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2020: een visioen
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EEN WANdElINg dOOR dE NIEuWE SPOORzONE
De Spoorzone, hoe zou ze er over tien jaar uit zien? Een 
buurtbewoner schetst hieronder een ideaalbeeld van de nieuwe 
Spoorzone. Ze hoort bij de binnenstad. Wat zie en voel je als je in 
2020 door de Spoorzone wandelt, met als start- en eindpunt het 
NS-station? Tussen de regels door lees je aan welke voorwaarden de 
ontwikkeling van dit gebied de komende jaren zou moeten voldoen.  

“Wij schrijven het jaar 2020. We verlaten het station en komen in 
een nieuwe Spoorzone die nu organisch met de oude binnenstad 
verenigd is en op een natuurlijke wijze grenst aan de wijk 
Theresia. Staande in de brede, mooi vormgegeven en verlichte 
stationsonderdoorgang nemen we de zuidelijke uitgang. Buiten 
gekomen zien we een plein (het Stationsplein) waarover we 
ongehinderd door verkeer (de voormalige Spoorlaan als onderdeel 
van de cityring is namelijk verzonken in een tunnel) rechtstreeks de 
Stationsstraat in kunnen lopen.
Als we naar rechts kijken, zien we een brede met bomen omzoomde 
voetgangerspromenade die voert naar de T-Dome, een gebouw 
dat beroemd is om zijn popconcerten, atletiekwedstrijden en 
wielerzesdaagsen. Aan de rechterzijde van het station ligt ook 
het vernieuwde busstation, geen kale asfaltvlakte, maar prachtig 
vormgegeven en op een - letterlijk - natuurlijke en klantvriendelijke 
manier ingericht. Voor wachtende reizigers is het op die plek goed 
toeven.
Als je naar links kijkt, strekt zich voor je een brede, met veel 
groen beplante autovrije stadsboulevard uit die smaller wordt ter 
hoogte van het voormalige postkantoor, omdat daar de Spoorlaan 
weer bovengronds komt. De versmalde stadsboulevard vormt 
de verbinding met de Heuvel. De parkeergarage van het Pieter 
Vreedeplein is vanuit het -1 niveau van de Spoorlaantunnel 
bereikbaar.
Als we linksaf de zonovergoten autovrije stadsboulevard oplopen, 
met leuke zitjes en terrasjes onder de bomen en prachtig 
vormgegeven kiosk, zien we dat aan de linkerzijde tussen het 
stationsgebouw en het voormalige postkantoor het spoor volledig 
‘op pootjes’ is gezet. Onder het spoor door zien we glimpen van 
oude, monumentale NS-gebouwen die in volle glorie pronkend en 
op een speelse manier zijn opgenomen in de nieuwe architectuur en 
infrastructuur van het gebied. 

Op sommige plaatsen onder het spoor vinden we (tussen de pootjes) 
voorzieningen als winkels, shops, kiosken en horeca . Overdag, 
maar zeker ‘s avonds vormen de spooronderdoorgangen een lust 
voor het oog door de wijze waarop deze zijn verlicht. Verlichting en 
bedrijvigheid zorgen er voor dat passanten zich veilig voelen. 

Zoals de Stationsstraat in noordelijke richting via het Stationsplein 
is verlengd door over te gaan in de brede stationsonderdoorgang, zo 
sluit de Willem II-straat ook aan bij de nieuwe stratenstructuur van 
de Spoorzone. Beide centrumstraten zijn door hun verbinding met 
het Spoorzonegebied drukke voetgangersstraten die de winkels en 
de culturele en onderwijsvoorzieningen van de “oude” binnenstad 
(De NWE Vorst, Paradox, Factorium, Openbare Bibliotheek, Fontys-
kunstopleidingen) verbinden met die van de Spoorzone. Ook veel 
andere straten gelegen tussen stadsboulevard en Heuvelstraat 
zijn vergeleken met vroeger veel gezelliger en drukker geworden: 
men vindt er een grote diversiteit aan kleine, kwalitatief goede 
winkeltjes en ateliers/galeries (voornamelijk initiatieven van 
ondernemende zelfstandigen en kunstenaars). Het gebied is in zijn 
geheel autovrij en gedeeltelijk scootervrij. 

