners en het centrum van de regia 

van de Leievalei. Via de Leie en de snelweg E17 staat 

Kortrijk in verbinding met steden als Gent, Antwerpen 

en Lille. De stad kent een rijke historie als een 

dynamisch handelscentrum gericht op de vlascultuur en 

textielindustrie. In Kortrijk is er vanaf de jaren zeventig 

sprake van een terugloop van het aantal inwoners door 

vertrekkende economische en industriele activiteiten. 

Als gevolg hiervan kampte het centrum van de stad 

in de jaren tachtig met leegstand en vond de groei 

hoofdzakelijk plaats in de periferieY Het stadsbestuur 

zag in 1990 de ongestructureerde periferie als een 

probleem en wilde deze gaan aanpakken. Door een 

internationale prijsvraag uit te schrijven voor Hoog 

Kortrijk, het gebied random de snelweg E 17, kwam de 

gemeente in aanraking met Bernardo Secchi. Secchi's 

project valt op doordat hij als enige inzender kiest voor 

het zoeken van de oplossing in het bestaande. 

Fig. 3.2: lnzending van Bernardo Secchi voor Hoog Kortrijk 1990 
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De hoofdproblematiek bestaat uit de interne 

structuurloosheid en het ontbreken van een structurele 

aansluiting met de stad. Secchi zoekt de oplossing in de 

eigenschappen van het gebied. Hij kenmerkt het gebied 

als heuvelachtig met lage bebouwing. In zijn voorstel 

gebruikt hij de openbare ruimte als het bindende en 

structurerende element. Secchi introduceert een nieuw 

herhalend element: 'de galette'. Dit is een thematische 

herhaling van horizontale open vlakken, die enerzijds 

de glooiing van het terrein en het omliggende landschap 

benadrukken en anderzijds de omliggende gebouwen 

en functies binnen de structuur schikken.38(3.2) 

3.2 Structuurplan 'Projecten voor Kortrijk' 

Als gevolg van de prijsvraag wordt Bernardo Secchi met 

zijn team door de burgemeester uitgenodigd om een 

visie te geven op de globale ontwikkeling van de stad. 

Dit leidt in 1991 tot het structuurplan 'Projecten voor 

Kortrijk'. 

Het gepresenteerde plan oogt in eerste instantie 

ongewoon en warrig. Het lijkt een geheel van 

afzonderlijke voorstellen te zijn, maar feitelijk hebben 

die voorstellen als doel de rol en functie van belangrijke 

stadsdelen ingrijpend te veranderen en daarmee ook 

het stedelijke geheel te structureren. 

Een uitgebreid onderzoek naar verschillende 

gebruikerspatronen vanuit het verleden, de 

geomorfologie van de stad en het artefact leiden 

tot een duurzaam stedelijk plan. lnhoudelijk dienen 

drie basisideeen te worden ondersteund. Ten eerste 

moet de stad worden beschouwd als een stad met 

verschillende onderscheidende del en: Overleie, het 

Eiland, het stadscentrum en Hoog Kortrijk. Deze delen 

worden op diverse punten doorsneden door horizontale 

assen (oost-west): assen van rivieren, spoorwegen en 

wegen. Via een hoofdas van noord naar zuid staan de 

verschillende gebieden in verbinding met elkaar. De 

stad moet zich gemakkelijk kunnen uitbreiden, zonder 

dater ergens problemen ontstaan.(3.3) Ten tweede kan 

de stad worden beschouwd als een 'open vorm', die 

dient te worden ingevuld. Zo kunnen nieuwe stadsdelen 

met reeds bestaande worden samengevoegd, zonder 

dater sprake is van een drastische verandering van rol 

of kenmerk van de structuur. Ook moet het karakter 

van bestaande delen kunnen veranderen, zonder dat 

hierdoor de rol van een van de andere zones wordt 

aangetast. Er zullen dus meerdere 'centra ' moeten 

komen, elk met een eigen karakter: in het noorden 

van het stadscentrum de 'marktstraat' langs de ring, 

het 'centrum' van Overleije, het eiland als 'cultureel 

centrum', de Grote Markt als 'openbaar centrum', het 

regionale winkelcentrum van de voetgangerszone, de 

Doornikseweg als centrum van de zuidelijke wijken, 

het ·nationale centrum' van de Hallen, en wellicht 

de grote winkelcentra aan de zuidgrens van Hoog 

Kortrijk. Op grond van het derde basisidee dient de 

stad gestructureerd te worden rond een centrale strook 

met aan weerszijde verschillenden centra. De strook is 

toegankel ijk via de open noord- en zuidkant en via de 

talrijke horizontale zijwegen.39(3.4) 

De aanpak is het tegengestelde van de 'gesloten vorm' 

van de stad met een straalvormig middelpunt. De 

onderkenning van het nieuwe concept van enerzijds 

de 'rasterstad' met een 'open vorm' en een centrale 

as en anderzijds het begrijpen hoe de stad aansluiting 

vindt met het landschap zijn belangrijk aspecten 

van het project.40 Het stedenbouwkundige project 

wordt uitgelegd aan de hand van projecten die tot 

in de kleinste deta ils zijn bestudeerd en realistisch 

kunnen worden vertaald naar een programma. In het 
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3 . Snelweg E17 
4 . Hoofdas Noord·Zuid 

~ 
A. Overleie 
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D. Hoog Kortrijk 
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antwerp zitten basiselementen die gelden als een 

'norm project' .(3. 6) Dit is een voorschrift waarin de 

grondgedachten zijn geformuleerd en regels gegeven 

voor vormen en hoeveelheden.41 Voorgestelde ingrepen 

passen zich niet aileen in in de structuur, ze geven 

oak vorm aan die structuur. Hun samenhang sluit 

aan bij een verandering in het globale stadsconcept. 

Secchi maakt gebruik van bestaande interventies 

als verheldering van de stedelijke structuur. Het 

concept is daarmee heel concreet en pragmatisch. 

Er is geen sprake van een top-down of een bottum-

up benadering•2 De interactie tussen het algemene 

stadsconcept en de concrete interventies ontstaat 

door de thematisering. Elke oplossing zoekt zowel 

een antwoord voor de behandelde locatie als voor de 

verruimde stedelijke probleemstelling waarbinnen 

die locatie past. Elk stadsproject geeft op deze wijze 

een oplossing voor een welomschreven ruimtelijk 

probleem, maar is tevens aanzet voor een meer globale 

vernieuwing. Het structuurplan is continu aanwezig op 

verschillende schaalniveaus.43 

De centrale as is de fysieke en denkbeeldige structuur. 

