Ed Bergers
Berny van de Donk
Ton van der Hagen
Mariëlle Kok
Koj Koning
Esther Kruit
Marc Okhuijsen

foto: Merlin Daleman

Ed Bergers
Berny van de Donk
Ton van der Hagen
Mariëlle Kok
Koj Koning
Esther Kruit
Marc Okhuijsen

PA N O R A M A
TILBURG NOORD

TiBoKa

Je bent er!

1960. Deze wijk. Je maakte je entree hier op de woningmarkt.
Alles was nieuw. Het optimisme was overal. Licht, ruimte,
hoogte, uitzicht. De stad groeide, boven het kanaal uit.
Aan het bovenste randje van die uitdijende stad; daar kwam
Tilburg Noord met daarin de wijken Stokhasselt en Vlashof.
Toen hier gebouwd werd was het licht, modern, ruim: nu is het
donker. Door de bomen die inmiddels 60 jaar staan. Maar ook
de Sociaal Economische Score (SES) kleurt donker. Nogal wat
huidige bewoners kijken vanuit dieprode scores naar een
tamelijk donkere persoonlijke toekomst. De rest van Tilburg
ziet vooral een ‘donkere’ wijk.
Tilburg, je bent er, maar deze wijk is er écht nog niet. Onveilig,
zwak, armoede; Tilburg Noord staat steeds op de verkeerde
lijstjes. Kinderen gaan er zonder ontbijt naar school, geen
stageplek, geen baan, geen toekomst. Bellentableaus met
bijna alleen maar niet-nederlandse namen. Een plek waar ze
jonge jongetjes ronselen; “kleine jongens lopen hier geladen” .
Waar meisjes de deur niet uit mogen, of maar half naar school.
Waar het huis naast je ineens wordt bewoond door zes
drankzuchtige polen. Waar de volgende goedwillende
schooldirecteur weer afbrandt.

Waar in delen van de wijk méér dan de helft van de bewoners
licht verstandelijk beperkt danwel laaggeletterd is. En er elke
dag heel veel voordeuren open gaan voor professionele
hulpverleners. Of dicht blijven voor deurwaarders. Waar de
wegenstructuur niet meer past en de woningvoorraad
bijdraagt aan een proces waar niemand blij van wordt, maar
ook niemand direct een oplossing voor heeft. Een wijk waar
de balans zoekt lijkt. Je zou er moedeloos van worden.
Terug naar dat optimisme… We zien het aandachtige praatje
op straat. De trots tegen de klippen op van meiden die hier
geboren zijn. Je mag hier zijn. Je kleur is hier niet verdacht.
Mensen zijn hier goed voor elkaar. De wijk is koel in de zomer.
En warm tijdens de ramadan. Vijf perziken kosten er nog geen
euro. Het meisje met de hoofddoek spreekt onberispelijk
Tilburgs. Op het veldje danst een jongen met z’n voetbal; van
z’n hoofd over z’n schouder naar z’n voet, en opnieuw. Een man
laat zijn hond uit. Het is hier cool.
Sommige wijken lukt het: zichzelf helemaal opnieuw uitvinden.
SoHo, TribeCa, de Bijlmer, Lombok. Welke ingrepen zijn nodig
om de kwaliteit van Tilburg Noord weer bloot te leggen?

Ik en Tilburg Noord
daar wordt de wereld gehoord
waar ik geboren ben
ik mijn stad herken
vol mooie mensen
Hind Hakki

Voortborduren op de mooie structuur. Terug naar het optimisme. Nieuwe weefsels invlechten. Hoe benutten we daarbij de
care vanuit gehechtheid, vanuit dankbaarheid, vanuit geloof?
“Ik blijf hier, deze plek heeft me gemaakt wie ik ben en hier
woont mijn familie in wiens schoot ik me veilig en geborgen
voel. Hier ben ik niet alleen. Al zijn we hier niet rijk, hier
ademen wij – oorspronkelijke Tilburgers én migranten uit alle
windstreken en 100 landen- toch vrij! Deze wijk is ons paleis”.…

Tilburg Boven
het Kanaal TiBoKa

Droombeeld

‘Jongeren
mogen
hun eigen
tuktuk
ontwerpen’

‘Ik zie meerwaarde
van een
VMBO-dependance
in Stokhasselt’

‘Communitywonen
is een
nieuwe
kwaliteit’

‘Ik zie voor het eerst
mijn markthalidee
op de kaart,
dát is inspirerend!’

[ jongeren ]

[ kracht ]

[ wonen ]

[ voedsel ]

Wie zijn wij en voor wie doen we dit?

Strategie

Ons team heeft sterke Tilburgse roots. Een van ons werd zelfs
geboren in Noord. We wonen bijna allemaal in Tilburg of zijn er
sterk mee verbonden. We houden van de stad en we vinden
Noord een prachtige wijk, waar dingen beter kunnen. Misschien is dat waarom we een aanpak kiezen die nadrukkelijk
niet kiest voor een ‘statistische’ route.
Want natuurlijk kan je flink slopen, een bak dure woningen
toevoegen, dat differentiatie noemen, en natuurlijk zal de
problematiek gemiddeld best minder erg worden. Maar dat
geeft geen antwoord op de vragen achter de voordeuren hier.
Het zal niet vanzelf verbinding opleveren. Wellicht ook geen
verdringing - de wijk ligt te ver van het centrum om snel vol te
stromen met grote hoeveelheden hippe yups - maar wij willen
er in elk geval voor zorgen dat er geen negatieve effecten
optreden voor de huidige bewoners, voor de bevolking van
Stokhasselt, Vlashof en Heikant. Die hebben een Aldi nodig,
geen Albert Heijn. Die hoeven geen Starbucks maar zien liever
dat de koffie bij de Drieburcht betaalbaar is.

Onze ambitie vinden we in het maken van een goed plan voor
de mensen in deze wijk, mét de mensen in deze wijk. De zittende bewoners. In onze aanpak zetten we in op ingrepen die in
eerste instantie goed zijn voor de huidige bewoners van
Noord…..voor hén moet het allereerst werken.
Voor de mensen die nu noodgedwongen wegverhuizen uit de
wijk omdat ze te lang moeten wachten op een passende woning. Of omdat ze een woning zoeken die niet bestaat in deze
wijk. Voor de mensen die wegverhuizen omdat ze zich zorgen
maken over de onveiligheid. Omdat ze denken dat hun kind op
een school buiten Noord beter af is. Omdat hun buik zegt dat
er iets gaande is wat niet pluis is en waar niet op wordt ingegrepen: en wat beleidsmakers dan ondermijning noemen.
Uiteraard staat er geen hek om de wijk. Uiteraard zullen er
mensen blijven wegverhuizen, en zal ons plan ook opleveren
dat er nieuwe mensen de wijk inkomen. En dat is ook niet
verkeerd. Maar in onze visie is een nieuwe inkomende groep
(rijkere) bewoners niet de oplossing in zichzelf.

Tweede vraag is dan ‘welk probleem kunnen we helpen
oplossen?’ Wat zijn ingrepen die echt helpen de veiligheid te
verbeteren. Hoe kan een fysieke aanpak bijdragen aan minder
armoede, of anders op z’n minst aan minder schaamte over
armoede. Wat kunnen wij doen om het wijkimago beter te
maken. Hoe kan meer water in de wijk echt iets leuks opleveren
voor de mensen hier. Wat levert een verduurzaming voor hun
portemonnee op? Hoe kunnen mensen hier veilig en gezond
oud worden met hun kinderen en kleinkinderen om de hoek.
En hoe maken we het de criminelen zo moeilijk mogelijk.
Alhoewel we ook voorstellen doen om dingen te repareren is
onze inzet zoveel mogelijk gericht op de voorkant: op preventie in plaats van curatie. Deze wijk heeft eerder behoefte aan
vitamines dan aan pleisters. Samen werken aan het pakken van
kansen, geven we lucht aan het wijkoptimisme. Samen bouwen
we aan een stadsdeel dat zichzelf heruitvindt.

Samen met kwartiermakers uit een thema maken we ‘hun’ kaart.
Vervolgens kijken we samen ‘door de kaarten’. Zo brengen we
kwartiermakers uit verschillende thema’s met elkaar in gesprek.
We bekijken samen de kansen/opgaven in het ruimtelijk domein.
In die wisselwerking weven we samen aan oplossingen voor
de problematiek in Noord.

