Mozaïek Tilburg
Noord
Een buurtgericht werkplan
Panorama Lokaal Tilburg
Noord

Introductie en leeswijzer
“Hoe dan?” Dat is de vraag die centraal staat in de prijsvraag Panorama
Lokaal Tilburg Noord; een stadsdeel in beweging. Verschillende partijen
en initiatieven werken samen aan het verbeteren van de wijk, nu en in de
toekomst, zowel fysiek als op sociaal-maatschappelijk vlak. Met de opbrengst van Panorama Lokaal beoogt de Tilburgse coalitie een versnelling
te brengen in de wijk waarbij de verschillende projecten in samenhang een
bijdrage leveren aan de revitalisering van de wijk en de verbinding met het
buitengebied.
Ons voorstel omvat een strategie die verschillende opgaven, partijen,
projecten én gebieden koppelt. De strategie leunt op drie pijlers: woningbouw en openbare ruimte, het sluiten van de energieketen en het leggen
van de verbinding tussen boer en bord. Voor deze prijsvraag is een multidisciplinair team samengesteld, van Witteveen + Bos en RUIMTEVOLK.
Waar Witteveen + Bos veel ervaring heeft met het ontwikkelen van energiestrategieën voor zowel nieuwbouw als bestaande (woning)bouw, heeft
RUIMTEVOLK ruime ervaring met het ontwikkelen van integrale visies en
het werken in wijken.
Dit boekje toont aan de hand van drie hoofdstukken een kansrijk handelingsperspectief voor de toekomst van Tilburg-Noord. Na een analyse die
grip geeft op de opgaven van de wijk Tilburg-Noord en de karakteristieken
in beeld brengt, volgt een buurtgerichte strategie die gebruik maakt van
een palet aan instrumenten en ingrepen. Ten slotte laten we voor twee
verschillende buurten zien hoe deze strategie concreet handen en voeten
kan krijgen.
Wij wensen u veel leesplezier.
juli 2020

1. Opzet van de wijk
Wat zien we?
→
→

→

De stedenbouwkundige opzet van de wijk levert
veel van hetzelfde. Er is weinig onderscheidend
vermogen in de woningen.
Maar wanneer je beter kijkt, zie je dat er in de wijk
wel een aantal opvallende enclaves en plekken zijn
die eruit springen. Tilburg Noord laat zich lezen
als een eilandenrijk aan enclaves. Van sommige
plekken is de kracht en rijkdom vanzelfsprekend,
andere plekken verdienen verdere aandacht om
tot bloei te komen.
De bevolking in Tilburg Noord is ontzettend divers.
Er zijn wel 120 verschillende nationaliteiten. Deze
veelkleurige rijkdom is nauwelijks terug te lezen in
de wijk: noch in de woningen, noch in (het gebruik
van) de openbare ruimte.

Welke kansen zien we?
→

Door invulling te geven aan het uitdragen van
de wijk als een eilandenrijk van karakteristieke
enclaves, kan de identiteit en veelkleurigheid in
de wijk tot uiting komen. Er liggen kansen in het
opwaarderen van strategisch gelegen plekken in
de wijk, evenals de plekken met veel potentie, en
het aanpakken van slechte plekken.

Analyse

3

2. Groen en openbare ruimte
Wat zien we?
→

→

→

Vanaf de kaart bekeken ziet Tilburg-Noord eruit
als een groene wijk. Maar veel groen is van
lage kwaliteit, of heeft nauwelijks gebruiks- of
belevingswaarde.
Een aantal plekken springt er positief uit: zoals
Ypelaarpark. Maar voor een groot aantal groene
ruimtes geldt dat ze zich niet goed lenen voor
ontmoeten, spelen of recreëren.
De overmaat aan ruimte bij grote infrastructurele
bundels - bedacht in een tijd dat er werd
geanticipeerd op grootschalig autoverkeer, maar
door de uiteindelijk aangelegde rondweg niet
nodig - versterkt dit. Het ontbreekt veelal aan
ogen op straat, wat ervoor zorgt dat een gevoel
van veiligheid sociale controle mist.