Hierop moet de autobeweging minimaal blijven en het 

openbaar vervoer dient gestimuleerd te worden. Via de 

as worden de verschillende plaatsen achtereenvolgens 

met elkaar verbonden. waarbij de as steeds 

doorsneden wordt door de verschillende stadsdelen en 

het ·stedelijk materiaal ': een park, een kade langs het 

kanaal, een spoorlijn, een groenstrook, een snelweg 

een 'galette', een rij bomen, een boulevard, een tweede 

park. Langs deze as kunnen we verschillende weefsels 

herkennen.44(3.5) 
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3.3 Stadsproject 'Buda-eiland' 

Rond de eeuwwisseling, wanneer het stadsproject 

Buda-eiland wordt gestart, heeft Kortrijk te maken 

met een periode van een teruglopend aantal 

inwoners, leegstand door wegtrekkende bedrijvigheid 

en een stagnerende economie. De stad kan niet 

meer worden beschouwd als de vooraanstaande 

stad van de regio. maar is verworden tot een 

stedelijke knoop in de verstedelijkte Leieva llei. 

De historische stad kampt met veelleegstand. 

Lege plekken en leegstaande bebouwing zorgen 

voor een groat ontwikkelingspotentieel, maar de 

ontwikkelingsdynamiek is klein. Het gevaar dreigt dat 

dit leidt tot minderwaardige realisaties, zoals dit langs 

de Leiekade op dat moment al gebeurt. De uitdaging 

is om een duurzame manier te vinden om met deze 

ontwikkeling om te gaan. 

Het eiland 'Buda'(3. 7) is gelegen aan de rand 

van het centrum en is nauw verweven met de 

historische oorsprong van de stad als brug over de 

Leie. Het eiland wordt doorsneden door de door 

Secchi herontdekte noord-zuidas. Een neerwaartse 

ontwikkeling is gaande. Fabrieken en de brouwerij op 

het eiland sluiten, de toekomst van het ziekenhuis 

is onzeker door fusie en de bioscoop Pentascoop 

(3.8) kan niet meer concurreren. De verbred ing van 

de 'nieuwe Leie' zet de knoop tussen Overleie en het 

centrum extra onder spanning. Het eiland heeft een 

perifeer karakter tegen het centrum en straalt de sfeer 

van teloorgang uit. De zorgsector is groeiende op het 

eiland en er liggen plannen voor uitbreiding van het 

verzorgingstehuis en voor een kinderdagverblijf.45 

lnmiddels heeft de kunstenaarsscene - kunstenaars, 

kunstenverenigingen en jongerencultuur - al bezit 

genomen van het eiland. De oude brouwerijtoren 

Fig. 3.8: Pentascoop verbouwd rot Budascoop 

Tack is verbouwd tot productiehuis. De regieloze 

ontwikkeling kan twee kanten opgaan. Bij het 

stadsbestuur ontstaat het besef van de betekenis en 

potentie van deze ontwikkeling voor de stad en het 

start het stadsproject Buda.46 Een stuurgroep met 

ambtenaren en vertegenwoordigers van de direct 

betrokken actoren Oongeren, cultuur, kunstensector) 

werd aangewezen en externe expertise werd 

aangetrokken: een cultuursocioloog, een jurist, een 

stedenbouwkundige en de lntercommunale Leiendal. 

Door werkgroepen worden drie sporen gevolgd: een 

programmatisch spoor, een juridisch-financieel spoor 

en een ruimtelijk spoor.•' 



Programmatisch en juridjsch sooor 

Als eerste werd het programmatische spoor 

uitgewerkt door cultuursocioloog Rudi Laermans. 

De vooropgestelde visie over de synergie tussen 

het jongerenprogramma en het professionele 

kunstenaarsprogramma werd afgetast en snel aan de 

kant geschoven door het verschil in doelen, behoeften 

en verwachingen van beide kanten. Er wordt een 

organisatiestructuur gevonden die aansluiting vindt bij 

zowel de schaal als het karakter van Kortrijk. 

Vier a vijf dynamische actoren uit de hedendaagse 

kunstenproductie gaan programmaspecifieke 

samenwerkingsverbanden aan met private en 

publieke instellingen. De nadruk ligt op hedendaagse 

kunstproductie in de sfeer van podiumkunsten en 

nieuwe audiovisuele media. Daarnaast wordt een 

postopleiding ge·initieerd voor jonge kunstenaars die 

tussen opleiding en praktijk staan. Hieruit ontstaan 

ruimtelijke randvoorwaarden. Ruimtes voor expressie, 

ontmoeting en uitwisseling en productie.(3.9,3.10) 

Tegelijkertijd werd voor het jurisch-economische 

spoor meester Lievens ingezet om te werken 

aan de organisatiestructuur (PPS) en 

haalbaarheidsmogelijkheden van de exploitatie.48 
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Ruimtelijk sooor 

Dit spoor start met een uitgebreide analyse naar de 

historie van het eiland en een morfologische analyse. 

Het eiland wordt beschouwd als onderdeel van een 

'open raster', wat eerder door Secchi was vastgesteld. 

Het kan worden beschouwd als strategische plek 

voor de stad op drie verschillende schaalniveaus: 

regionaal, stedelijk en lokaal. De dominante richting 

van Kortrijk is noord-zuid. De oost-west lijnen zijn 

breuklijnen met een bovenstedelijke betekenis: Leie, 

spoorweg, autosnelweg. Op het eiland is sprake van 

een ontmoeting van deze twee richtingen.(3.11) 

De aanwezige typologie op het eiland is tweeledig: 

enerzijds die van kleinschalige bebouwing aan de 
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Extra filmzaal 

Theater· en muziekzaal 
120/150 man 
Zlttend publiek 

Theater- en muziekzaal 
120/150 man 
zittend publiek 

Opnamestudio's voor muziek 

Concertzaal 
250 man zittend en 500 man 
staand 

Clubzaal voor 120 man 
staand publiek & cafe 

Montagestudio voor 
videokunst 

· Ateliers voor theater, dans, 
beeldende kunst en muz1ek 

Black Box 
120/150 man zittend 

Bijkomende 
tentoonstellingsruimte 
bee ldende kunst 
Polyvalente zaal met podium 
300/400 man zittend 

Congresruimte 

rand van het eiland en anderzijds de grate korrel in 

het binnenterrein van het eiland: die van het bouwblok 

(van de traditionele stad) en het vrijstaande gebouw 

(van de moderne stad). Een derde term die bemiddelt 

tussen deze twee is de open ruimte. De opgave is 

de ongedefinieerde (open) ruimte een betekenis te 

geven, die drager kan zijn voor de bebouwing. De 

gekozen strategie bepleit selectieve herontwikkeling 

van de lege plekken met kwalitatieve programma's 

en voor het overige herbestemming als (tijdelijke) 

stedelijke decompressie- en compensatieruimte. 

Stedelijke verdichting in de vorm van programma 

en stedelijke verdunning in de vorm van geen 

programma. De compensatieruimtes kunnen door 
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Fig. 3.9. rechts: Kunstenpro· 
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studie van Laermans. 

Kamer van Koophandel 
Fig. 3.10, links: Locaties 
waar Kunstenprogranuna 
kan plaatsvinden. 
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minimale interventies (opruimen en gras zaaien) 

van laze ruimte transformeren in stedelijke kwaliteit. 