Onze aanpak

Handelingsperspectief

transformatiezones

differentiatie in stedelĳk programma

concentratieplekken

kracht

markt

sport en spel
ontmoeten

voedsel

netwerk en verbinding

langzaam verkeerroutes verbeteren

jongeren

downgrading verkeersaders

verbeteren oversteekbaarheid wegen

wonen

ondergrondse infrastructuur

groene basis

kracht

biodiversiteit in Tilburg-Noord
voedselproductie

meer differentiatie in groenstructuur

klimaat

klimaatrobuust maken buurten

mobiliteit

Ook het ruimtelijk domein is grondig geïnventariseerd. Geconstateerd kan worden dat de leefruimte of het tapijt van Tilburg
Noord wat sleets is. Er zijn slijtplekken, kleuren zijn vervaagd en
het knelt hier en daar. De wereld is in 60 jaar veranderd. Het
fysieke domein loopt altijd achter. Er spelen een hoop urgente
vraagstukken die een rechtstreekse ingreep in het ruimtelijk
domein rechtvaardigen. Interventies die bijdragen aan een
veilig, klimaatbestendig, energieneutraal, biodivers en leefbaar
Noord.

gestapelde kaarten

gezondheid

We onderzochten initiatieven, wensen en dynamiek bij de
mensen van Tilburg Noord. Dat deden we vooral in een groot
aantal gesprekken en ontmoetingen in de wijk. Hieruit is een
aantal kwartiermakers naar voren gekomen die verbinden, die
zelf iets tot stand willen brengen, en die nu al de slagkracht
hebben om verandering teweeg te brengen. Kwartiermakers
kunnen bevlogen leken of betrokken professionals zijn. Mensen die zich ergens hard voor willen maken. Grofweg blijkt dat
deze trekkers zich op dit moment bevinden rondom vier thema’s: voedsel, wonen, jongeren en kracht. En dat is niet voor
niks. Het zijn thema’s die bij de wijk passen, vruchtbare onderwerpen waarin juist hier antwoorden kunnen ontkiemen.

Omdat de initiatieven komen vanuit doeners uit Noord groeit
de trots op hun leefomgeving. En door de koppeling van de
initiatieven aan noodzakelijke ontwikkelingen in het ruimtelijk
domein voelen deze ingrepen – zo is onze overtuiging – minder
als een van bovenaf opgelegd feit maar als een kans om dromen te verwezenlijken. Het tapijt van Tilburg Noord wordt zo
een veelkleurig weefstuk dat het waard is om te bezoeken, fijn
is om in te leven en met de dag rijker wordt.

weefschema

veiligheid

Dit proces van onderzoeken, ontwerpen, ondernemen levert
een handelingsperspectief op, een praktische visie die de
coalitie uitdaagt maar hen bovenal ondersteunt bij hun ambities. Dit proces stopt niet bij het inleveren van onze presentatie.
Wij doen voorstellen om het vliegwiel draaiend te houden.

Een handelingsperspectief is geen blauwdruk maar een handreiking om cross-sectoraal kansen te zien en te verbinden.
Hiermee ontstaan mogelijkheden, krijgen ideeën zuurstof en
vergroot je (het effect van) geldstromen door de wijk. Wij geloven niet in domein- en decenniabrede rekensommen en vuistdikke convenanten, wel in urgente aandacht hier en nu voor
praktische waardecreatie.

armoede

In het kort? We organiseerden de aha-erlebnis.
Wij combineerden al doende de energie en ambitie van
ondernemende mensen enerzijds met de noodzakelijke
ingrepen in het ruimtelijk domein anderzijds.

stad en land

voedselproductie

verbinding stad - buitengebied - regio
energieproductie

wonen
jongeren
voedsel

koppelkansen

Stempelwijk

karakterschets

Achter de oorspronkelijke opzet van de ‘stempelbuurten’
o.a bedacht door de Rotterdamse stedenbouwkundige
Lotte Stam-Beese (1903-1988) in de jaren ’50 en ’60 zat een
sociaal maatschappelijk gedachte; ruime en lichte huizen,
toegankelijk voor iedereen, gezonde leefomgeving en sociale
opzet van de buurten. Dit vertaalde zich in een buurt met
privé tuinen en gemeenschappelijke tuinen (voor kleinere
kinderen met zicht van ouders), met buurttuinen (tussen de
buurten, ruiger beplant, voor iets oudere jeugd) en een wijkpark (voor oudere jeugd en volwassenen, voor ontmoeten
en sport en spel) en een centrumpark. De wijkgedachte als
sociaal ideaal bestond uit een mix van woningtypes binnen
een buurt zodat met binnen een eigen ‘territorium’ kan
verhuizen. Het was een sociaal, maatschappelijk én ruimtelijk
ontwerp. Tilburg Noord is van de jaren ’70 . Het oorspronkelijke stedenbouwkundige concept, dat overal in Nederland is
uitgerold, is verschraald.

Openbare ruimte
karakterschets

De buurten in TiBoKa zijn gescheiden door brede groenstroken met brede autowegen en veel bomen. Door de stedenbouwkundige opzet van in zichzelf gekeerde buurten met de
galerijflats en portiekwoningen aan de randen zijn deze openbare ruimtes anoniem, monotoon en monofunctioneel. Alle
bomen zijn van dezelfde leeftijd, de heester laag is sleets of
verdwenen en het gemaaide gras draagt weinig bij aan de
biodiversiteit. Het zijn met name deze zones waar de grootste
kansen liggen voor transformatie in het fysieke domein.
De mobiliteitsvisie is de laatste 50 jaar veranderd. Ging in
de jaren ’70 de auto nog door de wijk werd later de Midden
Brabantweg en de noordelijke rondweg aangelegd.
Downgraden van de wegenstructuur is mogelijk en wordt in
het mobiliteitsplan van Tilburg bepleit.
Door de overmaat zijn de infrastructuurzones met de woningbouwranden het meest kansrijk voor transformatie van scheidende zones naar verbindende zones. In deze zones liggen
ook een groot deel van de portiekflats van de woningbouwcoöperatie die het meest kansrijk zijn voor transformatie of
sloop. Ook de opgave voor klimaat (hittestress en waterbuffering), biodiversiteit en duurzame energie zullen voor een
groot deel gaan landen in de openbare ruimte. Een slimme
herstructurering van deze zones moet alle doelstellingen
op sociaal, maatschappelijke en ruimtelijk vlak dienen.
Een integraal plan is noodzakelijk.

Stadsranden

karakterschets

In 2004 werd het deelgebied Kouwenberg, door de aanleg
van de rondweg Burgermeester Brechtweg (N261) afgesneden van het buitengebied. Dit buitengebied is benoemd tot
landschapspark Pauwels en waterpark.
Wij beperken ons tot het deel onder de N261. Uit de vele
gesprekken met de bewoners van TiBoKa blijkt dat zelfs dit
‘buitengebied’ wat slechts op een paar honderd meter afstand
ligt van hun woning, niet in de hoofden van de inwoners leeft.
Met het betekenis geven van Kouwenberg wordt de drempel
naar Landgoed Pauwels vanzelf minder hoog.
Kouwenberg is een restlandschapje met een kleinschaligheid
die in schril contrast staat met de flats, hoogspanningsmasten
en voorbijrazende auto’s. Er moet wat gebeuren om dit gewaardeerde idyllische stadsrandlandschap een duurzame
herbestemming te geven.
De uitdaging is om de woningbouwopgave als vliegwiel te
gebruiken voor het oplossen van de sociaal maatschappelijke
problemen in TiBoKa. Geen dure huizenbuurt, maar een landschap waar iedereen beter van wordt en tegelijkertijd de
drempel naar Landgoed Pauwels slecht.

De Identiteit van de wijk is zich aan het ontwikkelen, deels
door de ruimtelijke verschijningsvorm, deels door de
bewonerssamenstelling. Niet meer uitwisselbaar en egalitair maar specifiek en “heel eigen”, dit leefmilieu vind je
alleen in Tilburg Noord. Prachtige voedingsbodem om de
wijk te verbijzonderen.
In de buurten gebruiken we het pincet in plaats van een
voorhamer, maak niets stuk dat waarde heeft. Aandacht
voor de sociale binding en de mogelijkheid om binnen je
eigen buurt te verhuizen als je van levensfase veranderd.
De woningvoorraad wordt op strategische wijze gerenoveerd en daarbij worden altijd meerdere doelen aan
elkaar gekoppeld. Noodzakelijke renovatie gaat altijd samen met bijvoorbeeld de sociale opgave, energietransitie,
het ontharden van de buitenruimte.
In de transitiezones zijn structurelere ingrepen mogelijk.
Sloop en nieuwbouw, verdichting of juist verdunning. De
wegen kunnen versmald worden, de openbare ruimtes
krijgen een betekenis. Niet alles tegelijk aanpakken maar
volgens strategische keuzes die altijd meerdere doelen
dienen.
In de centrumgebieden en stadsstraten is verdichting en
aandacht voor de ondernemers de strategie. Ondernemers
krijgen de ruimte in de plinten, stedelijk wonen voor alle
doelgroepen.
Bijzonder zijn de knooppunten in het weefsel. Hier vind je de
iconen, de oriëntatiepunten, de bakker van de hoek, het buurthuis, kortom de ontmoetingsplekken. Deze plekken verdienen
alle aandacht zowel in ruimtelijk als sociaal-maatschappelijk
opzicht.
De ontwerpstrategie voor de stadsranden is om TiBoKa
onlosmakelijk te verbinden met de stad en het landschap,
niet alleen fysiek maar vooral in de beleving en harten van
stadsbewoners. De geïsoleerde ligging wordt opgeheven.
Aan alle kanten wordt TiBoKa verbonden met de stad en het
landschap. Het kanaal wordt verbindend in plaats van een
barrière. Er worden bruggen en tunnels aangelegd. De trotse
inwoners doen de rest. Er is genoeg te beleven en te zien.