Wanneer we, lopend op de stadsboulevard, ter hoogte van de 
Willem II-straat linksaf slaan en met het winkelende en recreërende 
publiek het spoor onderdoor lopen en het Spoorzonegebied 
betreden, merken we dat de stratenstructuur en de wijze van 
bebouwing ook aansluit bij de structuur van de Theresiawijk. Direct 
ten noorden van het spoor zien we relatief veel hoogbouw in een 
heldere blokstructuur met hoogteaccenten. De Lange Nieuwstraat 
die vroeger de zuidgrens van Theresia leek te vormen is opgenomen 
in het gebied waarvan de nieuwe bebouwing geleidelijk (van 
hoog naar laag) overloopt in die van Theresia. Door de keus om 
de stratenstructuur van zowel de binnenstad als Theresia in de 
Spoorzone voort te zetten is dit gebied echt een onderdeel van de 
binnenstad geworden en is Theresia als “rustige” woonwijk ook op 
een geïntegreerde wijze aan de binnenstad gekoppeld. 



Lopend door de straten van de Spoorzone valt je op dat in dit 
gebied de diverse functies voortreffelijk zijn gemengd waardoor 
het er ook ‘s avonds en in het weekend altijd levendig is. In op 
kwalitatief hoogstaande wijze architectonisch vormgegeven 
gebouwen vinden we woon-, cultuur-, kantoor-, onderwijs-, 
horeca- en bedrijfs/middenstandsfuncties in een fraaie mix terug, 
waarin het industriële NS-erfgoed uitstekend is geïntegreerd. 
De stedelijke plinten van de straten vormen voor het publiek 
linten van aantrekkelijke bedrijvigheid. De stratenstructuur is 
spannend, dat wil zeggen niet rechtlijnig, bijna romantisch. In het 
gebied komen we al wandelend als vanzelfsprekend uit op twee 
schitterende pleintjes, volledig omzoomd door mooie architectuur, 
met horeca en cultuur, geïnspireerd op Zuid-Europese plaza’s, maar 
wel eigentijds vormgegeven. Zittend op de terrassen van deze 
pleinen hoor je de stemmen van de vele passanten weerklinken 
tegen de gevels van de omliggende gebouwen: oases van rust. 
De levendigheid en de verblijfsgezelligheid hebben er gedurende 
de afgelopen jaren in toenemende mate voor gezorgd dat de 
Spoorzone thans voor 100% als een natuurlijk onderdeel van het 
centrum van Tilburg wordt beleefd.

Dwars door het gebied loopt van oost naar west de Burgemeester 
Brokxlaan. Aanvankelijk was deze laan bovengronds gepland, maar 
voortschrijdend inzicht heeft er destijds gelukkig toe geleid dat een 
groot deel van de laan in een tunnel is ondergebracht. Ze geeft zo 
ook toegang tot de ondergrondse parkeergarages van de Spoorzone. 
Daardoor wordt het gebied meer als een eenheid ervaren, is er 
ruimtelijk meer mogelijk geweest (mooie visuele zichtlijnen, meer 
groen) en is het gebied verkeersluw gebleven.
Rijdend door de tunnel kunnen automobilisten op een aantal 
plaatsen op -1 niveau afslaan om de diverse ondergrondse 
parkeergarages te bereiken. Daarmee is het gebied ook voor de 
automobilist zeer bereikbaar geworden. 

Van oost naar west door het gebied lopend komen we ter 
hoogte van het station uit op het Noordplein, de nieuwe grote 
ingang van het station aan de noordzijde. Deze ingang heeft 
de allure en voorzieningen van een hoofdingang. Kijkend over 
het plein vanuit de noordelijke uitgang zien we schuin links de 
voormalige ‘draaischijf’ (schitterend gerestaureerd en ingericht 
als expositieruimte) en ervaren we mooie zichtlijnen op het 

Deprezgebouw met daarachter de Theresiawijk. In de nabijheid van 
het plein bevindt zich een congrescentrum en een hotel.
Het Noordplein vormt een uitstekend startpunt voor bezoekers 
aan de diverse cultuurkwartieren van Tilburg: Museumkwartier 
(De Pont, Audax Textiel Museum, Stadsmuseum, 
Muziekinstrumentenmakersmuseum) te bereiken via een kunstroute 
door de wijk Theresia, Koepelgebouw NS (een cultuurgebouw), 
Veemarktkwartier, Kunstcluster (Openbare Bibliotheek, Fontys, 
Theaters Tilburg, Factorium). 