Hieruit komt een tweeledige opgave voort: de 

'onvoltooide' structuur van het Buda-eiland voltooien 

en consolideren en daardoor inschakelen in de 

binnenstad; en het Buda-eiland ontwikkelen met een 

eigen thema. Hiervoor wordt naast een optimalisatie 

van de bestaande programma's uit de zorgsector, het 

'kunstenprogramma' ingebed in het weefsel van het 

eiland. 49 

• Grootschallge gebouwen 
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Fig. 3.11 , links: Analyseresultaten 
Ruimtelijk spoor 
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trajecten 

OW TRAJECTEN -

STAD5-MA~RS -

VACANTE PLEKKEN -

Eind 2002 is er door de stad Kortrijk een 

workshop georganiseerd in samenwerking met de 

lntercommunale Leiedal en de onderzoeksgroep 

OSA van de K.U. Leuven (o.l.v. De Meulder). Tijdens 

deze workshop is een ontwerponderzoek uitgevoerd, 

dat leidde tot een voorlopig stadsontwerp. In het 

ontwerpconcept is verder gekeken dan enkel 

het eiland . De noord-zuidas van Secchi met de 

aaneengeschakelde stedelijke open ruimtes en 

publieke gebouwen krijgt vorm op het eiland door 

de kades in te richten als hoogwaardige openbare 

ruimtes (galettes) . die in de luwte van de commercii:He 

binnenstad zijn gelegen. Daarnaast worden pub!ieke 

ruimtes ten oosten van deze as met elkaar verbonden 

door een loop- en fietsroute over het water. Over het 

algemeen zijn deze ruimtes reeds bestaand en krijgen 

enkele een nieuwe definitie. Dit wordt gekoppeld 

met een aaneenrijging van grootschalige publieke 

gebouwen: het jongerentraject. Een derde traject is die 

van een fijnmazig patroon van informele open ruimtes : 

'secret gardens' .(3.12) Vanuit de workshop ontstaan 

er vier voorstel!en van deelontwerpen die betrekking 

hebben op het eiland . Deze zijn samengebracht tot 

een ontwerpvoorstel dat aan de stuurgroep wordt 

voorgelegd. Het resultaat is een samenspel van 

het kunstenprogramma en aaneenschakeling open 

stedelijke ruimtes .50(3.13) 



Kunstencentrum Buda vandaag de dag 

Buda vormt een werkplek voor lokale, nationale en 

internationale kunstenaars die werken aan artistiek 

onderzoek of nieuwe creaties . Kunstencentrum 

Buda is een residentie die kunstenaars technisch, 

inhoudelijk en financiele ondersteuning kan bieden 

met een internationaal netwerk. Buda functioneert 

als tussenstation voor kunstenaars die (tijdelijk) in 

r-r--~ 
Fig. 3.13: Ontwcrpvoorstel Stadsproject Buda-Eiland 

Kortrijk werken, mentale en fysieke ruimte krijgen 

om hun ding te doen en zo nodig onderdak aan hen 

te verlenen. Ook biedt Bud a de mogelijkheid werk 

te presenteren. Buda huurt ruimtes van de stad : 

Budatoren, Budafabriek en Budascoop. Dagelijks 

worden er filmhuisfilms gedraaid en door het jaar heen 

zijn er speciale themaperioden met extra films . Ook 

organiseert Bud a in de loop van het jaar een zestal 

Fig. 3.14: Kunstcnscenrrum Buda v.l.n.r. (Tack) Budatoren, 
Budafabriek in aanbouw, Budascoop en Budafestivals. 

festivals.(3.14) Het autonoom gemeentebedrijf Buda 

beheert de gebouwen en stimuleert nieuwe partners 

om zich mee in het Buda-verhaal in te schrijven . De 

private vzw kunstencentrum BUDA is op vandaag de 

grootste organisatie die volop mee zijn schouders zet 

onder dit stadsproject. Dit doet het sa men met Theater 

Antigone, het festival voor nieuwe muziek Happy New 

Ears, het Broelmuseum, vzw Passerelle.51 

3.4 Nabespreking van de casus en de parallel 

met Tilburg 

In Kortrijk is sprake van een stadsontwikkeling 

die niet aan een specifiek gebied is gekoppeld. 

In de bestaande dynamiek wordt een denkwijze 

ge·introduceerd, die fenomenen of plekken in de stad 

met elkaar in relatie brengt door deze te koppelen 
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aan een verbindende as binnen de stad. De 'galettes' 

van Secchi zijn verbonden aan de noord-zuidas en 

deze functioneren als een bemiddelaar tussen het 

omliggende gebied en gehele stad. De noord-zuidas 

van Secchi vormt een nieuwe, structurerende, 

samenhangende basis voor de stad en in het Bud a

project is er voortgebouwd op deze basis. Met de 

uitwerking van de trajecten worden in het Bud a

project op een kleinere schaal gebieden met elkaar 

verknoopt. De strategie is niet aan een vast tijdstip 

gebonden. In de afgelopen twintig jaar zijn er tal van 

projecten in de stad gerealiseerd die zich moeiteloos 

konden schikken in het open karakter van het 

structuurplan van Secchi. 

De basis voor de werkwijze van beide plannen zit in 

het onderzoek naar de morfologie, het gebruik, de 

historie, de ondergrond en de lopende ontwikkelingen 

van het gebied. Er is gezocht naar aanwezige 

kwaliteiten, ruimtelijk en/ of programmatisch, welke 

als uitgangspunt zijn genomen voor potentiele 

ontwikkelingen. Deze ontwikkeling gaan uit van 

een herstel van de interne structuur van de stad en 

spelen in op lopende ontwikkellngen. Dit zijn allemaal 

thema's die gekoppeld kunnen worden aan de 

'porositeit' van de stad. 

De lage ontwikkelingsdruk geeft ontwikkelaars de 

verleiding een gebied een geheel nieuwe impuls te 

geven door middel van een nieuw programma of 

artefact. In het Budaproject wordt juist leegstand van 

het industriele erfgoed gezien als een potentie voor 

nieuwe ontwikkeling. Het Buda-project is in staat 

om op een succesvolle wijze anonieme ruimtes of 

'bestemmingloze' ruimtes op de kaart te zetten door 

deze op een realistische manier een invulling te geven. 