Visie Tiboka

diverser, veiliger, rijker en hechter

In zelfgemaakte tuktuks verzorgen jongeren uit TiBoKa het vervoer. Tussen Peerke en De Pont. Van land naar markt.
Hoe leuk zou het zijn als die tuktuks lokale producten naar de nieuwe markthal bij het Wagnerplein vervoeren. Of TiBoKavoedselwaren uitventen op de markt bij het nieuwe Stadsforum. En als ze toch de weg naar de stad kennen: de tuktuks
kunnen toch ook bezoekers van station naar De Pont of Piushaven? Dat zou mooie stadspromotie zijn. En waarom niet direct
door naar landschapspark Pauwels?

Ideeën naar tijd, thema en impact
Roadmap TiBoKa 2030
ketens en icoonprojecten

2020

voedsel

van dichtbĳ
gezondheid
ontmoeten
moeders
biodiversiteit
water vasthouden

jongeren

S

M
S
S
S

BackYardFood

M

collectieve opslag vrieskasten
buurttafels

S

lokale merk ontwikkeling
M
M

S

“Grow your own foodpark’ (aanplanten voedselbos en pluktuinen)
pop-up eethuizen ‘Cuisine du TiBoKa’
M

stadstuinderĳ in Kouwenberg

lokale verkoop op markt Wagnerplein

stadskwekerĳ planten

zorg voor goede jongerenwoningen
M

S

2025

S

L meer eethuizen ‘Cuisine du TiBoKa’
L stadsboerderĳ Kouwenberg
L grote markthal ‘La Boka’ op Wagnerplein

M

evenementen TiBoKa-spots

S

L veilige ﬁetsroute en oversteekplaatsen
S

ﬂaneerroutes meiden

stage- en opleidingsplekken VMBO

L woningdifferentiatie
S

M
M
M

S

M

dependance VMBO

start ontwikkeling Kouwenberg wonen en aanleg tuinen
start transformatie stempels - vanuit energietransitie
start transformatie deelﬂats

start verdichting transformatiezones

minder regels voor ondernemers

M

S

S
S
S

stage- en opleidingsplekken VMBO

Ik wil voor altĳd
hier blĳven
woningen Kouwenberg

L woningzorgcomplexen en ouderen

in erven

jongerenwoningen in ﬂats en transitiezones

L bouw middelduur huur en koop in transitiezones

repaircafé - deelcafé

L energie productie collectief in stempels

werkplaatsen

M

biodiverse tuinstad, kleurrĳk, voedselrĳk, divers

bedrĳven

prima en betaalbaar wonen op Noord

heerlĳk, verrassend en goedkoop eten

Kouwenberg tuinen - leuke plek om naar toe te gaan

ik kan hier leren en werken

2022

2023

Voor iedereen is er
een geschikte woning

L grote markthal voor vrĳe handel Wagnerplein
L stadsboederĳ, -tuinderĳ, -kwekerĳ

deelcafé

2021

De themakaarten op de volgende pagina’s zijn een verbeelding van deze ideeën. De bedoeling is dat de kaart een levend
document wordt dat ieder jaar een update krijgt. De groei en
ontwikkeling van alle afzonderlijke initiatieven krijgen een plek
op die kaart. De trots geplot!

food-week event bĳ markthal ‘La Boka’

L gemengd, collectief

eigen (islamitische) begraafplaats

energiebesparing door woningverbetering

2020

veilig, kleurrĳk,
groen, divers, lekker
eten, ﬁjn wonen,
veel ruimte, mooie
architectuur,
ﬁjn park

Het groen is
kleurrĳk en biovers

jongeren hotspot Verdiplein/Ypelaerpark

L VMBO school

M

pop-up eethuizen ‘Cuisine du TiBoKa’

groene- en gezonde woonomgeving

Ik verdien mĳn geld
in Tilburg Noord

In het schema hiernaast hebben wij de opgehaalde ideeën
geordend naar thema, tijd en impact. Hieruit kwamen de thema’s jongeren, voedsel, wonen en kracht naar voren. Thema’s
die ook voorkomen in het PACT-programma van de gemeente
Tilburg. Aan de hand van deze thema’s hebben wij vervolggesprekken gevoerd en de ideeën laten ‘landen’ op een kaart.
Dit bleek een groot verbindend effect op te leveren.
Natuurlijk zijn niet alle projecten van gelijke orde.
De projecten die het meeste impact en verbindingen hebben
met alle thema’s of die al als vliegwiel kunnen worden ingezet
voor een keten aan projecten zijn de L(arge)-projecten.
De S(mall)-projecten zijn de kleine maar zeer belangrijke projecten die nu kunnen beginnen. Ze hebben wellicht niet een
lange termijn financiering, maar dragen wel bij aan een lange
termijn visie. Te vaak valt een goed bedoeld klein maatschappelijk project uit als de financiering stopt. Als het onderdeel uit
gaat maken van een langetermijnvisie, georganiseerd rondom
een thema dan is er een voedingsbodem voor vervolg.
De M(edium)-projecten zitten er tussenin qua termijn, complexiteit, hoeveelheid stakeholders en qua financiering.

L start bouw wonen en aanleg tuinen Kouwenberg

L goedkope (tĳdelĳke) huurruimtes voor ondernemers
M

2030

L vergroten Ypelaerpark tot doepark

introductie Tuk Tuk

jongeren hotspot tĳdelĳk

M

imago
identiteit

2024

veilig maken bestaand sport- en speelterreinen

in Tilburg Noord blĳven
woning differentiatie
voor alle generaties
voor alle doelgroepen

geld besparen
geld verdienen
ondernemerschap
eigenwaarde
zelf doen

2023

S

S

kracht

2022

L biodiversiteit in openbaar groen middels beheer

awareness

veiligheid
spelen
sporten
ontmoeten
opleiding

wonen

2021

2024

2025

Uit de gesprekken die we gevoerd hebben met bewoners,
stakeholders en kwartiermakers is een schat aan ideeën naar
voren gekomen. Fantastische ideeën die getrokken worden
door bevlogen mensen uit het sociale domein, het ruimtelijke
domein of gewoon uit de buurt. Vaak hebben ze te kampen
met tijdgebrek, geldgebrek en een lange termijnvisie. Ook
blijkt dat ze elkaar niet altijd kennen.

2030

Voedsel

Themakaart

Voedsel is een basisbehoefte. Het is niet voor niets dat het
PACT programma voedsel tot thema van Stokhasselt heeft gekozen.
Wij vinden voedsel een thema voor heel TiBoKa.

Een icoonprojecten is de markthal La Boka op de grens van
het Wagnerplein en het Von Weber park. Deze overkapte
openbare ruimte is de plek voor een voedselmarkt, voor ontmoetingen , voor evenementen, voor optredens etc. Een openbare plek zoals in veel Zuid-Europese steden waar voedsel van
het land wordt verkocht. De culturen in TiBoKa staat veel dichter bij de verkoop van ‘eigen waar’ dan autochtone Nederlanders. Ook zit het ondernemerschap vaak in het bloed. Nu al
wordt er vanuit thuiskeukens en garageboxen van alles ondernomen… maar je moet het ook kunnen afzetten. Op deze plek
kunnen mensen hun producten verkopen.
Maar dan moet er ook wat verkocht kunnen worden. Op het
gebied van voedsel stellen wij voor om bewoners in de
gelegenheid te stellen en uit te dagen om zelf voedsel te telen
en te verkopen.
De uitgelezen plek hiervoor is Kouwenberg. Hier worden
moderne volkstuincomplexen, gemeenschappelijke akkers,
een stadskwekerijen en een stadsboerderij voorgesteld.
De groenstructuren aan de randen van de wijk worden omgevormd tot voedselbossen; hier kun je hazelnoten, walnoten,
bessen, en kruiden plukken. Er worden ook natuurpluk excursies georganiseerd. Er bestaat al een plukroute in Stokhasselt.
Dit is een uitbreiding en opschaling van dat concept. De voedselbossen worden beplant met bomen en planten die gekweekt zijn in de stadskwekerij.
Als je een eethuisje wil starten begin je op La BoKa. Bewezen
kansrijke ondernemers kunnen doorgroeien. Opleidingsorganisaties werken samen om de juiste scholing en papieren
te regelen. Alle overheden werken samen om drempels en
belemmeringen te slechten.