Het hele Spoorzonegebied is een hoogwaardig en aantrekkelijk 
binnenstadgebied, waar mensen wonen en werken, elkaar kunnen 
ontmoeten, kunnen winkelen, recreëren en ontspannen. Enerzijds is 
het een fantastische entree naar de vergrote Tilburgse binnenstad 
met al zijn voorzieningen, anderzijds biedt het knooppunt een 
grootstedelijke entree naar het station dat deel uitmaakt van 
een metroachtig vervoersnetwerk met de andere grote Brabantse 
steden.” 
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We staan aan de vooravond van de start van de ontwikkeling van 
een omvangrijk en historisch waardevol Spoorzonegebied, dat 
grotendeels behoort tot de wijk Theresia. Binnenkort zal een aantal 
consortia van projectontwikkelaars, op basis van de gemeentelijke 
ambitienota, een visie aanbieden. Een van de visies zal worden 
gekozen en vormt het uitgangspunt voor een uitgewerkt plan 
voor de Spoorzone. Voor ons als wijkbewoners en ook als inwoner 
van de gemeente Tilburg heeft dit een grote impact. Zo wordt 
de wijk een onderdeel van het nieuwe centrum, verschijnen er 
nieuwe gebouwen en ruimten en zullen er andere bestemmingen 
en functies in de wijk Theresia en de Spoorzone zijn. Het biedt 
talloze kansen, maar vraagt ook om alertheid en kritische toetsing 
om geen dingen verkeerd aan te pakken. Dit is de belangrijkste 
aanleiding van de BST (stichting Belangengroep Spoorzone Theresia) 
om deel 3 uit te brengen. Dit deel zal, na deel 1 (2005) en deel 2 
(2007), vooral dienen als een kritische en inhoudelijke bijdrage om 
de aangeboden visies te spiegelen en deze te beoordelen op hun 
waarde. Daarnaast dient het om aan te geven dat de BST een (pro)
actieve rol in dit jarenlange ontwikkelingsproces wil vervullen. 
Participeren als gelijkwaardige partner, mede bedenken, bewaken en 
beheren op vanvoor wijkbewoners/inwoners belangrijke thema’s. En 
dat is ook van deze tijd. 

Het is moeilijk ons voor te stellen hoe de wijk Theresia en de 
Spoorzone er over 10 jaar echt uitzien. Een droom, een visioen 
staat ons daarin bij. Het lezen van het visioen (Een wandeling 
door de nieuwe Spoorzone in 2020) kan ons leiden in de komende 
discussies. In hoofdstuk 1 en 2 hebben we de voorgeschiedenis 
en het gehele proces van deelname van de wijkbewoners 
verantwoord. Vervolgens bespreekt hoofdstuk 3 ons standpunt 
over bewonersparticipatie om daarna in hoofdstuk 4 en 5 de 
bewonersvisie te presenteren. Dit deel 3 is een resultaat van 3 jaar 
discussiëren, informeren en (door)denken binnen de BST, waaraan 
een groot aantal wijkbewoners heeft deelgenomen middels 
klankbordgroepvergaderingen, buurtcafés, website, e-mails en 
workshops. Aangezien de Spoorzone ook de Bouwmeesterbuurt en 
de Bomenbuurt raakt, hebben wij, waar nodig, gezamenlijk onze 
standpunten ontwikkeld. Veel hebben we te danken aan de 
ambtenaren (van met name de directie Spoorzone), het college van 
B&W, wethouder Spoorzone Marieke Moorman en diverse adviseurs: 
allen die ons voorzien hebben van actuele informatie, adviezen, 
faciliteiten etc. Daarvoor onze dank. In het bijzonder willen wij 

dankzeggen aan onze adviseurs van de workshops (3 oktober en 
19 november 2009): Carol Hol, René Daniëls en Reinout Crince. 

Tot slot, wij als BST hopen en verwachten dat deze 
bewonersbijdrage zal leiden tot scherpe discussies en verantwoorde 
keuzes in het nieuwe Spoorzonegebied en dat er vooral geen 
historische vergissingen worden gemaakt, zoals in het verleden is 
gebeurd. 