De casus van Kortrijk en die van de Spoorzone zijn 

van een andere orde. Waar Kortrijk te maken heeft 

met een ontwikkelingsdynamiek die is gebaseerd 

op kleinschalige projecten, is de opgave voor 

de Spoorzone gebaseerd op een grootschalige 

projectontwikkeling. Maar juist in de ontwikkeling 

van de Spoorzone ontbreekt er een laag die de 

historische structuur van de Oude Stad positioneert 

in de stad. Het Spoorzonegebied ligt op de plek waar 

twee stadsdelen van elkaar worden gescheiden 

en het project kan deze weer samenbrengen. De 

manier waarop Kortrijk met deze twee projecten aan 

stadsontwikkeling heeft gedaan, kan geld en als een 

voorbeeld voor Tilburg. Het samenbrengen van de 

twee delen van de Oude Stad kan gedaan worden 

door voorbij de plangrenzen te kijken en op zoek te 

gaan naar een samenhang binnen de Oude Stad. De 

porositeit van de Oude Stad kan hierbij als hulpmiddel 

worden ingezet. 
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DEEL 3 ONTWERPVOORSTEL 
In dit deel wordt een nieuw ontwerpvoorstel gegeven voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Het voorstel heeft te maken heeft met een nieuwe 

stadsontwikkeling binnen de Oude Stad, die mogelijk is door de ontwikkeling van de Spoorzone. In hoofdstuk 4 wordt het concept uitgelegd van de 

stadsontwikkeling en in hoofdstuk 5 wordt dit vertaald tot een viertal strategische projecten. 
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Hoofdstuk 

4 
Spoorzone: inzet voor strategische 
stadsontwi kkel i ng 

In dit hoofdstuk wordt het concept van het antwerp 

beschreven. Het uitgangspunt van het antwerp vormt 

de constatering dat het bestaande project voor de 

Spoorzone nauwelijks uitgaat van een integratie 

van de Oude Stad, het centrum en het project. 

Het doel van het antwerp is via een strategisch 

ontwikkelingsmodel samenhang te creeren binnen de 

Oude Stad, die samengaat met de ontwikkeling van de 

Spoorzone. 

Om tot een ontwikkelingsvoorstel te komen, waarbij 

gezocht wordt naar samenhang, is gekeken naar 

het voorbeeld van de casus Kortrijk. In de aanpak 

is gestart met een objectieve benadering van de 

Oude Stad en de Spoorzone. In eerste instantie is 

nagegaan welke factoren invloed uitoefenen op de 

Spoorzone.(4.1) In het voorstel voor de Spoorzone 

zullen al deze factoren op een harmonieuze 

wijze op elkaar dienen te worden afgestemd . De 

invloedsfactoren kunnen worden onderverdeeld in 

een drietal centrale thema 's: verkeer (autoverkeer 

en openbaar vervoer). centraliteit (stadscentrum 

en historische linten) en programma (woonbuurten, 

stadsvoorzieningen en kantoren). In de visie voor 

de Spoorzone zal over elk van deze drie thema's 

een heldere uitspraak worden gedaan. Vervolgens 

is er nauwkeurig naar de Oude Stad gekeken om te 

constateren waar mogelijke overeenkomsten liggen 

en op welke manier er sa men hang kan worden 

aangebracht in het gebied. Dit gebeurt door de 

porositeit van de Oude Stad opnieuw in kaart te 

brengen. 

4.1 Porositelt van de Oude Stad 

Het begrip porositeit gaat over de manier waarop de 

stad zich heeft aangepast aan de veranderingen die 

door de geschiedenis heen hebben plaatsgevonden 

en invloed hebben uitgeoefend op de manier waarop 

de stad nu functioneert. Door opnieuw de porositeit 

in kaart te brengen ontstaat er een beeld van de stad 

dat aangeeft waar zich binnen het gebied de dingen 

afspelen. Op deze manier wordt het inzichtelijk 

waar de gaten zitten in de structuur, maar vooral 

waar mogelijkheden liggen om deze structuur te 

versterken. Aan de hand van elf onderwerpen wordt 

een beeld van de Oude Stad geschetst. In Bijlage 

2 is de volledige porositeitanalyse weergegeven. 

In dit hoofdstuk is dit teruggebracht tot een drietal 

onderwerpen. 

Technlsch(4.2) 

De technische analyse is gebaseerd op de 

verschillende verkeersbewegingen binnen de 

Oude Stad. Het verkeerssysteem kan worden 

Historl&che llnten Woonbuurten 

1 l 
SPOORZONE 

Autoverkeer t ( 
Openbaar Vervoer 

Kantor en 

Stadavoorzktnlngen 
Stadscentrum 

Fig. 4.1 Invloedsfactoren Spoorzone 

onderverdeeld in twee lagen. De eerste laag bestaat 

uit de ringstructuur die om de Oude Stad heen ligt 

en die onderdeel is van de grate verkeersstructuur 

van de stad met de 'centrale as· Goirle-Waalwijk. De 

doorgaande weg Hart van Brabantlaan-Spoorlaan kan 

tevens tot deze laag worden gerekend. Deze fungeert 

als een hoofdroute voor het autoverkeer en neemt een 

groat deel van de ontsluiting van het centrum voor zijn 

rekening. Hieraan is ook het station en het busstation 

gelegen, wat de route een belangrijke as maakt voor 

het openbaar vervoer. De tweede laag bestaat uit 

een netwerk binnen de Oude Stad dat bestaat uit de 

oude organische linten en de centrumring. In mindere 

mate functioneert dit netwerk als ontsluiting van het 

centrum, maar vooral is dit de interne ontsluiting voor 

de woonbuurten. Op deze tweede laag zijn enkele 

drukke fietsroutes gelegen. 
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Fig. 4.2 Technische analyse 

Morfolog/sch( 4.3) 

Binnen de Oude Stad is er relatief weinig open bare 

ruimte aanwezig. Met name aan de lintstructuur 

beperkt dit zich tot enkele driehoekspleinen die 

hoofdzakelijk functioneren als een knooppunt 

van samenkomende wegen . De stadsparken, 

met uitzondering van het Wilhelminapark , liggen 

verborgen in de wijken en zijn nauwelijks verbonden 

• Autoverkeer 

• Fietsverkeer 

met de lintstructuur. In het centrum zijn een aantal 

verharde pleinen gelegen met het Heuvelplein als 

het hoofdplein van de stad. Dit plein ligt centraal 

in het commerciiHe gebied aan de kop van de 

hoofdwinkelstraat de Heuvelstraat. De verharde 

openbare ruimte in is hoofdzakelijk gekoppeld aan de 

centrumring, zoals het marktplein Koningsplein, het 

horecaplein Piusplein en het Willemsplein voor het 

stadhuis. Het kerngedeelte binnen de centrumring 

is voor een groat gedeelte een voetgangerszone. 

Binnen de wijkstructuur zijn kleine pleinen of 

groenplaatsen gelegen en ten noorden van het spoor 

in de wijk Theresia is hiervan een grotere verzameling. 

Het Besterdplein kan worden beschouwd als een 

buurtplein. 

Er is verschillende bebouwing die invloed heft op het 

beeld van de Oude Stad . Het authentieke karakter 

aan de linten is terug te vinden in een aantal oude 

gebouwen. Kerkgebouwen met oude begraafplaatsen, 

de watertoren, oude fabrieksgebouwen en een enkel 

klooster met kloostertuin zijn zichtbare representanten 

van het verleden. Aan de centrum ring is in de laatste 

jaren veel hoogbouw ontstaan. Hiertoe horen enkele 

gebouwen met een bijzondere architectuur: het 

stadhuis, de schouwburg en het kunstcluster aan de 

zuidkant en aan de noordkant het lnterpoliskantoor en 

het station. 