Op de kaart zijn de kansen,
dromen en wensen verbeeld.

eethuis

pluk- en eetbos

buurttafel

kweker

markthal ‘La Boka’

pluktuin

tuinderij

stadsboerderij

Jongeren

Themakaart

Jongeren hebben een sleutelrol in het huidige TiBoKa en voor de toekomst.
Uitzichtloosheid en armoede leidt tot criminaliteit. Maar we treffen ook trots aan.
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9

De kaart hiernaast geeft de ideeën weer die uit gesprekken
zijn gekomen van zowel de jongeren als hun ouders. Ze zijn
het niet altijd met elkaar eens, gelukkig, maar veiligheid, ruimte voor ontmoeten en kansen voor opleiding en werk zijn wel
de belangrijkste boodschappen.
Dit vertaalt zich naar icoonproject Ypelaerpark. In dit park zijn
al voorzieningen voor jongeren maar dat kan beter en uitgebreider. Een ander icoonproject is de TiBoKa TukTuk. Een
laagdrempelig vervoersmiddel waarin o.a ouderen, moeders
en dochters zich veilig kunnen verplaatsen. De tuktuk heeft
naast een soort buurtbusfunctie ook een toeristische functie.
Jongeren kunnen als chauffeur van de tuktuks Bokaties©, een
lokale munteenheid, verdienen.

8

De TukTuk heeft een werkplaats op het Wagnerplein waar
onder toezicht de TukTuk’s onderhouden worden. Deze werkplaats ligt vlakbij de VMBO-school zodat school en werkplaats
samen kunnen werken aan de opleiding van jongeren. De
VMBO-school is een kans om scholing, toekomstperspectief en
zelfstandigheid te stimuleren onder jongeren. Er is een directe
link met het thema voedsel en kracht/ ondernemerschap. De
school is naast een opleiding ook een ontmoetingsplek onder
toezicht.
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sportparken
(voetbal / atletiek)
VMBO-school

UrbanSportsArena

Drieburcht

evenementenveld

flaneerroutes

Art Village / Ypelaer /
MFA De Symfonie

buitenzwembad /
recreantenhaven

TukTuk
Toeristische route
TukTuk
Buurtroute

MTB route
sportkanaalroute

Wagnerplein
Drieburcht
TukTuk werkplaats (VMBO-school)
Waterfront met buitenzwembad en haventje
Markthal ‘La BoKa’
Eethuisstraat
De Schans
Tuinderij en stadsboerderij
Peerke Donders
Kunstwerk (John Körmeling)
Ypelaerpark
UrbanSportsArena

Wonen

Een fijn dak boven je hoofd is een basisbehoefte.

Uit de gesprekken met bewoners blijkt ook dat het blijven
wonen in je eigen buurt een vurige wens is maar je moet wel
‘door kunnen schuiven’ naar betere, kleinere, grotere of gemeenschappelijke woningen. Meer differentiatie in het woningaanbod dus om een stap in de wooncarrière te kunnen zetten.

Themakaart

Vanuit de stedenbouwkundige en architectonische analyse
komen gebieden voren die kansrijk zijn voor transformaties.
Gezocht is naar inbreidingslocaties en precieze transformatiekansen die een maximaal effect hebben op sociaal , maatschappelijk en ruimtelijk niveau tegen de minste kosten of
negatieve maatschappelijke effecten. We noemen dit ook wel
archipuntuur of ‘repair with gold’.
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het creëren van ‘ogen op
de straat’ om de veiligheid te verhogen een key item. Ook
moet er goed nagedacht worden over flexibele woonvormen
die grote en kleine huishoudens en ook ondernemers aan huis,
duurzaam kunnen vestigen binnen een buurt. Je wilt graag dat
moeder/ oma de mogelijkheid heeft om vlakbij, om de hoek,
te kunnen wonen en dat jongeren ook hun eigen woonplek
kunnen vinden in de wijk. Differentiatie om door te kunnen
groeien, binnen de buurten dus.
De ontwikkeling van Kouwenberg is een vliegwiel om de
carrousel op gang te brengen. Dáár en op enkele andere ‘vrije’
plekken in de wijk kan morgen al begonnen worden op weg
naar een kansrijk TiBoKa waar je voor altijd wilt blijven wonen.

urban villa’s

wonen aan het water

knippen of
toevoegen

particulier wonen

community wonen erf
starterswoningen
parkwachter

plintuitbreiding

ogen op het park

differentiatie
woningprogramma

veilige buitenruimte
op de plint

wonen in
Von Weberpark
Krachtpit
in stempel

Verbeeld idee
TiBoKa

2

Noord West 2030
1
3

11

13

De kaart is een integraal verbeeld idee van
Vlashof, Kouwenberg , Stokhasselt en het
centrumgebied. De kaart is geen dichtgetimmerd eindplan maar een verbeelding
van de ideeën tot een integraal plan.
Dit is een praatplaatje, geen blauwdruk.
Immers de plannen maken we samen met
de bewoners en stakeholders. Het laat de
kansen zien als je samen vrijer kan denken
dan binnen de eigen zuilen uit het ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk domein.
We lichten de ideeën in de volgende
pagina’s nader toe.
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Tuinen van Kouwenberg
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Poort van Noord

3

Kapelmeesterlaan

4

Krachtpit

5

Verdiplein

6

groot Ypelaerpark

7

Parklanen
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Von Weberpark
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waterfront

10

kanaalzone
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verkeerroutes
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Islamitische begraafplaats
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snelfietsroute/tunnel
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nieuwe brug

wonen en voedselproductie

met fly-over - school - markthal - evenemententerrein
met buitenbad - passantenhaven
met woningbouw, strand- en sportfaciliteiten
netwerk van doorgaande groene langzaam verkeersroutes

Tuinen
van Kouwenberg
Hier komt alles samen; verschillende soorten collectief wonen
in ‘gehuchten’ met verschillende woningtypologieën. We combineren deze gehuchten van ca. 20 woningen met kleinschalige voedselproductie in een voedsellandschap. Hier is recreatie
en dagbesteding mogelijk en er ontstaat als vanzelf een nieuwe (mentaal kortere) route naar landschapspark Pauwels. Het
landschap fungeert als waterberging en waterbuffer. Op de
akkers wordt biologisch geteeld en aan de randen zorgen de
akkerkruiden voor een betere biodiversiteit.
Er worden tussen de gehuchten volkstuinen ‘nieuwe stijl’ aangelegd; mooie tuinencomplexen voor het verbouwen van
voedsel. Hier kan je, individueel of samen met anderen, je
eigen voedsel verbouwen. Ook zien we een stadskwekerij;
onder begeleiding worden hier planten en bomen gekweekt
voor het vergroenen van de voortuinen in TiBoKa, en voor het
wijkgroen en de voedselbossen.
Een ondernemende boer(in) met een sociaal hart start hier een
stadsboerderij. Op kleine akkers wordt voedsel geteeld dat
verwerkt wordt tot lokale producten die in La Boka kunnen worden verkocht. Mensen kunnen hier komen helpen, vrijwillig, of
met een duwtje in de rug vanuit de buurtdokter (op recept).
Statushouders, langdurig werklozen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen met beginnende dementie en
jongeren krijgen hier aandacht. Met hun inzet verdienen ze
Bokaties@ en ze krijgen wekelijks een voedselkist met gezonde
zelfgekweekte spullen.

Gehucht-A
Wij waren eerst steeds aan het zoeken met een paar vrienden in Berkel Enschot of Udenhout. En toen zei die
makelaar, ik heb nou iets: Kouwenberg. Echt een A-locatie. Maar dan nét met een twist…en had ie gelijk zeg!
Kijk nou zelf. Uitzicht... Een paar eigen kippen en varkentjes. Groen. Goeie schuur samen. Ja, je moet er wat
voor doen, maar je krijgt er zoveel meer voor terug. Waar vind je dit nou ergens anders in Tilburg? En dan
ook nog samen met mensen die je leuk vind. Die dit allemaal ook belangrijk vinden. Vorig jaar zat ik nog
met m’n kont in een hotel Tribeca. Nou, hier heb ik altijd vakantie. Doe mij maar TiBoKa!
En zeg nou zelf, je kan er zo mee in een woonmagazine toch?

Tuinen
van Kouwenberg
Een beperkt aantal woningen deelt een erf, met een natuurlijke
overgang naar de niet al te grote privé-zones rondom de woningen. Deze zones gaan geleidelijk over in het landschap
door heesters, hagen en maaiveld. De bouwvolumes ogen
traditioneel, kleinschalig en bescheiden. De architectuur kan
eenvoudig, helder en eigentijds zijn, maar ook een andere
beeldtaal spreken; tussen de erven zullen verschillen ontstaan.
Het wordt hier nooit saai.
De schaal en identiteit van het landschap zijn maatgevend.
Woningen zijn tussen de 5,40 - 6,0 meter breed. Met een basisdiepte van 9,0 meter zijn dan zowel starters- als middeldure
woningen te realiseren. Huur én koop. Een stap in de wooncarrière van bewoners van Tilburg Noord is mogelijk en ook nadrukkelijk de bedoeling. Bewoners hoeven de wijk niet meer
uit om zo’n stap te maken. We zetten in op groepen die zich
samen vormen tot bewonersinitiatieven. Ook hier herkennen
we de kwartiermakers-aanpak. CPO in het voedsellandschap.
Het kan!
Er is ook een beperkt aantal tiny woningen opgenomen, 6,5x6,5m
met verdieping. Geïnteresseerden uit o.a. Tilburg Noord kunnen hier starten. Dit is een kans, in koop of huur.