Tilburg, Februari 2010

Peter Vermijs, voorzitter
Stichting Belangengroep Spoorzone Theresia (BST) 

Voorwoord
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‘Ons’ Theresia krijgt bovendien een andere plaats ten opzichte 
van de binnenstad, omdat het een deel van het centrum wordt. 
Nu al merken sommigen van ons hoe ingrijpend de komst van de 
Spoorzone is: ze hebben bijvoorbeeld andere woningen gekregen, 
gebouwen in hun straat krijgen een andere bestemming. 
Maar Theresia heeft ook kansen: bijvoorbeeld om ons oude, 
vertrouwde Theresia eens goed onder de loep te nemen en er de 
nodige verbeteringen in aan te (laten) brengen. Laten we meeliften 
met de veranderingen en vernieuwingen in het Spoorzonegebied 
voor zover dat voor Theresia verbeteringen zijn. Door actief mee te 
liften kan tevens verpaupering worden tegengegaan. 

PARTICIPATIE
Om op dit alles als mondige burgers in te spelen is het niet 
voldoende om alleen maar achteraf bezwaarschriften in te dienen, 
maar die voor te zijn. Dat kan door er nu al voor te zorgen een 
gelijkwaardig partner in de ontwikkeling van ons vernieuwende 
stadsdeel te zijn. Vandaar dat dit boekje die loep niet alleen richt 
op zwakheden, sterke kanten, kansen en wensen, maar ook op de 
vraag hoe we de kansen en wensen het beste waar kunnen maken. 
Dat laatste veronderstelt participatie. De doelstelling van dit 
boekje is dan ook, draagvlak te krijgen voor onze deelname in het 
participatieproces dat voor alle partijen geldt die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van de Spoorzone. Dat zijn projectontwikkelaars, 
ondernemers als Prorail, Veolia, instanties als onderwijs, zorg, 
cultuur en de gemeente, maar zeker ook wij, bewoners van Theresia. 
In dit boekje staan het participatieproces en de uitgangspunten 
vanuit de Theresiawijk dus centraal. 

Inleiding en verantwoording 
hoofdstuk 1
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WAAROm EEN NIEuW BOEkjE OVER 
ThERESIA EN dE SPOORzONE?
Het tijdstip waarop de Spoorzone een nieuw aanzicht krijgt, komt 
dichterbij. In dit boekje wordt onderzocht wat daarin de kansen 
voor Theresia en Spoorzone zijn; met andere woorden ook de 
kansen om het visioen uit de proloog werkelijkheid te laten worden. 
Leidraad bij dat onderzoek zijn behalve de twee vorige boekjes, de 
uitkomst van enkele ontwerpworkshops en een buurtcafé die in het 
najaar van 2009 gehouden werden. 
De BST (Belangengroep Spoorzone Tilburg) had Stadslab van de 
Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw bereid gevonden 
om de workshops, waarvan de eerste op 3 oktober plaatsvond, te 
leiden. Ruim twintig bewoners, voornamelijk uit de wijk Theresia, 
namen deel. Gevolg: een gedeeltelijk nieuwe visie op de Spoorzone. 
Deze werd op 17 december in een buurtcafé aan de bewoners van 
Theresia voorgelegd en breed bediscussieerd. 

‘Onze’ ideeën dienen als een tegenwicht tegen de visies over de 
Spoorzone die enkele consortia van projectontwikkelaars begin 
2010 aan de gemeente aanbieden. De gemeente zal een van die 
visies uitkiezen om er een uitgewerkt plan voor de Spoorzone van 
te laten maken. De gedachten die wij in onze publicaties hebben 
vervat spelen bij die selectie een rol. Wij bewoners willen niet 
zomaar een factortje zijn, maar een met betekenis. Wij zijn per slot 
van rekening de Tilburgers die het meest te maken hebben met die 
nieuwe Spoorzone, we wonen er vlak tegenaan of erin en worden 
er dus elke dag mee geconfronteerd. In de bouwfase dagelijks: in 
de vorm van bouwverkeer en parkeren e.d. en dat waarschijnlijk 
meer dan 15 jaar lang. Een ander gegeven is dat draagvlak voor 
de ontwikkelingen vergroot wordt als de buurt meedenkt over de 
plannen en bereid is er positief over te adviseren.