Welke kansen zien we?
→

Er liggen grote kansen om het aanzicht van de
wijk en de belevings- en gebruikswaarde voor
bewoners te verbeteren door de groene ruimte
aan te pakken en op te waarderen. Dit kan bij
uitstek bijdragen aan het versterken van krachtige
enclaves (zie 1). Goed groen is goud waard: het
draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden
van wijkbewoners.

volkstuinen
Tuinpark Noord

Ypelaerpark
pluk- en moestuin
Stokhasselt

de Schans

groene ader
Reijnierspad
Quirijnstokpark

sportpark

Groen: kwantiteit versus kwaliteit

Groen met lage kwaliteit
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eigendommenkaart

Gemeente Tilburg
BreBurg

3. Woningvoorraad
Wat zien we?
→

→

overige
corporatiewoningen
Van Wanrooij
overige
relevante plekken

De woningvoorraad van Tilburg-Noord is
eenzijdig. De wijk is grotendeels in corporatief
Tennet
bezit en meer dan 70% van dit bezit bestaat uit
woningen met vier of meer kamers. Het ontbreekt
bewoners aan mogelijkheden om in de wijk door
te stromen, zowel voor jongeren als voor senioren.
Van Wanrooij wil 160 woningen in een groenstedelijk milieu realiseren en kijkt daarvoor nu naar
de locatie Kouwenberg, maar staat ook open voor
andere locaties.

eigendommen Wonen BreBurg

Vloeivelden Noorderbos
Spinder

(windmolens,
stortplaats,
RWI)
toekomstig trafostation

statistiek eigendommen Wonen BreBurg

Welke kansen zien we?
→

→

Kouwenberg

Atlas Tilburg No

Trafostation

Het diversificeren van de woningvoorraad is
een enorme kans voor de wijk. Meer variëteit in
woninggroottes en -types biedt huidige inwoners
kansen om door te stromen binnen de wijk, maar
trekt ook nieuwe doelgroepen naar de wijk.
Daarnaast ontstaan er zo kansen om verschillende
blokken en buurtjes een onderscheidend karakter
te geven.
Door in te zetten op verdichting binnen de wijk
- en hiervoor de overmaat langs infrastructurele
bundels te benutten, kan invulling gegeven
worden aan het verrijken van het woningbestand
Bedrijventerrein
van de wijk worden verrijkt.
Kraaiven

Mogelijk nieuw
evenemententerrein

Peerke Donders

Binnenwijkse
bedrijvigheid

Beschermd stadsgezicht
Oude Heikant

Autoboulevard

Analyse
14 | Panorama Lokaal

5

< Locaties grootschalig onderhoud Wonen Breburg

4. Energie
Wat zien we?
→
→
→

Een groot deel van de wijk heeft een warmtenet.
Dit is gunstig voor de warmtetransitie, maar levert
tegelijkertijd hoge lasten op voor bewoners.
De bron van het warmtenet is Amercentrale: deze
stopt per 2025. Dat levert een nieuwe zoekvraag
op naar andere warmtebronnen.
Veel woningen in de wijk hebben energielabel C of
D.

Welke kansen zien we?
→

→
→

Er liggen veel verduurzamingsmogelijkheden in
het isoleren van de woningen. Door dit slim aan
te pakken, en bijvoorbeeld ‘mee te koppelen’ met
grootschalig onderhoud of woningen te splitsen
bij een huurdersmutatie, kan tegelijkertijd worden
bijgedragen aan een diverser woningbestand (zie
3).
Door de warmtevraag van de wijk te reduceren,
openen zich meer mogelijkheden voor alternatieve
bronnen voor het warmtenet in de toekomst.
Het grootschalig onderhoud van woningcorporatie
WonenBreburg biedt logische aanknopingspunten
om te starten.