Alle erfwoningen kunnen zonder aardgas, dankzij de warmtepompinstallatie. De auto blijft in de buurt van de openbare
weg, op een parkeerplaats met een lader die draait op zonnepanelen van eigen erf.
Bewoners op deze erven moeten een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid of sociale cohesie: dat kan op meerdere manieren. Je solliciteert op een plek. Initieel doen mensen samen
een bod op een gehucht. Als gezamenlijk bewonersinitiatief.
En later als individu, als je wilt toetreden tot een bestaand
gehucht waar ruimte ontstaat door verhuizingen. Te denken
valt aan coöptatie, in combinatie met een verstandige begeleidingscommissie.

Poort van Noord
Kapelmeesterlaan
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een mooi ontworpen verkeersplein met waterberging en een
kunstwerk. Zo transformeert de achterkant van de wijk tot een
voorkant met smoel: TiBoKa je bent er!

De bedrijven/boerenerven aan de Stokhasseltlaan krijgen met
deze ingreep de ruimte om zich te ontwikkelen tot een kleinschalig lokaal bedrijventerrein dat wordt dooraderd door een
robuuste groenstructuur en een recreatieve route. Stokhasselt
krijgt een eigen entree vanaf de Stokhasseltlaan bij het tuincentrum Groenrijk. Het verouderde bedrijventerreintje `
(Perosihof) wordt beter ontsloten en krijgt hierdoor ook een
betere toekomstwaarde. Aan de voet van de Sibeliusflat komt

Met de komst van de Burgemeester Bechtweg kreeg Tilburg
Noord twee ‘achterommetjes’. Echte toegangswegen kan je het
niet noemen: het zijn betekenisloze en identiteitsloze achteringangetjes van de wijk. In ons plan maken we van de noordoost
entree een trotse Poort van Noord. Dit wordt gecombineerd
met de ontwikkeling van het Kapelmeesterpark en de transformatie van de Kapelmeesterflats.

NB Om de nieuwe toegangsweg te maken is de sloop van de
meest westelijke flat langs de Kapelmeesterlaan noodzakelijk.
Op eigen grond (WBB) is hier een vervangend alzijdig appartementencomplex terug te bouwen.

1

entreebebebouwing doorgaande fietsroute

2

entree Stokhasselt

3

Kapelmeesterpark voedsel en plukroute

4

bedrijventerrein met toekomst (goed ontsloten)

5

groenblauwe zone

6

verkeersstructuur groenblauwe zone

7

bedrijventerein saneren en uitplaatsen

8

doorgaande fietsroute rondje Tiboka

9

eikenlaan als entreelaan met bedrjven en wonen

10

wonen

11

entreeplein TiBoKa ‘kunst in water’

12

voorkant

Kapelmeesterlaan
Veiligheid en wonen
Eyes on the ground

De entrees van de flats én het parkeren verplaatsen we van de
anonieme achterzijde (galerij + garageboxen) naar de voorkant
aan de Kapelmeesterlaan, in het zicht. Het aantal kan omlaag,
want in deze appartementen wonen veel minder mensen met
een auto dan de parkeernorm veronderstelt. Er komt een nieuwe entree en een glazen trappenhuis aan de Kapelmeesterlaan;
“zien en gezien worden”!
Bij 3 flats wordt de vloer van de 1e verdieping uitgebouwd tot
een veilig speeldek vóór de woningen. Het speeldek, met groot
terras, grenst direct aan de woningen. Dit levert woonkwaliteit
én veilige speelruimte op voor de huishoudens met kleine
kinderen die we hier met voorrang huisvesten, inclusief een
doorverhuisregeling binnen de flat als je gezinssamenstelling
wijzigt. Onder het speeldek ontstaat bij twee flats aan de zuidzijde ruimte voor volwaardige zelfstandige plintwoningen.
In de plintruimte is ook plaats voor huiswerkbegeleiding door
studenten, een ‘peuterspeelzaal/ouder-ruimte’, gezamenlijke

werkruimte en/of keuken; je kunt hier -samen- ondernemen aan
huis. Veilig en efficiënt voor één-ouder gezinnen.
Een aantal vrijkomende woningen stellen we tegen een korting
op de huurprijs beschikbaar voor studenten die vanuit hun
studierichting of intrinsieke motivatie een bijdrage willen leveren aan opvoedondersteuning of taalonderwijs aan kinderen en
hun ouders in deze flats. De studenten kunnen ‘solliciteren’ op
deze woningen. Er komt een commissie die hun aanvragen
beoordeelt en hun inzet begeleid.
Aan de overkant worden de dichte kopwoning van vier rijtjes
huizen getransformeerd. Er ontstaat een seniorenwoning op
de begane grond, op de verlengde 1e verdieping past een
appartement met uitzicht op de Kapelmeesterlaan. Vier woningen worden er zo acht. Aan de Paganinistraat voegen we zes
bungalows toe; tegen de achterzijden van de eengezinswoningen is daarvoor ruimte inclusief een volwaardige groenstrook.

Energie

Eén flat krijgt een wat ruimer speeldek; onder dit dek komt een
ondergronds warmtevat. Dit vervangt de stadsverwarming voor
alle drie de flats. Het dek heeft een grondbasis van twee meter
diep, en is daarmee geschikt voor aanplant van bomen en kan
met aanplant van bloemen flink bijdragen aan de biodiversiteit.
De zuidgevels van de drie flats worden voorzien van zonnecollectoren, geplaatst over de gehele lengte ter hoogte van de
huidige dichte borstweringen. Dit levert een fikse verlaging van
de energierekening van de bewoners en draagt daarmee bij het
verminderen van de (energie)armoede.

Buitenruimte

De vrijkomende parkeerstrook achter de drie flats wordt voedselzone en sluit aan de westzijde aan op de bestaande volkstuinen. In de groenstrook aan de zuidkant komen (pluk)fruitbomen. De huidige kinderspeelplek wordt gehandhaafd.

Kapelmeesterlaan

Woningontwerp

Ingrepen
•		 Verplaatsen entree naar zuidzijde
•		 Toevoegen van fors aantal mooie fietsbeugels bij entree
•		 Plaatsen zonnecollectoren aan borstweringen (glas) dit levert een
volstrekt nieuw beeld
•		 Handhaven huidige lift
•		 Toevoegen nieuw transparant trappenhuis aan straatzijde
•		 Aanbrengen speeldek op 1e verdieping; 6 meter diep, toegankelijk
vanaf woningen en trappenhuis.
•		 Toevoegen: 14 zelfstandige plintwoningen van ca. 55 m2 met
		 uitkragend deel als luifel voor de voordeur, onder het speeldek
•		 Ruimte opnemen in plint voor (infomele) kinderopvang, huiswerkbegeleiding, keuken/werk-/ondernemingsruimten van bewoners
•		 Inpassen parkeren aan straatzijde, tussen bestaande bomen,
zichtbaar, veilig.
•		 Ontwikkelen nieuw beeld voor de galerijen noordzijde; uitkijkend over
kleurrijke voedselzone en aanzicht vanaf de nieuwe toegangsweg

“Vroeger stonden hier altijd die auto’s van die foute gasten geparkeerd.
Daar zag ik dan van alles ‘omheen bewegen’ zeg maar… Iedereen wist het,
maar niemand deed z’n bek open. Je keek wel uit. Toen die parkeerplaatsen
naar de voorkant van de flat zijn verplaatst was dat meteen klaar.
Nu zie je ook wel eens wat ‘bewegen’, maar dat zijn dan de oudjes
van de Kapelkas of de tai-chi groep. En soms wat ‘bewegende’ pubers hahaha…”

Archipunctuur
in de buurt
Behoorlijk wat woningen zijn in de loop der tijd verkocht.
Daardoor is er sprake van ‘gespikkeld’ bezit. Een eenvoudige
uitrol van één architectonisch plan voor een stempel is dus
een illusie. Daarom is voor de verduurzaming vooral een
aanpak c.q. een methode bedacht: een waarbij ook weer
gewerkt wordt met (straat-)kwartiermakers.

Pincet-ingrepen…

Op locaties in eigendom van WonenBreburg
kunnen we betekenisvolle ingrepen doen die
veel rendement voor een groot gebied op
kunnen leveren. We geven drie voorbeelden
die zorgen voor meer diversiteit en die een
volgende stap in wooncarrières mogelijk
maken.