´goed´ worden” (p.7). “Voorop staat dat de Spoorzone een bruisend, 
dynamisch gebied moet worden. Het moet er van ´s ochtends 
vroeg tot ´s avonds laat druk zijn. Dus van 07.00 tot 24.00 uur in 
plaats van 09.00 tot 17.00 uur. Dat lukt met de aanwezigheid van 
zoveel reizigers, studenten, inwoners, werknemers en mensen die 
de bibliotheek, een theatervoorstelling, film, café of restaurant 
bezoeken. Dat lukt ook met de aantrekkelijke brede passages onder 
het spoor door. De bruisende dynamiek zal worden afgewisseld met 
rustigere delen, waar het leven wat minder snel mag gaan” (p.7).
“De monumentale gebouwen worden gecombineerd met een aantal 
moderne, opvallende gebouwen, [...] die het in zich hebben om 
uit te groeien tot de nieuwe iconen van de stad. Dat stelt hoge 
eisen aan de architectuur. Deze iconen worden ingebed in een wat 
rustiger weefsel van gebouwen. De gedachte gaat daarbij uit naar 
rustige,kleine deelgebieden met elk hun eigen karakter en sfeer. [...]
Ook een goede, groene aankleding zal er toe bijdragen dat de 
Spoorzone voor mensen een prettig verblijfsgebied is. De Spoorzone 
zal hoogbouw en hoge dichtheden kennen. Daarbij zijn meervoudig 
ruimtegebruik en een mix van meerdere functies per pand 
noodzakelijk. Het is nadrukkelijk de bedoeling om in de onderste 
lagen zoveel mogelijk publieksfuncties aan te brengen, variërend 
van een galerie tot een restaurant. Het gebied is goed bereikbaar 
vanuit het hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt” (p.7).

Ons tweede boekje stelde dat de Spoorzone enerzijds beter bij 
de binnenstad moest aansluiten, anderzijds met Theresia samen 
zou gaan. Een vraag die overbleef was hoe die nieuwe Spoorzone 
(en daarmee ook Theresia) zich tot de rest van de stad zou gaan 
verhouden. De vraag slaat op twee dingen. Ten eerste: wat betekent 
de nieuwe positie van Theresia feitelijk? Voor gebouwen, wijk, 
zorgvoorzieningen, verkeersoverlast, rust, veiligheid, woongenot 
enz. Ten tweede: welke invloed kunnen de bewoners van Theresia 
uitoefenen zodat de aansluiting van de Spoorzone zo goed mogelijk 
wordt? Hiermee zijn we beland bij het startpunt van ons nieuwe 
boekje. 

Theresia

Centrum

hoofdstuk 2

“Met de verplaatsing van het omvangrijke bedrijfsterrein van 
NedTrain komt in de Tilburgse Spoorzone een gebied vrij dat talloze 
kansen biedt voor ontwikkelingen die de stad enorm ten goede 
kunnen komen” (p.5). “De bewoners van Theresia willen er graag 
aan bijdragen dat al die prachtige potenties […] ten volle benut 
worden” (p.5). Twee citaten uit het voorwoord van het eerste 
boekje van de net opgerichte Stichting Belangengroep Spoorzone 
Theresia uit 2005. Het liet duidelijk aan de wereld weten hoe de 
buurt een nieuwe Spoorzone zag en dat ze graag constructief 
met de gemeente wilde meedenken. De eigen rol die ze wenste 
omschreef ze als die van een “volwassen, serieuze en effectieve 
gesprekspartner” die de wijk nadrukkelijk als uitgangspunt nam. 

dE BST kENdE VANAf hAAR OPRIChTINg dE 
VOlgENdE STANdPuNTEN, dIE NOg STEEdS VAN 
BETEkENIS zIjN:

•	 Theresia	moet	een	woonwijk	blijven.
•	 	Ze	wil	een	structurele	verbinding	

tussen‘noord’en‘zuid’.Dus	de	scheidslijn		
daartussen	opheffen.

•	 	Een‘cultureel	lint’	van	het	station	naar	het	
museumgebied	met	de	nadruk	op‘groen’.

•	 	De	Noordlaan	(inmiddels	omgedoopt	tot	
Burgemeester	Brokxlaan)	mag	geen	sluiproute		
van	oost	naar	west	en	andersom	worden.