Thematlsch(4.4) 

De thematische inventarisatie bestaat uit een 

weergave van de voorzieningenstructuur. Het 

commerciele centrum van de stad is vooral rand de 

Heuvelstraat gevestigd en het zwaartepunt hiervan 

ligt in het oosten. Vanuit deze kern zijn er via de linten 

enkele uitloopgebieden . Deze hebben een centrale 

functie, maar zijn meer op de buurt gericht. In het 

westen van het centrum is in de laatste jaren een 

gebied ontstaan met aan de oude linten winkels met 

een eigentijds karakter. Rand de Spoorlaan is een 

concentratie van kantoren ontstaan . Culturele en 

publieke voorzieningen zijn meer verspreid gelegen, 

alhoewel er aan de zuidelijke rand van het centrum 

een grotere concentratie aanwezig is . In het centrum 

is de woningdichtheid zeer laag. In het noorden zijn 
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Fig 4.3: Morfologische analyse 
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• Culturele instellingen 
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in twee oude fabrieken het Textielmuseum en het 

museum voor moderne kunst de Pont gevestigd in de 

buurt van het Wilhelminapark. In deze buurt bevinden 

zich langs de linten concentraties van kleine kantoren 

en bedrijven in de culturele sector. 

4.2 Concept Stadsontwikkeling 

De stadsontwikkeling bestaat uit een basis die voor 

samenhang zorgt binnen de Oude Stad . Aan de hand 

van de porositeit kan een manier worden gevonden 

waarop de twee delen van de Oude Stad met elkaar 

verknoopt kunnen worden door middel van de 

Spoorzone. Overeenkomsten tussen het noordelijke en 

het zuidelijke deel kunnen via de lintenstructuur met 

elkaar in verband worden gebracht. Op deze manier 

wordt er door een minimale aanpassing een nieuwe 

betekenis gegeven aan de bestaande structuur, wordt 

een duidelijke richting gegeven aan de toekomstige 

ontwikkeling hiervan en krijgt de structuur een 

duidelijke positie in de stad. Binnen de Oude Stad zijn 

een drietal trajecten te herkennen die als leidraad 

moeten gelden voor de ontwikkeling van de Oude Stad 

en dus oak voor de ontwikkeling van de Spoorzone. 

Traject 1: de 'kern'(4 .5) 

Het traject de 'kern ' bestaat uit het commerciiHe hart 

van de stad . Dit is de verzameling van de belangrijkste 

stadsvoorzieningen van de stad en heeft de vorm van 

een langgerekt lint dat door de Oude Stad kronkelt. 

Het bestaat uit het kernwinkelgebied, bestaande uit de 

hoofdwinkelstraat met de zijstraatjes, de nabijgelegen 

winkelcentra en pleinen. met daarop aansluitend de 

buurtgerichte winkelstraten. De aansluiting met de 

noordelijk gelegen winkelstraat Besterdring is zwak, 

maar hier ligt wei de potentie om een verbinding te 

maken. 

De ontwikkeling van de Spoorzone kan deze 

verbinding tussen het NS-plein en het Heuvelplein 

versterken , zodat er een commerciele structuur 

ontstaat die zich over een groat deel van de Oude Stad 

uitspreidt. 

Traject 2: de 'archlpe1'(4.6) 

Aan de oostzijde wordt het tweede traject gevormd 

door een serie van losse voorzieningen en open 

plekken, die verspreid liggen in de Oude Stad. De 

voorzieningen zijn onderling niet afhankelijk van 

elkaar, maar hebben allemaal een voorzienende 

functie en een eigen doelgroep. De voorzieningen 

trekken een bovenregionaal publiek aan. Het betreft 

hier hoofdzakelijk instellingen op het gebied van 

onderwijs en cultuur, maar oak grate openbare 

ruimten als stadsparken behoren tot deze archipel. 

Allemaal zijn ze aan of in de buurt van de oude 

oostelijke route in de stad gelegen. Als een groep 

kunnen deze instellingen en openbare ruimtes elkaar 

versterken. De ontwikkeling van de Spoorzone kan 

worden ingezet om deze groep random de structuur uit 

te bouwen. Ter hoogte van de Gasthuisring is er een 

gat in het traject dat dient aangevuld te worden . 

Traject 3: het •grootstedelljke stadslandschap'(4. 7) 

Het derde traject wordt vormgegeven door het 

grootstedelijke karakter dat gekoppeld is aan de 

Spoorlaan-Hart van Brabantlaan en het spoor. Hier 

is veel hoogbouw aanwezig en zijn veel kantoren 

gevestigd . Daarnaast geeft de grate verkeersfunctie en 

de aanwezigheid van het verhoogde spoor vorm aan 

het landschap. 

Het derde traject heeft een geheel ander karakter 

dan het kleinschalige van de twee andere trajecten . 

Daarbij is het derde traject in de oost-west richting 

gelegen en zijn de andere twee in de richting van 

noord-zuid . Op de plaatsen waar de verschillende 

trajecten elkaar kruisen, ontstaan interessante 

plekken waarin een harmonie gevonden moet worden 

waarin beide trajecten tot hun recht komen.(4.8) 
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4.3 Visie voor de ontwikkeling van de 

Spoorzone 

Aan de hand van de porositeit en de gevonden 

trajecten kan er een visie worden bepaald voor de 

ontwikkeling voor de Spoorzone. Deze betreft de drie 

thema's die herleid zijn uit de invloedsfactoren. 

Verkeer(4.9) 

De aanleg van de eenrichtingsring rondom het 

centrum zal een grote verandering teweeg brengen 

in de verkeerscirculatie. Met name de Spoorlaan zal 

aileen nog vanuit het westen toegankelijk zijn. Voor de 

structuur van de stad is de Spoorlaan een belangrijke 

weg. De toekomstige Noordlaan zal parallel aan de 

Spoorlaan komen te liggen en zal een deel van het 

verkeer in de tegengestelde richting opvangen. Het 

is belangrijk dater een duidelijke structuurmatige 

rangorde komt tussen deze twee wegen. Kijkend 

naar de structuur van de Oude Stad is het dan 

wenselijk dat Spoorlaan de belangrijkste route blijft. 

wat betekent dat de Noordlaan hier ondergeschikt 

aan moet zijn. Hier moeten een aantal keuzes op 

worden afgestemd. Ten eerste moet de Noordlaan een 

aftakking zijn van de doorgaande weg Besterdring, 

het profiel van de Noordlaan kan beperkt blijven tot 

twee rijbanen en tenslotte zal het busverkeer niet over 

de Noordlaan moeten worden geleid, maar via een 

aparte busbaan over de Spoorlaan. De Spoorlaan blijft 

op deze manier de hoofdroute en heeft potentie om 

de boulevard van de stad te worden. Ook zal dit de 

verbinding zijn tussen het station en de binnenstad. 

In het Spoorzonegebied is ruimte voor nieuwe 

parkeergarages. Een daarvan dient een uitgang te 

krijgen nabij de westelijk onderdoorgang nabij het 

commerciele hart van de stad. 