4 Krachtpitten

In het centrum van de stempels komen plekken waar we dingen combineren: maatschappelijke en medische functies,
laagdrempelige ontmoetingsruimte en nieuwe woonvormen
voor senioren die in hun buurt willen blijven wonen. Tussen
zelfstandig wonen en verpleegd wonen in. Met zorg en dagbesteding op pantoffelroute-afstand. De Tilburgse politiek vroeg
er recent om en noemde een dergelijke vorm toen een Zorgbuurthuis.

5 Urban Villa’s

De wandvormende maisonnettewoningen, tussen de bestaande
bomen, worden omgezet naar vrijstaande urban villa’s met 20
woningen per gebouw. Deze woningen zorgen voor verbinding e geven nieuw elan aan de Componistenlaan. Ouderen uit
de grote eengezinswoningen die in de buurt gelijkvloers willen
gaan wonen in een setting met een viertal buren kunnen hier
terecht. Liefst met ingroei-huur arrangementen.

Scenario’s voor de Perosistraat eo

Bij het handhaven van deze flat, met een oksel-entree van
90 woningen, dan kiezen we voor het principe van de doorman. We verwachten gezien de leeftijd van de hoofdhuurders
op afzienbare termijn een stijgende mutatiegraad. Dat zou
een fors begeleidingsprogramma op communitybuilding
voor nieuw instromende bewoners betekenen, om problemen
in deze flat te voorkomen.
Een ander scenario is het verkleinen van het aantal bewoners
op 1 entree: minder anonimiteit. Hiervoor moeten we extra
entrees plus lift toevoegen. De galerij wordt dan weer een plek
waar je je buren kent en herkent.
Ook is het vervangen van een ensemble-onderdeel mogelijk
waardoor een andersoortig woningbouw programma mogelijk
wordt.

Stempel
Buurtenergie
De Krachtpit
Laat je idee even los over het standaardmodel van buurtgezondheidszorg. Op ‘pantoffelafstand’ van de woningen voegen
we maatschappelijke en medische functies en laagdrempelige
ontmoetingsruimten toe. Een tussenvorm voor senioren en
kwetsbare bewoners tussen zelfstandig wonen en verpleegd
wonen in. Ouderen kunnen binnen de buurt blijven, bij hun
familie en in hun sociale netwerk. De Krachtpit bevat daarnaast
minimaal 36 zelfstandige appartementen, met inpandige ontsluiting en alzijdige oriëntatie. Zorg is hier toegankelijk; door
de ligging vanuit het eigen buurt-netwerk. Of aanvullend vanuit de functies in de krachtpit. er komt ook een Zorghotel met
vier ziekenboegplaatsen, voor kortstondige verpleging of
revalidatie.
Voor alle bewoners van een stempel (ca 3000) is er een ‘Buurtdokter’ die ca. 1000 patiënten bedient. Triage door een team
van wijkverpleging, GGD, sociaal werk, jongerenwerk en maatschappelijk werk. De Buurtdokter bezoekt elk jaar iedere patiënt minimaal één keer thuis. Komt achter de voordeur en werkt
door vroegsignalering preventief op meerdere vlakken. Deze
benadering sluit aan op het Manifest voor Zorg dat in juni 2020
door 1000 huisartsen is gepresenteerd. We combineren deze
Krachtpit met een consultatiebureau, ouderkamer, logopedie
en taalonderwijs, (kinder)fysiotherapie, diëtist, bloedafname/
prikpost. Een kleinschalige bibliotheek/mediatheek/spelotheek
behoort tot de inloopfuncties.
Ook is hier dagbesteding waar je zonder indicatie terecht kan.
Gerund door vrijwilligers (“buren voor buren”, “familiezorgt”)
onder leiding van een professional. Mensen komen er voor de
Aanschuiftafel: mee-eten, eenzaamheidsbestrijding, beweegprogramma en activiteiten in één.
Het motto is “voorkomen is beter dan genezen” in plaats van het
reguliere “ziek zijn, beter maken”. Zorgverzekeraars gaan dit concept ondersteunen. Daar zorgt de TiBoKa Budgetkraker wel voor.

collectieve ruimte
patio

buurtdokter

verzorgingsruimte buurtdokter
logopodie

taalonderwijs
mediatheek

(kinder)fysiotherapie
consultatiebureau
mobiliteitshub

De Mobiliteitshub
Hier staan de elektrische deelauto’s van de wijk, er is een tuktuk halteplaats, de Taxiservice, en ook de (elektrische) deel
(bak)fietsen staan hier klaar. BeterStokhasselt doet hier kleine
fietsreparaties. Pakketbezorgers die niet terecht kunnen bij de
doorman kunnen hier hun pakketje achterlaten. Ook kun je
elektrische auto’s en fietsen opladen, of wordt elektriciteit
teruggeleverd aan het pand. De pit heeft eigen zonnepanelen
als voeding.

Ypelaerpark
1

Het Ypelaerpark als centraal wijkpark voor
jongeren verdient een groter oppervlakte.
Vergeleken met andere wijken uit dezelfde tijd
(Henry Dunantpark in wijk Woensel te Eindhoven en het Elzenhoekpark in de Ruwaard te
Oss) is het Ypelaerpark te klein.
Het park is redelijk anoniem omdat er nauwelijks mensen aan het park wonen. Er zijn geen
‘ogen op de grond’. Het park wordt door
jongens gebruikt om er te voetballen op het
Cruijff Court. Bij mooi weer wordt er gespeeld
en gepicknickt. Er is echter ook veel criminaliteit in het park avonds.
TiBoKa verdient een volwaardig doepark voor
jongeren. Een plek waar ruimte is voor sport en
spel, voor flaneren en spelen, voor picknicken
en zonnen. Een park ook dat vooral veilig is,
zowel overdag als ‘s avonds.
Het park kan ook een bijdrage leveren aan het
klimaatbestendiger maken van de wijk, het
voedselthema en aan het verhogen van de
biodiversiteit in de wijk.
De sleutel zit in het maken van een integraal
plan.

De Stokhasseltlaan wordt afgesloten ter hoogte van het Ypelaerpark. Hiermee wordt in de
eerste plaats meer parkruimte gecreëerd en in
de tweede plaats wordt de Stokhasseltlaan
geen scheiding meer tussen buurten maar het
groot Ypelaerpark, een verbinding door de
vele oost- west wandel en fietsroutes die nu te
maken zijn.

2
3
4

De waterpartij van het Ypelaerpark wordt
vergroot zowel naar het zuiden als naar het
westen. Hiermee wordt meer waterbergingscapaciteit gecreëerd voor de omringende buurten.

12
6
11

Aan de noordzijde wordt, op de kop van de
vijver een brede vlonder aangelegd die uitkijkt
over het water. Een chillplek en picknick in de
zon. In het water ligt een speeleiland. Het
bestaande speelschip wordt hierheen verplaatst en gecombineerd met andere bijzondere speelelement. Dit wordt een trekker voor
moeders en kinderen. Veiligheid voorop dus
toezicht gewenst.

tekst loopt (-voor nu- tijdelijk) door op volgende sheet.
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Verdiplein

2

Aldi supermarkt

3

plintflat

4

chill-vlonder

5

speeltuin

6

fietspad

7

speelveld

8

appartementen

9

UrbanSportsArena

8

13

met toezicht

in bloemrijke plukzone
picknick - voetbal - evenementen
ogen op park

boxschool - basketbalveld

vijverpartij

11

appartementen

13
10

buurtcentrum - eethuis - ogen op park

10

12

8

markt - wonen boven winkels - hocosto onder plein

uitbreiding vijverpartij - waterberging ogen op park
transformatie plint - waterberging ecologische oevers
ogen op het park

bloemrijke grasland

picknick - voetbal - evenementen

wandelpaden en plukroute

Ypelaerpark
Verdiplein / Urban Sports
De plint van de flat wordt getransformeerd tot Artvillage en
buurtcafe. Samen met het buurthuis vormen ze het culturele
hart van TiBoKa. Moeders kunnen thee drinken of een cursus
volgen terwijl kun kinderen aan het spelen of dansen zijn.
Aan de zuidzijde van het park, bij de huidige Cruijff Court
wordt een urban sports arena ontwikkelt. en uitbreiding van
sport en spel voorzieningen. Concentratie van voorzieningen
maakt toezicht mogelijk en de boksschool zou hier prima passen om daaraan een bijdrage te kunnen leveren.
Tussen de urban sports en de Art Village, een evenementenveld van formaat. Bestaande bomen zullen ruimte maken voor
een openen zonnig hart waar gevoetbald en geflaneerd kan
worden en waar buurtfestivals kunnen landen.
De randen van het park worden waar mogelijk voorzien van
woningbouw met ‘ogen op de grond’. De plinten van de
bestaande flats aan de oostzijde langs de Corellistraat worden
getransformeerd.
Aan de westzijde worden op de koppen van de oost-west
georiënteerde flats apparente gemaakt met hun voorkanten
naar het park. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van
bestaande infrastructuur. De eengezinswoningen en de ouderen woningen aan de westzijde kunnen op termijn vervangen
worden.
Aan de zuidzijde wordt een iconische ‘parkwachter’ gebouwd
van 12 lagen hoog. Mooi luxe appartementen met zicht over
het park.