•	 	Parkeren	in	de	Spoorzone	moet	ondergronds		
worden	en	voldoende	capaciteit	hebben.

•	 	De	plannen	en	ontwikkelingen	t.a.v.	de	Spoorzone	
moeten	gefaseerd	in-	en	uitgevoerd	worden.

•	 	Veiligheid	en	leefbaarheid	moeten	als	rode	draad		
en	toetssteen	gelden.

•	 	De	BST	is	een	structurele	partner	in	de	‘denktank’		
van	de	Spoorzone.

Twee jaar na het eerste boekje verscheen een nieuwe publicatie: 
‘Theresia & de Spoorzone, de bewoners spreken’. Hiermee 
reageerde de BST na een buurtcafé in juni ‘07 op een masterplan 
van de gemeente over de Spoorzone, nadat deze met de NS en 
Prorail overeenstemming had bereikt over de overname van 
het Spoorzonegebied. Het BST-boekje behandelde de volgende 
invalshoeken: de centrale plaats van cultuur in de zone, de 
economische activiteiten die kleinschalig moesten zijn en als 
hulpmotor moesten fungeren, onderwijs en jongeren, sport en 
evenementen, wonen, sociale veiligheid, groen, verkeersafhandeling 
en parkeren. Het boekje legde vast hoe dit alles een plaats kon 
vinden binnen de standpunten voor Theresia die ook al in het eerste 
boekje verwoord waren. 

VISIE VAN dE gEmEENTE OP dE SPOORzONE
Sinds ons boekje van 2007 heeft het college van B&W haar visie 
over het Spoorzonegebied eind 2008 nog eens op papier gezet. 
Later is deze visie door de gemeenteraad overgenomen in een 
Ambitienota. Hieruit blijkt dat onze ideeën en die van de gemeente 
niet essentieel uiteen liepen. Nog sterker, het lijkt erop dat ze veel 
van de ideeën die in ons tweede boekje staan heeft verwerkt. 
Opvallend is dat ze de gevolgen van de scheidslijn van spoorweg en 
–laan ongedaan wil maken door de Spoorzone bij de binnenstad te 
voegen. Ook wil ze bijvoorbeeld het busstation aan de zuidkant van 
het Spoor houden en komt ze voor duurzaamheid met geavanceerde 
milieutechnische voorstellen.  
Hieronder ter demonstratie enkele typerende passages uit de 
ambitienota:

“Eind 2010 komen de gronden en de gebouwen van de 
NS werkplaats vrij en binnenkort start de selectie van de 
(mederisicodragende) ontwikkelaar. De ontwikkeling van dit 
omvangrijke en bijzondere binnenstadsgebied vraagt om een 
zorgvuldige aanpak, uitgestippeld over een lange termijn” (p 1).
“De Spoorzone moet een bijzonder gebied worden, dat gevoelens 
van ontmoeting, contrast en verbinding oproept. Om te beginnen 
zijn de monumentale hallen van de NS werkplaats natuurlijk een
cadeau voor de stad. Daarmee ontstaat als vanzelf een bijzondere 
sfeer. Dat cultureel erfgoed verplicht ons ook om zorgvuldig om te 
springen met de inrichting van de rest van het gebied. De
prikkelende combinatie van historisch en moderniteit moet wel 

2005, 2007, 2010: BST en gemeente
N

98



Participatie: 
VAN INSPRAAk NAAR 
CONCEPTEIgENAAR

hoofdstuk 3

ONTWIkkElINg PARTICIPATIE IN ThERESIA
Afgelopen jaren zijn de buurtbewoners van Theresia in toenemende 
mate gaan participeren. De verdedigende houding is mede 
door de oprichting van de BST in 2002 veranderd in een pro-
actieve houding. Bewoners hebben zich georganiseerd in een 
belangengroep en een klankbordgroep die gevraagd en ongevraagd 
advies geeft aan de BST. 
Buurtbewoners worden geïnformeerd via buurtcafés, de wijkkrant 
en de interactieve website Spoorzonetheresia.nl. De publicaties 
van de BST illustreren de zienswijze van buurtbewoners op de 
ontwikkelingen in de Spoorzone. Inmiddels overlegt de BST eens in 
de zes weken met de gemeente. Dit werpt vruchten af. Ideeën van 
buurtbewoners worden serieus genomen. Zo werd het idee 
van de BST om de busstationlocatie aan de zuidzijde van het 
station te houden overgenomen door de gemeente. Ook de 
spoorwegonderdoorgang bij de Willem II- straat, de aandacht 
voor de ontwikkeling van cultuurlinten alsmede de aandacht en 
uitbreiding van het aantal hectaren groen is overgenomen in het 
Ambitiedocument van de gemeente Tilburg. Kortom, de BST is 
steeds meer een gelijkwaardige partner in het ontwikkelingsproces 
geworden. De ontwikkeling van deze bewonersvisie draagt daaraan 
bij. Hiermee hebben we de rol bereikt van concepteigenaar. 