<

Energielabels Tilburg-Noord, per buurt

< Warmtenet Tilburg-Noord
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Vleesautomaat
TerraVie

IJsboerderij
Uijlenborch

5. Buitengebied

Kaasboerderij
Mathijssen

Wat zien we?
→

→

Grenzend aan Tilburg-Noord ligt een van oorsprong
een agrarisch cultuurlandschap: er zijn de oude
linten met de erven erlangs en prachtige enclaves,
zoals Peerke Donders. Maar tegelijkertijd is de
landschappelijke kwaliteit niet overal goed en oogt
het wat rommelig en gefragmenteerd. De wereld
van ‘de stad’ en ‘het land’ weten elkaar lastig te
vinden en leven langs elkaar heen.
De toegankelijkheid en ‘doorwaadbaarheid’ van het
buitengebied is matig. Daardoor blijft de recreatieve
potentie van het buitengebied momenteel
onderbenut.

Smaak van
Hier

Welke kansen zien we?
→

→

→

In het Tilburgse buitengebied bevinden zich
pionierende boeren die graag meedenken over de
rol van de landbouwsector in de regio en zich willen
inzetten voor een kortere en lokale keten.
Het buitengebied - oftewel het toekomstige
landschapspark Pauwels - heeft in potentie niet
alleen de wijkbewoner van Tilburg-Noord, maar
ook de binnenstadbewoner van Tilburg veel te
bieden. Robuuste routes vanuit de stad, door
Tilburg-Noord naar het buitengebied, brengen stad
en land samen en veranderen de positie van Tilburg
Noord: van ‘wijk aan de rand van de stad’ naar
landschapspoort.
Een van de vijf doorbraakopgaves uit de
Pactaanpak is Food. Deze lijn zet in op voedsel als
aanjager van fysieke en sociale ontwikkelingen
in de wijk. Hier liggen nadrukkelijk kansen om het
buitengebied te betrekken.

Afhaalpunt
Goeieete
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6. Programma en voorzieningen
Wat zien we?
→

→
→

Tilburg-Noord heeft relatief weinig programma
en voorzieningen in de wijk. Tegelijkertijd is het
‘daily urban system’ van wijkbewoners klein en zijn
ze dus erg aangewezen op wat de wijk te bieden
heeft.
Ook is er weinig werkgelegenheid in en om de
wijk, evenals voortgezet onderwijs.
Tegelijkertijd geven veel inwoners blijk van een
ondernemende houding en aanpakkersmentaliteit.

Welke kansen zien we?
→

→

Het verbinden van de voedselproductie uit het
buitengebied met voorzieningen en (educatief)
programma in de wijk biedt kansen om de
dynamiek in de wijk te vergroten. Ook biedt dit
perspectief voor het ondernemende karakter van
veel wijkbewoners. In Tilburg loopt al een aantal
mooie initiatieven om op aan te haken, zoals
Tonnekes Rijdende Winkel.
Ook in de verbinding met het Cobbenhagen
College liggen kansen, bijvoorbeeld door het
vak O&O, waarbij studenten meedenken over
vraagstukken in het bedrijfsleven, te verknopen
aan het optimaliseren van de lokale voedselketen
en deze slim te verbinden aan Tilburg-Noord.
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8

KANSEN!

Diversiteit versterken, krachtige plekken als aanjager: wijk als eilandenrijk van karakteristieke enclaves.

Groen: van kwantiteit naar kwaliteit. Opwaarderen van de openbare
ruimte als strategisch raamwerk aan
plekken en routes.

Woningprogramma locatie Kouwenberg omzetten naar verdichting in de
wijk. Verdichting gebruiken om woningbestand te diversificeren.

Lokaal verduurzamen biedt meekoppelkansen: diversificeren woningvoorraad en meer opties alternatieve
warmtebronnen Amercentrale.