Klimaatrobuust
Tiboka en energie
Van stadsverwarming naar Buurtverwarming.
We zitten er straks warmpjes bij.
In Tilburg Noord gaat de buurt de warmte die we in onze woningen nodig hebben volledig groen opwekken. Zonder steenkool, zonder gas en zonder biomassa afkomstig uit de hele
wereld.
Voor een gedeelte gaat dat via zonnecollectoren Wat we naast
de eigen warmte uit die zonnecollectoren gebruiken is restenergie van windmolens en zonnepanelen. Bij zonnige dagen
en/of storm wordt er te veel zonne- en/of windenergie vanuit
de Spinder gemaakt. Wat te veel is overbodig.
Wat overbodig is wordt afgevoerd via de bodem of de windmolens worden uitgezet. Deze stroom willen we gebruiken
voor onze slimme buurtwarmtepompen. Deze pompen zetten
dat om in warm water. En dat warme water slaan we op in een
zogenaamde buurtbuffer.

Wat zijn dat? De buurtbuffers zijn ondergrondse warmwatervaten die deze goedkope stroom opslaan en vasthouden in warm
water. Als later thuis de verwarming aan moet komt dat warme
water prima van pas. Voor een tarief dat gelijk of goedkoper is
als nu. De buurt zit zelf aan de knoppen.
Je huidige warmteprijs wordt namelijk afgerekend op basis van
de zogenaamde ‘ACM max’, een verrekening met de huidige
gasprijs. We weten dat die gasprijs gaat stijgen. Maar hoeveel?
Wij weten het natuurlijk niet zeker, maar wij denken dat de CO2
(broeikasgas) in de toekomst duurder betaald moet worden.
Daarmee gaat je verwarmingsafrekening jaarlijks omhoog.
Dit project levert ook nog eens ruim 900 ton CO2/jaar besparing op.
Door over te stappen van de stadsverwarming naar de buurtverwarming voorkomen we dit. De prijs blijft minstens gelijk

aan de huidige betaalde prijs. Na aanleg van dit systeem ontstaat
wel een winst, winst die nu wegvloeit. Die zou eigenlijk in de buurt
moeten blijven. Per huishouden kan dit oplopen tot € 300 per jaar.
Hoe krijgen we dat voor elkaar. In ons A4-document wordt uitgelegd hoe en hoeveel winst er in de buurt te maken valt met de
huidige prijzen. Hiervoor heb je een organisatie nodig met een
eigen entiteit, bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Meestal is die
samengesteld uit mensen die investeringen in het betreffende
systeem hebben gestoken. Komt dat goed uit: dat zijn bewoners
zelf! Eigenaren en huurders, kortom mensen die de warmte afnemen. Ons voorstel is om de woningcorporatie een jaar of vier deze
kar te laten trekken. Namens alle bewoners, zodat jullie niet opgescheept komen te zitten met een duur adviesbureau voor ontwikkelingsprojectmanagement. Zo krijg je als bewoners de tijd om een
betrouwbare entiteit op te bouwen en op termijn je eigen zaken te
regelen bij belastingdienst en bank.

Klimaatrobuust
Tiboka en water
Water is kostbaar in de gehele wereld en ook hier. TiBoKa heeft
alles in zich om een klimaatrobuuste, hittebestendige stadsdeel
te zijn, ongevoelig voor verdroging en dynamisch reagerend op
zware buien.
De oplossing ligt in het herstellen van het opdikken en aanvullen van het oorspronkelijke gelaagde buitenruimteplan.
In TiBoKa is het groen in stappen ontworpen, van huis met tuin,
van flat naar border > gezamenlijke groenhoven en plantsoenen > > straten met bomen > breder lanen > parkstroken >
wijkparken > brede parkways.
Een robuust watersysteem begint in de haarvaten van het systeem. Elke druppel bovenstrooms geborgen en/of geïnfiltreerd,
geeft aan het eind van het systeem geen waterproblemen.

Een robuust watersysteem wordt niet 1, 2, 3, gebouwd,
maar in onderdelen in een doorgaand proces ontwikkeld.
We stellen daarom de volgende strategieën voor:
1. Investeer overal in een levendige bodem als grote spons
Na 50 jaar is de bodem op. Composteer overal, in tuinen,
boomvakken, parken en in groengebieden. Dit vergt acties om
te “ontstenen” en een ander soort beheer, met als resultaat
meer bergend vermogen en betere groeiomstandigheden.
2. Iedereen een regenton

yağmur varili, foosto roob, kišnica
Elke cultuur zijn eigen regenton, als buffer in het haarvat van
het robuuste watersysteem.

3. Ontwikkel een getrapt dynamisch waterberging systeem
Van ondiepe greppel, naar laagte, naar vijvers en laken om
uiteindelijk in een dicht netwerk van waterloopjes en poelen
in Kouwenberg te stromen. Dit systeem bergt dynamisch en
infiltreert waar mogelijk. Dit systeem voedt bij overschotten
druppelsgewijs het moerasgebied van de Brand.
4. Ga verdroging tegen door waterbekkens in TiBoKa
Deze stromen vol bij wateroverschot en stromen leeg bij
watertekort.
Deze strategieën zullen niet alleen de buitenruimte in ruimtelijke
dynamiek, in biodiversiteit en gradiënten versterken, maar ook
TiBoKa fris en levendig houden als de klimaatveranderingen zich
doorzetten .

Hoe nu verder

“Om die droom waar te
maken is geld expliciet niét
het probleem. Continuïteit in
visie en aanpak zijn belangrijkere voorwaarden voor
succes op langere termijn.”

Hoe houden we
vaart en vertrouwen
in TiBoKa?

Camiel van Esch,
strateeg WonenBreburg
•

“Noord moet over 15 jaar
een hele mooie groene
woonwijk zijn. Om daar te
komen moet je een boegbeeld aanstellen. Iemand die
voor lange tijd vanuit passie
de ontwikkeling draagt, trekt
en volhoudt.”
Frank Schoenmakers,
Van Wanrooij Bouw
& Ontwikkeling
•

2020

voedsel

van dichtbĳ
gezondheid
ontmoeten
moeders
biodiversiteit
water vasthouden

2021

2022

1 BackYardFood
3 6
1 collectieve opslag vrieskasten
1 2 buurttafels
1 5

1

awareness

1 3

jongeren
1
3
2

3 4

geld besparen
geld verdienen
ondernemerschap
eigenwaarde
zelf doen

2030

1 5

stadsboerderĳ Kouwenberg

grote markthal ‘La Boka’ op Wagnerplein

Samen werken en
samen eten is ﬁjn

introductie Tuk Tuk

1 food-week event bĳ markthal ‘La Boka’

food evenementen door heel TiBoKa

veilige ﬁetsroute en oversteekplaatsen

1 2 3 4 5 6

eethuizen ‘Cuisine du TiBoKa’

1 2 3 6

biodiversiteit in openbaar groen middels beheer

2 dependance VMBO

2 3 5

Ik wil voor altĳd
hier blĳven

VMBO school

start ontwikkeling Kouwenberg wonen en aanleg tuinen

in Tilburg Noord blĳven
woning differentiatie
voor alle generaties
voor alle doelgroepen

kracht

1 5

lokale verkoop op markt Wagnerplein

stage- en opleidingsplekken VMBO

wonen

2025

3 stadstuinderĳ in Kouwenberg
1 3 stadskwekerĳ planten

1 2 3

veiligheid
spelen
sporten
ontmoeten
opleiding

2024

pop-up eethuizen ‘Cuisine du TiBoKa’

lokale merk ontwikkeling

1 3

2023

“Grow your own foodpark’ (aanplanten voedselbos en pluktuinen

1 2 5 6

start bouw wonen en aanleg tuinen Kouwenberg

Ik verbouw mĳn
eigen eten en verkoop
ook een deel
3 minder regels voor ondernemers
1 2 3 goedkope (tĳdelĳke) huurruimtes voor ondernemers
1 pop-up eethuizen ‘Cuisine du TiBoKa’
1

1 5

grote markthal voor vrĳe handel Wagnerplein

1

eethuizen & winkeltjes

stage- en opleidingsplekken VMBO

1

2020

2021

2022

werkplaatsen ondersteuning voedsel bedrĳvigheid

2023

2024

1 bewoners/ondernemers

4 WonenBreburg

3 Gemeente Tilburg

6 Waterschap De Dommel

2 sociaal maatschappelĳke organisaties

5 projectontwikkelaar

2025
ketenknooppunt

Ik verdien mĳn geld
in mĳn eigen restaurant
2030

veilig, kleurrĳk,
groen, divers, lekker
eten, ﬁjn wonen,
veel ruimte, mooie
architectuur,
ﬁjn park