Fig. 4.9: Verkeerscirculatie 

Fig. 4.9: Centraliteit 



Centra/ltelt( 4.10) 

In het ontwikkelingsconcept wordt er gekozen om de 

centraliteit van het gebied terug te brengen naar de 

lintenstructuur. De linten vormen de schakel tussen 

de buurten en het centrum. Via de drie trajecten 

kan er vormgegeven worden aan de centraliteit. Het 

station is onderdeel van de verkeersas en wordt via 

de boulevard aangesloten op de bestaande structuur 

van het centrum. 

Programma( 4.11) 

Het gewenste programma voor de Spoorzone 

bestaat uit detailhandel, woningen en kantoren. 

Het centrum kent een lage woningdichtheid. Deze 

kan worden vergroot door het gebied ter hoogte van 

het centrum in de Spoorzone vooral te bestemmen 

als woongebied. Hierdoor sluit het gebied tevens 

goed aan met de aangrenzende wijk Theresia. 

Grootstedelijke ontwikkeling dient zoveel mogelijk 

op het rangeerterrein plaats te vinden. Hierdoor kan 

de grate aantrekkingskracht van het autoverkeer 

worden opgevangen door de Hart van Brabantlaan en 

de Ringbaan West en sluit het aan op grootstedelijk 

stadslandschap van het derde traject. In de grate hal 

aan het NS-Piein moet een commerciele activiteit 

komen . Deze zal een brug vormen tussen het centrum 

en de Besterdring, waardoor het centrumwinkelgebied 

zich volgens het eerste traject kan uitgroeien. Achter 

het station is ruimte voor enkele kantoren en in 

de omgeving van de Gasthuisring moeten gezocht 

worden naar publieke en culturele voorzieningen in 

combinatie met parken. 
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Hoofdstuk 

5 
Vier strategische projecten 

De ontwikkeling van de Spoorzone dient onderdeel 

te zijn van de stadsontwikkeling van de Oude 

Stad. Dit vraagt om een specifieke sturing op 

de plekken waar de beide structuren elkaar 

ontmoeten. Stadsontwikkeling betekent dater 

niet aileen binnen het kader van de Spoorzone 

gekeken moet worden, maar oak daarbuiten. De 

ontwikkeling van de Spoorzone kan worden ingezet 

om verschuivingen binnen de structuur van de Oude 

Stad te realiseren. Aan de hand van de in het vorige 

hoofdstuk beschreven visie wordt in dit hoofdstuk 

een ontwerpvoorstel gepresenteerd, bestaande 

uit een viertal strategische projecten. Aile vier 

de ontwerpen zijn voorstellen die de conversatie 

aangaan tussen de bestaande porositeit van de 

Oude Stad en de positionering van de Spoorzone 

in de Oude Stad. De ontwerpen kunnen worden 

beschouwd als sleutelfiguren die binnen de Oude 

Stad samenhang aanbrengen en de Oude Stad een 

mogelijkheid geven om zich op een natuurlijke manier 

door te ontwikkelen zonder dat deze conflicten geeft 

binnen de stedelijke structuur. De conversatie van 

de projecten met de stad speelt zich af op zowel het 

gebied van de openbare ruimte alsop het gebied 

van het toekennen van de functies. Aile fungeren 

zeals een bemiddelaar tussen de invloeden die 

samenkomen op deze locaties en hebben ze een 

sturende rol voor het functioneren van de ruimte. 



Het NS-plein is de westelijke kop van het 

Spoorzonegebied. Het huidige plein is een 

samenkomst van een drietal wegen vanuit de Oude 

Stad Noord , die samen via een tunnelbak onder het 

spoorviaduct in verbinding staan met de Spoorlaan 

en de Heuvel. In de toekomstige verkeerssituatie zal 

het verkeer op het kruispunt met de Spoorlaan vanuit 

de oostelijke richting gesplitst worden en via het 

centrum of de Noordlaan worden geleid. Grenzend 

aan het plein is de grote historische loods van de 

NS-werkplaats gelegen. Op deze locatie komen 

veel invloeden samen, die allemaal in een ontwerp 

in goede banen moeten worden geleid . Ten eerste 

wordt er op de ruimte een grote druk gelegd door het 

verkeer. Enerzijds sluit de Besterdring aan op het 

plein, die de drukste ontsluiting is van het noordelijke 

gedeelte van de Oude Stad en anderzijds zal de 

Noordlaan, de ontsluiting van de Spoorzone, op dit 

knooppunt aansluiten. In het ontwerp is gekozen om 

de Noordlaan af te Iaten takken van de doorgaande 

route Besterdring. Ten tweede zal het plein 

functioneren als een ontmoeting van drie verschillende 

gebieden: de woonbuurten. de binnenstad en de 

nieuwe Spoorzone. De buurten komen via de oostelijk 

gelegen straten uit op een voorplein. Dit voorplein 

heeft een kleinschalig karakter met oude bebouwing 

en wordt van de weg gescheiden door een bomenrij. 

Aan het plein zijn momenteel naast woningen enkele 

commerciele functies gelegen die beide hier kunnen 

blijven. Op het plein zullen fietsroutes samenkomen 

en in de richting van het station of centrum worden 

geleid. Het plein zal in zijn geheel verhard worden 

en biedt een mogelijkheid voor terrassen voor de 

horeca die hieraan is gevestigd. Het hoofdplein, ten 
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westen van de weg, zal de schakel vormen tussen 

de commerciele Besterdring, de Spoorzone en het 

commerciele centrum. De grate hal kan voor een groot 

gedeelte ingericht worden als een permanente markt. 

Deze loods uit het begin van de 20ste eeuw leent 

zich goed voor een dergelijke publieke functie en zal 

het monument van het plein zijn. De markt krijgt een 

open karakter door een groot aantal open ingangen, 

waardoor het gebouw een onderdeel wordt van het 

plein. Dit gedeelte van het plein wordt gescheiden 

66 

van de weg door een bomenrij en door de dieper 

gelegen weg naar het spoorviaduct. Ten westen van 

de hal wordt een parkeergarage gepland volgens de 

bestaande plannen, tussen de markt en het spoor 

ontstaat een voetgangersverbinding tussen het 

centrum en de parkeergarage. Onder het spoorviaduct 

wordt op pleinhoogte de onderdoorgang verbreed 

zodat de route vanaf het centrum op de kop van de hal 

aansluit. 
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In het midden van het bouwblok tussen het 