Verbinding met het buitengebied, in
routes én keten.

Vergroten aanbod voorzieningen en
activiteiten in de wijk: voedsel en
lokale voedselketens benutten.
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9

KANSENKAART
Met de kansen en opgaven op een rijtje, springt er in
Tilburg-Noord een aantal strategische plekken uit waar
kansen, opgaven en initiatieven samenvallen. Dit zijn
strategische locaties om mee aan de slag te gaan, die
als vliegwiel kunnen werken voor de wijk.
KANSEN: Plekken waar potentie zit:
→
→
→
→

Kwalitatief groen in de wijk, zoals het Ypelaerpark,
de groene ader in Quirijnstok, de pluk- en
moestuinen in Stokhasselt
De historische linten, de oude herdgang Heikant
en het voormalige buurtschap De Schans
Parels in het buitengebied, zoals Peerke Donders
De centrumfuncties rond het Wagnerplein

TREKKRACHT: plekken die logische haakjes bieden om
op aan te haken, waar energie van partijen zit :
→

→
→

Locaties waar woningcorporatie Wonen Brebug
grootschalig onderhoud of renovatie gepland heeft
of locaties waar groot onderhoud aan openbare
ruimte en groen gaat plaatsvinden
Ontwikkeling Kouwenberg (waarbij ook alternatieve
locaties voor woningontwikkeling mogelijk zijn)
Boeren in het Tilburgse buitengebied die willen
werken aan lokale en kortere ketens en initiatieven
die daaruit volgen

URGENTIE: plekken waar een noodzaak ligt, vanuit het
fysieke domein of vanuit sociale veiligheid, om mee aan
de slag te gaan
→
→
→

Infrastructurele bundels met overmaat, zoals de
Vlashoflaan en de Stokhasseltlaan
Wijkwinkelcentrum Verdiplein
Parkje met speeltuin aan de Bartoklaan

Analyse
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STRATEGIE
Onze strategie zet in op een buurtgerichte aanpak met maatwerk,
steunend op drie actielijnen die inspelen op de kansen, trekkracht en
urgentie in de wijk:
→
→
→

woningbouw en openbare ruimte
energieketen sluiten
van boer tot bord

Wij geloven dat Tilburg-Noord gebaat is bij een sterke strategie die
flexibel en veerkrachtig is. De strategie is nadrukkelijk geen blauwdruk,
maar biedt ruimte om zich aan te passen aan lokale inzichten, energie en
samenwerkingen. De strategie is evenmin een puur fysieke aanpak, maar
bespeelt de driehoek fysieke leefomgeving, activiteiten en programma in
de wijk, en organiserend vermogen.
De veerkracht van de strategie zit in het bieden van een veelheid aan
passende maatregelen binnen de drie bovengenoemde actielijnen.
Tegelijkertijd wordt de veerkracht vergroot door niet sectoraal te werken,
maar de drie actielijnen steeds in samenhang in te zetten, passend bij de
kansen en vragen die een specifieke locatie heeft.
Wel signaleren we binnen elke actielijn duidelijk een aantal grote opgaven,
die enkel in samenhang op te pakken zijn en op grotere schaal overzicht
en afstemming vragen:
→
→
→

het slim verduurzamen van de woningvoorraad
het inzetten op krachtige (fysieke) verbindingen tussen Tilburg-stad,
Tilburg-Noord en het buitengebied
het kwalitatief verdichten van de wijk en daarvoor de overmaat
langs infrastructurele bundels benutten

Drie thematische
actielijnen

Binnen elke actielijn aantal
grote opgaven die om
afstemming vragen

Buurtgericht verknopen van
passende maatregelen: fysieke
leefomgeving, activiteiten en
organiserend vermogen

Ambitie
“Alle ingrepen zijn van meerwaarde voor stad, wijk én
inwoners van Tilburg Noord”

Strategie
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Diversiteit versterken