Onze plannen en ruimtelijke verbeeldingen dragen we mét
deze presentatie over aan Tilburg Noord. Aan de coalitie, aan
de bewoners.
Als team combineerden we al doende de energie en ambitie
van ondernemende mensen enerzijds met de noodzakelijke
ingrepen in het ruimtelijk domein anderzijds. Dit proces van
onderzoeken, ontwerpen, ondernemen smaakt naar meer.
Over smaak gesproken: de voedselkaart laat zien hoe veelbelovend en tegelijkertijd ingewikkeld die weg is. Hoe houden
we vaart en vertrouwen? Op de eerste plaats door volop aan te
sluiten bij de energie die PACT al in de wijk brengt. We hebben
wél twee suggesties die kunnen helpen deze energie bestendigen en versterken:
• De blijvende aanwezigheid van een stevige budgetkraker
• Het borgen van de TiBoKaTwist(er)

Hoe nu verder

Budgetkraker

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te snappen dat we budgetten slim moeten gaan combineren in TiBoKa. En natuurlijk
gaat het dan niet alleen om geld dat gemakkelijk te becijferen
is. Om euro’s die gekoppeld zijn aan vastgoedingrepen. Juist
de enorme, structurele en groeiende budgetten die omgaan in
zorg, welzijn, onderwijs en handhaving geven in de maatschappelijke businesscase het beste en snelste rendement...mits juist
gecombineerd en ingezet.

Budgetkraker
Functievereisten:
• Ruimte geven aan ondernemende bewoners!
• Een bijter zonder blaffer;
street smart én bestuurlijk (eigen)wijs;
• Durft te duwen waar het pijn doet
om het uiteindelijk beter te laten voelen;
• Staat pal voor de doeners.
• Impactvolle persoonlijkheid die gedijt
in de improvisatiemaatschappij;
• Gezonde afweer van spreadsheets
• Weet binnen ambtelijke organisatie de weg,
kan onafhankelijk opereren.
• Voor niemand bang!

Public Private Partnerships (PPS) en zelfs een Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) kenden we in Tilburg
natuurlijk al vanuit met name het ruimtelijk domein. Zo’n model
was altijd gebaseerd op het uitgangspunt dat alle belanghebbenden wat in een meerjarig fonds storten en dat je dan alleen
nog moet regelen wie er bepaalt wat er mag worden betaald
uit dat fonds. Je zou zo’n fonds natuurlijk kunnen verbreden.
Alle schotten de wereld uit! Dat klinkt logisch maar dat is niet
vanzelfsprekend. Wij kiezen niet voor die route.

“Het klinkt op het eerste
gezicht volstrekt logisch om
geldstromen te bundelen,
om die transitie-opgaven
eens wat financieel intelligenter op elkaar af te stemmen. Maar zo’n rekensom is
vaak gebaseerd op allerlei
langjarige aannames die
je later in de wielen rijden.
Bovendien worden organisatorische / juridische kwesties
vaak onderschat. Mik niet op
financieel sluitende tekentafelexploitaties voor je transitie. Kies voor het optimaal
exploiteren van de creativiteit. Geen TREX maar CREX!”
Pieter Buisman,
Geldstromen door de Wijk
•

Hoe dan wel? Continu slim schakelen. Niet meteen rekenen.
Wel opjagen en aanjagen. Te duwen waar dat moet. Te trekken
waar dat kan. Dat vraagt volgens ons om een ondernemende,
stevige persoonlijkheid. Iemand die in dit soort wijken niet mag
ontbreken. Die meer waarde toevoegt dan een ondoorgrondelijke businesscase. Een onafhankelijk zwaargewicht die deuren
opent en openhoudt voor de wijk. Die urgenties en ambities
voorziet van passende en liefst langjarige financiering.

“Zo’n spreadsheet is natuurlijk zelden de hele werkelijkheid maar je moet ‘m tactisch in kunnen zetten.
Ik denk in offensieve en
defensieve termen. Je moet
wel toegang hebben tot
dat soort rekensommen, het
is handig als je onder vuur
komt te liggen, je moet er
dan mee kunnen zwaaien.
Het zal alleen nooit doorslaggevend zijn.”

Floris Alkemade,
(interview NRC 16 juni 2020)

Pieter Tops,
lector politie en openbaar
bestuur Politieacademie



“Er bestaat een grote angst
om aan iets te beginnen als
de uitkomst niet vaststaat.
(..) Dat heeft te maken met
de illusie dat het spreadsheet-denken wel een vorm
van zekerheid zou bieden (..)
het levert karikaturen van de
wereld op en biedt schijnzekerheid. Bovendien lijkt het
denken abrupt te stoppen
zodra de spreadsheets op
tafel komen.”

•

•

Hoe nu verder

TiBoKaTwist(er)

Rondlopen met mensen die wat willen. Om de kaart zitten met
ondernemende mensen in en rond Tilburg Noord. Hen uitdagen de regie te pakken en onze inzending als bidbook te zien.
Maar ook hen tegenspreken of prikkelen hun ambities aan te
scherpen. Uitdagen zich te verhouden tot of te verbinden
met andere kwartiermakers. Deze choreografie noemen we de
TiBoKaTwist.
We combineerden zo al doende de energie en ambitie van
ondernemende mensen met de noodzakelijke ingrepen in het
ruimtelijk domein. De TiBoKaTwist is een proces van onderzoeken, ontwerpen, ondernemen. Opvallend was het plezier
waarmee kwartiermakers dit serieuze spel met ons speelden.
De twinkeling, de aha-erlebnis die ontstond als we ‘door de
kaarten keken’. Als bleek dat er meer mogelijk was dan ze
dachten. Door goed te kijken, door eens een andere positie uit
te testen. Het deed ons denken aan Twister, de oefening om
jezelf met meerdere mensen op een kleurige gestipte
mat overeind te houden, positie te zoeken.

Onze aanpak is verwant aan het ontwerpend onderzoeken.
Die werkwijze is niet per se nieuw, wij voegen daar vooral het
ondernemende aspect aan toe. Dat zorgt voor het op gang helpen van energie en trots die al in zo ruime mate aanwezig
is in Tilburg Noord.

Ontwerpend onderzoek

Er is veel geschreven over de werkzame bestanddelen van
ontwerpend onderzoek. Het iteratieve proces blijkt beter zicht
te bieden op nieuwe of verborgen vraagstukken. De mist rondom onderliggende, impliciete verwachtingen trekt op. Voordeel
is verder dat verbeelde plannen van een wat verder gelegen
toekomst, (“een échte kaart!”), enorm inspirerend kunnen zijn
en tegengestelde belangen van de korte termijn bespreekbaar
maken.
De inzet van multidisciplinaire teams ten slotte maken het
gesprek rondom de kaart rijker.

De TiBoKaTwist omschrijft wat er her en der al gebeurt in
Noord. Wat er onder PACT-vlag al tot stand is gekomen.
Wij stellen voor om te blijven zoeken naar TiBoKaTwisters,
op alle domeinen en in hechte samenwerking met PACT.

Tot slot.

Onze aanpak leunt op het werken met kwartiermakers.
Een aantal daarvan hebben we afgelopen maanden gevonden.
Het voelt al stevig, maar er zijn er ongetwijfeld veel meer.
Ook het netwerk van PACT is daarbij belangrijk.
Ga door met de TiBoKaTwist, vind de ondernemende
kwartiermakers. Voed en verbind ze. Voer bankgesprekken,
doe anderhalve meterwandelingen, ga ideeenballetjes
overtrappen. Balkondialogen, de vraag van de dag in de
buurtwhatsapp of de FB/Insta groep. En je hebt de wind mee:
juist na deze coronaperiode snakken mensen naar contact
en gesprek.

G R A F I S C H O N T W E R P: M A S JA M O L S

Meer informatie? Reageren op onze plannen?
Ga naar www.tiboka.nl
Ed Bergers
Baudoin van Alphen Bergers
Architecten Interieurarchitecten
073 56 56 755
ed@bvab.nl
www.bvab.nl
Berny van de Donk
donk | bouwen met verhalen
info@bernyvandedonk.nl
06 37 33 03 36
www.bernyvandedonk.nl

Ton van der Hagen
Archistad
06 53 42 54 35
info@archistad.nl
www.archistad.nl
Mariëlle Kok
06 23 91 30 30
marielle@kruitkok.nl
www.kruitkok.nl

Esther Kruit
06 15 42 01 90
esther@kruitkok.nl
www.kruitkok.nl
Koj Koning
06 20 40 52 81

Marc Okhuijsen
Zonnova bv
marcokhuijsen@gmail.com
06 52 17 14 30
www.deeldezon.eu

straatnaambord gephotoshopt
Foto’s: [toevoegen Pieter de Ruijter]

PA N O R A M A
TILBURG NOORD