Wilhelminapark en de Gasthuisring is een binnentuin 

gelegen, waarin onder andere een kinderboerderij is 

gevestigd. De tuin heeft enkel een kleine ingang aan 

de zijde van de wijk Theresia. Binnen het bouwblok 

zijn twee losstaande gebouwen gelegen: in een oud 

schoolgebouw zijn onder andere kunstenaarsateliers 

gevestigd en in een oud kerkgebouw een kantoor 

met een parkeerterrein aan de Gasthuisring. Aan de 

oostkant is een oud fabriekspand gelegen waarin een 

moskee zich had gevestigd, maar het pand voldoet 

niet meer aan de veiligheidseisen en zal gesloopt 

moeten worden. Deze locatie kan een bestemming 

krijgen als een museumpark door een museum 

in het kantoorpand te vestigen. Het kantoor kan 

vervolgens een vestiging krijgen in de Spoorzone. Door 

deze ingreep is het mogelijk om de parkeerruimte 

bij de binnentuin te betrekken, waardoor het park 

een ingang krijgt aan de Gasthuisring. Daarnaast 
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krijgt het museum een centrale positie tussen 

de drie bestaande grate musea en wordt er een 

museumkwartier gecreeerd. Op de plaats van de 

vervallen fabriek kan in een nieuw gebouw een 

dependance van het museum met lunchcafe komen 

sa men met een nieuwe ingang tot het park. Het park 

zal onderdeel zijn van een aantal groene ruimtes 

tussen het Wilhelminapark en de achterzijde van het 

station. 
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De kruising van de Gasthuisring en de Hart van 

Brabntlaan is een belangrijke locatie in de structuur 

van de stad. Hier komen de nieuwe Spoorzone en de 

oude Gasthuisring bij elkaar, maar omdat het karakter 

van de Gasthuisring hier dreigt te verdwijnen door 

veel hoogbouw is het belangrijk om deze ruimte op 

een zorgvuldige manier te bestemmen. De Noordlaan 

zal hier geen aftakking krijgen, met a is gevolg dat 

de fietsroute nog steeds de belangrijkste route is 

vanuit de Gasthuisring. Ten noorden van het spoor 

moet de orientatie van de bebouwing gericht zijn 

op de Gasthuisring en in de plint van de bebouwing 

kunnen commerciele ruimtes komen. Hier wordt 

het smalle profiel van de weg doorgezet door een rij 

bomen. Ten zuiden van het spoor dient het Eliasterrein 

de schakel te worden tussen het centrum, via de 

Noordstraat en Noordhoekring, de Gasthuisring en 

de Hart van Brabantlaan. Het project bestaat uit 

een groat plein in combinatie met een culturele 

broedplaats voor jongeren, die zich kunnen vestigen 

in de oude fabriekspanden . Dit is momenteel al in de 

buurt gevestigd in de oude Vormenfabriek deze zal 

hier verdwijnen in de toekomst. Het moet een pie in 

worden waar veel beweging is met een geheel eigen 

karakter met veel bomen en een skate-park. De ruimte 

is georienteerd op de Gasthuisring en zal aan deze 

zijde de entrees hebben. Daarnaast zal het een groene 

ademruimte zijn temidden van de hoogbebouwde Hart 

van Brabantlaan . Voor het opzetten van een jongeren 

en cultuur plaats kan het onderzoek van Laermans 

voor het Buda-project a is een nuttig voorbeeld geld en. 
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Ter hoogte van het station kan een extra 

onderdoorgang worden gecreeerd, die de verbinding 

vormt tussen de nieuwe Spoorzone en het centrum. Zo 

krijgt het station een tweede ingang aan de noordzijde 

van het spoor. Daarnaast zal er een derde perron 

toegevoegd worden aan het station. De Spoorlaan-Hart 

van Brabantlaan blijft de belangrijkste as binnen de 

Oude Stad: de voorkant. Dit wordt gerealiseerd door 

hieraan de hoofdingang van het station te houden en 

het busstation te vestigen. Hoewel het verkeer op een 

dubbele baan in de richting west-oost gaat, zal er een 

aparte busbaan in tegengestelde richting komen op 

de Spoorlaan. In het antwerp wordt de gevel van het 

station vergroot in de richting van het oosten. Onder 

het spoor zullen twee onderdoorgangen komen, een 

ter hoogte van de huidige ingang en een richting het 

oosten. Deze laatste tunnel onder het spoor zal de 

belangrijkste verbinding tussen de twee gebieden 

vormen en via deze tunnel zal een tweede toegang tot 

de perrons worden gecreeerd. Aan de achterzijde van 

het station komt de tunnel uit op de grote industriele 

glazen kap, die als overdekt plein annex stationshal 

kan fungeren met daaraan gekoppeld commerciele 

ruimtes en kantoren. Aan de voorzijde van het station 

ontstaat een lange uitgestrekte open ruimte, die de 

schakel vormt enerzijds tussen beide zijdes van het 

spoor en het centrum en anderzijds een verbindende 

ruimte vormt tussen de twee routes naar het centrum: 

de Stationsstraat en de Willem-11 straat. 
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Hoofdstuk 

6 
Terugblik 

De ontwikkeling van de Spoorzone is nog in een 

beginnende fase. Er moeten nog veel stappen worden 

genomen voordat het ambitieuze plan daadwerkelijk 

wordt gerealiseerd. Dit betekent dat het project in 

een fase zit waarbij er nog ideeen kunnen worden 

geopperd, die het proces kunnen inspireren. Het 

ontwerpvoorstel, dat uit dit onderzoek naar voren 

is gekomen, moet dan ook gezien worden als een 

inspirerend advies voor de ontwikkeling van de 

Spoorzone. Het voorstel geldt als complementair a an 

de huidige ontwikkeling. Het probeert een stap vooruit 

te den ken over de ontwikkeling van de Oude stad. 

Het ontwerp geeft antwoord op een vraag die in het 

huidige plan nog niet duidelijk wordt gesteld. 

Het uitgangspunt voor het plan is de ontwikkeling 

die de stad tot nu toe heeft doorgemaakt. In het 

ontwerpvoorstel worden de ingrepen uit het verleden 

gerespecteerd en vervolgens aangegrepen voor de 

ontwikkeling van de Spoorzone. In het voorstel wordt 

er duidelijkheid geschapen omtrent de structuur 

van de Oude Stad. Het stelt vast wat als voor- en 

achterkant moet worden beschouwd binnen de Oude 

Stad, maar ook op welke manier er moet worden 

omgesprongen met de centraliteit. Het verbindt 

de verschillende structuren, die in de Spoorzone 

samenkomen, maar het beperkt ze niet in hun 

ontwikkeling. De projecten spelen hierop in en vormen 

daardoor een sleutel in de ontwikkeling van de 

Spoorzone in relatie met de Oude Stad . 

Het ontwerpvoorstel geeft aan de oude lintstructuur 

een hernieuwde positie in de stad en voorkomt dat 

deze op enkele zwakke plekken wordt weggevaagd 

door nieuwe stadsontwikkeling. De strategische 

interventies heffen de kloof tussen het stadscentrum 

en de Oude Stad op en stellen de linten in staat 

zich verder te ontwikkelen als onderdeel van een 

uitgestrekt centrum van de stad. 
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Interview 

Verslag naar aanleldlng van gesprek met de 

gemeente Til burg over Spoorzone Til burg 

Datum: 18 december 2007 

Contactpersoon: Mevr. M. de Miguel i Capdevila, 

(ateliermeester project Spoorzone) 

De Spoorzone in Tilburg zal een invloed en uitstraling krijgen 

die breed verspreid is. Als we de toekomstverwachting bekijken 

van de stad Tilburg, dan zal er over twintigjaar niet meer 

enkel over Tilburg worden gesproken maar eerder over Tilburg 

als een onderdeel van BrabantStad. Het Spoorzoneproject is 

momenteel het grootste, concrete en meest ambitieuze project 

dat binnen BrabantStad loopt. Het succes van het project zal 

een belangrijke bijdrage leveren aan het project BrabantStad. 