Strategisch groen
raamwerk

Verdichten en
diversifiëren

Lokaal verduurzamen

Verbinding met het
buitengebied, in routes
én keten

ACTIELIJN 1

ACTIELIJN 2

ACTIELIJN 3

Woningbouw en
openbare ruimte

Energieketen sluiten

Van boer tot bord

Meer activiteit: verbind
activiteit in buitengebied
aan activiteiten in de wijk

Strategie
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PALET MET INSTRUMENTEN EN INGREPEN

WONINGBOUW EN
OPENBARE RUIMTE

FYSIEKE LEEFOMGEVING

WONINGEN LANGS
OVERMAAT VAN
INFRASTRUCTURELE
BUNDELS

ORGANISATIE

OGEN OP
STRAAT

GEBRUIKSKWALITEIT
GROEN
VERBETEREN

WANDEL- EN FIETSPADEN
VERBINDEN DE ENCLAVES

ACTIVITEITEN

SPLITSEN VAN WONINGEN

PROGRAMMAGIDS
VAN DE WIJK

BUURTTAFEL

ELKE ENCLAVE EEN
ONTMOETINGSPLEK

WONINGEN
SAMENVOEGEN
GARAGEBOXEN OPTOPPEN

BUURTEN BETER
TOEGANKELIJK MAKEN

PROGRAMMERING IN
HET PARK
AUTOLUWE
ZONES

STEMPEL SLOOP NIEUWBOUW

VAN BOER TOT BORD

GARAGEBOXEN OPENEN EN
BEDRIJFSRUIMTE IN MAKEN

ROUTE STAD - LAND:
STRATEGISCHE EN ICONISCHE
PLEKKEN VERGROENEN EN
VERBINDEN

VOEDSELAUTOMATEN EN
AFHAALPUNTEN VOEDSELPAKKETTEN
COLLECTIEVE
TUIN

BUURDERIJ: KORTSTONDIGE
BOERENMARKT MET STREEKPRODUCTEN DIE VOORAF
ONLINE ZIJN BESTELD

OOGSTFEEST

SRV WAGEN: LOKAAL
VOEDSEL BEZORGD AAN
DE VOORDEUR

WIJKRESTAURENT
‘POORT NAAR PAUWELS’

ONDERWIJS KOPPELEN AAN
OPTIMALISEREN BEDRIJFSVOERING ROND LOKALE KETENS

VOEDSELTOUR

SUPERMARKT-PACT: LOKALE
BOEREN LEVEREN DIRECT
AAN LOKALE SUPERMARKTEN

HERENBOEREN

REGIONALE BRANDING:
SMAAK VAN
TILBURG-NOORD

LOKAAL
ONTWIKKELBEDRIJF

ENERGIE VAN DE BOER

ENERGIEKETEN SLUITEN

GEBIEDSCOÖPERATIE
‘DE PAUW VAN TILBURG’

WORKSHOPS/ WERKRUIMTE OP BOERDERIJ

RECEPTENBOEK TILBURG NOORD

ENERGIEHUIS

ISOLATIEWAARDE
VERHOGEN

VOORZETGEVEL VOOR
BETERE ISOLATIE

WORKSHOP KOKEN OP
INDUCTIE

ENERGIEBESPAAR
CHALLENGE

ENERGIEPLEIN

ZONNEPANELEN

De buurttafel is een centraal instrument
binnen onze strategie. Met het palet
aan instrumenten en ingrepen als
leidraad, gaan bewoners, stakeholders
en ketenpartners bij een buurttafel
letterlijk met elkaar om tafel om tot een
optimale en passende invulling voor
hun buurt te komen. Aan de buurttafel
wordt ook altijd besproken wie welke
rol en verantwoordelijkheid wil nemen.
Wie het initiatief neemt tot een
buurttafel verschilt per buurt. Soms
zal dit een groep bewoners zijn, maar
het kan ook een woningcorporatie,
gemeente of welzijnstichting zijn.

POWERSAVER
GAME

SUBSIDIE
ENERGIEBESPARING

OPEN ENERGIEHUIS
(VOORBEELDWONING)

HUURVERHOGING
KOPPELEN AAN
VERLAGING
ENERGIEREKENING

Strategie
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We zien drie grote opgaven die enkel in
samenhang op te pakken zijn en op grotere
schaal overzicht en afstemming vragen:
- het verduurzamen van de woningvoorraad
- het inzetten op krachtige (fysieke)
verbindingen tussen Tilburg-stad, TilburgNoord en het buitengebied
- het kwalitatief verdichten van de wijk en
daarvoor de overmaat langs infrastructurele
bundels benutten
Een aantal instrumenten zijn bijzonder
geschikt om deze grote opgaven het hoofd
te bieden. Deze instrumenten staan dan ook
altijd met stip op de agenda van de buurttafel.
Wij zien het als de rol van de gemeente,  
woningcorporatie en gebiedscoöperaties
om voor het werken aan deze opgaven de
samenhang te borgen.

Strategie
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Voorbeelduitwerking
Vlashof-Noord
Aanknopingspunten:
→
→
→
→
→

Gepland grootschalig onderhoud aan Vlashoflaan
Renovatie speelplekken Vlashof
Aandacht gebruikskwaliteit en sociale veiligheid parkje
Bartoklaan
Overmaat ruimte langs infrastructuur Vlashoflaan
Ligging pal naast buitengebied, maar geen verbinding

Insteek inzet instrumenten en ingrepen:
→
→
→
→

Vergroten diversiteit woningvoorraad bij renovatie en groot
onderhoud: splitsen, optoppen
Verdichten: verrijken uitstraling buurt door nieuwe woningtypes
en woonvormen toe te voegen
Opwaarderen parkje Bartoklaan: koppelen met voedsel, school
De Vlashof en verbinden met buitengebied
Bij renovatie: ingrepen verlagen energierekening (netto
woonlasten stijgen niet) en verhogen woongeluk door
keuzemogelijkheden bewoners (indeling woning) mee te
koppelen

Voorbeelduitwerkingen
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Energieplein

Power saving game in wijk, samen met
school

Voorbeelduitwerking
Vlashof-Noord
referentiebeelden

Project: Presikhaaf, Arnhem, Dura Vermeer
Beeld: Laurens Kuipers

Project: Energieplein Kerckebosch Zeist, Wurck

Project: Energieplein Kerckebosch Zeist, Wurck

Opwaarderen groene gebruikskwaliteit parkje

Oogstfeest in buurt

Project: Heeren van Maerlant, Brielle, Juli ontwerp

Beeld: Cultuurkoepel Heiloo

Project: Pijnackerplein, Rotterdam
Beeld: Wendy van Aal

Project: Weespergilde, Weesp, Braaksma en Roos Architecten

Project: Veldwijk Zuid, Dura Vermeer

Project: Innovatiehuis De Peel

Verdichten: diversiteit aan woningtypes
vergroten

Met energetische maatregelen (o.a. na-isolatie voor- en
achtergevel) ook woongeluk verbetern (nieuwe keuken,
badkamer). Huurverhoging compenseren met verlaging
energierekening.
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Lagere
maandlasten

Voorbeelduitwerkingen
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Wat levert dit per maand op?
Parameters

Nr. 3

Nr. 9
Zonnepanelen
→
→
→
→
→

ING, 2019: ‘’Een investering in zonnepanelen
verdient zichzelf nu ruimschoots terug’’
Schatting reductie maandlasten: €10 - € 30 per
maand (o.b.v. aannames ING 2019)
Lening via het Nationaal Energiebespaarfonds
Looptijd lening: 15 jaar
10 zonnepanelen (max is 16)

Waarde

Huisnummer

9

3

Huidig energielabel

C

D

Bouwjaar

1967

1967

Woonoppervlak [m2]