In het kader van de planologische ontwikkeling van Til burg 

zijn er in de loop der jaren veel initiatieven geopperd binnen 

de gemeente. Deze plannen zijn altijd op de plank blijven 

liggen, zodat ze in een periode van economische voorspoed 

weer uit de kast konden worden gehaald. Deze ontwikkeling 

is vooral door de politiek in stand gehouden. Het resultaat 

is dater op dit moment een groot scala a an initiatieven c.q. 

bouwplannen binnen de gemeente actueel zijn. De plannen 

zijn niet allemaal even concreet. De onderlinge projecten 

concurreren wei ten opzichte van elkaar, maar vanuit de 

gemeente probeert men de relatie onderling in tijd, programma 

en inhoud af te stem men, wat niet makkelijk is. Binnen de 

gemeentelijke organisatie wordt nadrukkelijk overleg gevoerd 

tussen de verschillende projecten. Er is misschien sprake van 

een beetje overlap, maar dat moet niet zorgen voor nadelige 

concurrentie. Voor de projecten Piushavengebied en de 

Spoorzone geldt dat de Piushaven meer is gericht op wonen en 

de kleinschalige bedrijvigheid, terwijl de Spoorzone zich meer 

richt op de grotere kantorenmarkt. Daarbij is de ontwikkeling 

van de Piushaven in een verder stadium en voor een groot 

deel al gerealiseerd als de Spoorzone wordt gerealiseerd. De 

planning van de Kempenbaan richt zich misschien wei meer op 

eenzelfde kantorenmarkt als de Spoorzone. Echter bevindt het 

Kempenbaanproject zich in een vroeg (niet concreet) stadium, 

terwijl de Spoorzone in een vergevorderd stadium is. De 

meeste ambitie en prioriteit liggen bij het Spoorzoneproject en 

dit project geniet daardoor een voorrangspositie. 

De gemeente heeft in het project een bevoorrechte positie. 

Vanaf 2010 wordt de gehele NS-werkplaats aangekocht door 

de gemeente, wat betekent dat de gemeente de eigenaar 

wordt van dit gehele terrein en daarmee de volledige 

zeggenschap heeft. Voor de andere gebieden geldt niet 

dat zij eigenaar zijn, maar voor deze gebieden is de Wet 

Voorkeursrecht Gemeenten van kracht zodat de gemeente 

nog wei sterk de regie over het gebied kan voeren. In de 

praktijk betekent dit voor een ontwikkelaar dat zij enkel een 

plan kunnen uitvoeren met goedkeuring van de gemeente,die 

hie rover een uitgesproken visie heeft. Voor de ontwikkeling 

van het NS-werkplaatsgebied geldt dat de gemeente 

nadrukkelijke plannen heeft. Zij stelt hiervoor eerst duidelijke 

randvoorwaarden op, voordat zij opzoek gaan naar een 

marktpartij om samen de ontwikkeling te gaan uitvoeren. 

Hierbij zullen ze beide de risico's gaan dragen. Deze aanpak 

geeft de gemeente een garantie voor de kwaliteit van de 

ruimte die zij voor ogen heeft. De gemeente wil dit gebied in 

een keer realiseren. Ze Willen overtuigen door daadkracht te 

ton en. Voor het zoeken van partners die zich in het gebied 

willen vestigen, is de gemeente bezig met lobbyen en er 

zijn momenteel al enkele geinteresseerde partijen met de 

gemeente in gesprek. 

Het 'van Gend en Loos-terrein' wordt momenteel nog met 

rust gehouden. Deze gronden zijn nog niet in het bezit van de 

gemeente en daarnaast heeft de gemeente nog geen concrete 

plannen over de functie van de locatie. Voor het terrein zijn 

wei een aantal ideeen geopperd, maar zolang het nog niet 

concreet is komt de gemeente nog niet in actie. 

De risico's van het plan spelen zich af op drie vlakken. Ten 

eerste zorgt de aanwezigheid van het spoor in het gebied 

ervoor dat het moeilijk is om a an de milieueisen te voldoen. 

De luchtkwaliteit, het geluid en de veiligheid in het gebied 

moeten voldoen aan de normen die zijn opgesteld door de 

landelijke overheid. Ten tweede is de culturele sector die in het 

gebied is gepland een financiele zwakke partij. De gemeente 

zal hiervoor veel moeten investeren en de slagingskans is 

onzeker. Daarnaast moet hiervoor een ook een partner worden 

gevonden, die sa men met de gemeente dit project wil gaan 

uitvoeren. Ten derde is het risico dat het gewenste programma 

dat binnen de ambities van de gemeente ligt daadwerkelijk 

wordt binnengehaald. 

In de Spoorzone zal op het gebied van kunst en cultuur gebruik 

worden gemaakt van de kwaliteiten die nu al in de stad 

aanwezig zijn. Hiervoor willen de gemeente hetzelfde principe 

toepassen als voor het huidige Kunstkluster is gebruikt. Hier 

zijn verschillende vormen van kunst en cultuur bij elkaar 

gebracht onder een dak, zodat er een menging plaatsvindt die 

een positieve invloed op zichzelf uitoefent. Dit is echter wei 

een factor binnen het gebied die enige groei nodig heeft om 

succesvol te worden en deze groei is onzeker. 

De relatie tussen de Noord en Zuid wordt door twee soorten 

verbindingen verbeterd. Enerzijds komen er doorsteken 

onder het spoor voor voetgangers die in het verlengde liggen 

van de Magazijnstraat, Willemll-straat, Stationsstraat en de 

Utrechtsestraat komen te liggen. Anderzijds zijn de oude 

linten (Piusstraat-Heuvelring-Besterdring en Korvelseweg

Noorhoekring-Gasthuisring/St.Cecilliastraat) belangrijke 

verbindingen die de relatie tussen het zuiden en het noorden 

versterken. 

De aangrenzende wijk Theresia wordt gezien als een grote 

kwaliteit, waar een grote rust aanwezig is. Deze kwaliteit zal 

81 



82 

behouden blijven. In het plan wordt dit gerealiseerd door de 

activiteiten zoveel mogelijk aan de zuidzijde van de Noordlaan 

te realiseren. Op de plek van de basisschool wordt een park 

gerealiseerd, wat de overgang is van de wijk en het spoorzone 

gebied en vooral op de wijk afgestemd wordt. 

In het stadsdeel Oud-Noord zullen de linten van de eerste orde 

multifunctioneel worden en voor de tweede orde geldt dat de 

woongebieden plaatsen van rust zullen worden. Hiervoor wordt 

verwezen naar de 'ruimtelijke visie Oud-Noord' die in februari 

2006 is verschenen. 
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