117

117

Geschat functioneel warmtegebruik [GJ/jaar]

29

32

Geschat functioneel warmtegebruik na isolatie
naar label A [GJ/jaar]

24

24

Energiebesparing door isolatie [GJ/jaar]

5

8

Kostenbesparing warmte door isolatie [€/jaar]

110,-

185,-

Kostenbesparing per maand [€/maand]

9,-

15,-

Voorbeelduitwerkingen
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Voorbeelduitwerking
Vlashof-Noord

Voorbeelduitwerkingen

19

Voorbeelduitwerking
Stokhasselt-Oost
Aanknopingspunten:
→
→
→
→
→

Gepland grootschalig onderhoud aan Heikantlaan
Gepland onderhoud wegen en woonstraten Corellistraat e.o.
Groene parel: moes- en pluktuin bij Pucinistraat
Overmaat ruimte langs infrastructuur Heikantlaan
Warmtenet niet volledig dekkend in buurt

Insteek inzet instrumenten en ingrepen:
→
→
→
→
→
→

Warmtenet uitbreiden
Vergroten diversiteit woningvoorraad bij renovatie en groot
onderhoud: splitsen, optoppen
Bedrijvig karakter buurt benutten door garageboxen te openen
en bedrijfsruimte toe te staan
Verdichten: verrijken uitstraling buurt door blokjes aan
Heikantlaan te vervangen door nieuwe, groene woonvormen
Pluktuin Pucinistraat verrijken met kas, programmeren met
activiteiten en verbinden met routes van stad naar buitengebied
Isolatiewaarde verhogen door plaatsen voorzetgevels; creeërt
meteen kas-achtige uitstraling die past bij voedseltuin.

Voorbeelduitwerkingen
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Buurderij: tijdelijke buurtmarkt met
lokale producten

Met voorzetgevels isolatiewaarde
verhogen en aanzicht verbeteren

Voorbeelduitwerking
Stokhasselt-Oost
referentiebeelden

Project: Geworteld wonen, Rijswijk, Inbo Architecten

Verdichten en nieuwe woonvormen
toevoegen

Project: Het Rode dorp, Den Haag, Braaksma en Roos Architecten

Project: Willemstraat, Eindhoven, En En Architecten

Project: Torvehallen, Denemarken, DANØ Arkitektur

Project: De Componist & De Dirigent, Schiedam, A3 Architecten

Project: Deurne Europalaan, Bots Bouwgroep

Project: The Greenhouse Utrecht

Rijwoningen splitsen: seniorenwoningen op
begane grond, starterswoningen erboven
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Voorbeelduitwerking
Stokhasselt Oost
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Consumenten kunnen via internet
producten bestellen. Via een koppeling
met de onderwijslijnen van het Cobbenhage College en andere onderwijsinstellingen in de stad wordt de logistieke
keten geoptimaliseerd. Producten blijven
daardoor goedkoop, leerlingen en
studenten doen werkervaring op.

Gebiedscoӧperatie ‘De Pauw van
Tilburg’ werkt samen en levert
een volwaardig voedselassortiment aan Tilburg.

€

€

Voedsel levert een belangrijke bijdrage aan de
dynamiek in de wijk en het uitdragen van lokale
identiteit. De wisselwerking tussen fijne groene
plekken in de wijk en routes naar het buitengebied
is de spil. De wijk wordt gekleurd door activiteiten
als een oogstfeest, tijdelijke buurtmarkten met
lokale producten (uit het buitengebied, maar ook
uit lokale moes- en pluktuinen), een supermarktpact waardoor Tilburgse producten direct aan
lokale supermarkten geleverd mogen worden.

€

KETEN TILBURG-NOORD

Boer/producent

Veiling

Tussenhandel

Magazijn

Groothandel

Supermarkt

Consument

HUIDIGE KETEN

23

24