WERkVEld
Als buurtbewoners van Theresia praten we mee over de 
ontwikkelingen in Theresia, de aansluiting van de Spoorzone 
op Theresia, de Spoorzone zelf en (in mindere mate) over de 
aansluiting van de Spoorzone op de rest van de binnenstad. 

Binnen dit werkveld zal de BST verschillend anticiperen op 
ontwikkelingen en daardoor kiezen welke rol (inspreker, adviseur, 
concepteigenaar, producent) de juiste is om als bewoners aan 
te nemen. Hierdoor wisselt de mate van verantwoordelijkheid 
en invloed per deelgebied en per thema. Zo wil de BST haar 
invloed maximaliseren op thema’s als veiligheid, parkeren, 
spoorwegonderdoorgangen, en zal ze de rol van concepteigenaar 
aannemen daar waar thema’s Theresia en de aansluiting van de 
Spoorzone op Theresia aangaan. 

Sinds de oprichting van de BST in 2002 is de belangengroep een 
structurele partner in het (ontwikkelings-)proces van de Spoorzone. 
De BST komt op voor de belangen van de bewoners van de wijk 
Theresia waar de Spoorzone deel van uitmaakt. Het is 
belangrijk dat bewoners zich uitspreken over de ontwikkeling van 
de Spoorzone en de aansluiting ervan bij Theresia. Immers, bewoners 
zijn de gebruikers van het gebied en weten als geen ander wat er 
speelt in de buurt en waar behoefte aan is. Daarnaast hebben ze 
direct te maken met de positieve en negatieve gevolgen van de 
ontwikkelingen. Kortom, de stem van de bewoners is waardevol 
voor gemeente en ontwikkelaar. PARTICIPATIEROllEN 

Bij een insprekende rol stellen buurtbewoners zich vooral reactief op 
door op andermans plannen (bijvoorbeeld die van de gemeente of van 
de projectontwikkelaar) te reageren. Deze rol is gericht op verdediging 
van het eigenbelang en kent een vaste procedure (bijvoorbeeld 
inspraakavonden). 

De rol van adviseur houdt in dat buurtbewoners in opdracht van een 
andere partij (bijvoorbeeld gemeente of projectontwikkelaar) gevraagd 
wordt om mee te denken over de plannen. Buurtbewoners stellen dan 
het algemeen belang voorop en kunnen zich organiseren, bijvoorbeeld 
in de vorm van een klankbordgroep.

Een stap verder gaat de rol van concepteigenaar. Buurtbewoners  
zijn dan niet meer reactief op vraagstukken, maar handelen proactief. 
Ze ontwikkelen zelf een visie (concept) op het gebied en stellen actief 
plannen voor, waardoor ze medeopdrachtgever worden. Er is sprake 
van een gezamenlijk belang. 

De meest verregaande rol die buurtbewoners kunnen aannemen is die 
van producent. Buurtbewoners pakken zaken zelf aan na het bedenken 
van (onderdelen van) het concept. Het draait hier om het waarmaken 
van het concept. Zo kan de BST het voortouw nemen in het 
ontwikkelen van het culturele lint en het (cultureel) ondernemerschap 
in Theresia (zie p. 19); dit zijn onderdelen van de programmering van 
het concept waar de BST als (co)producent kan optreden.

Deze rollen zijn terug te zien in de ontwikkeling van de 
buurtparticipatie in Theresia. 

Rol bewoneRs/gebRuikeRs in gebiedsontwikkeling

producent 

adviseur 

concepteigenaar 

gebieds- 
ontwikkeling 

passief 

inspreker 

actief 

denken doen 
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STANdPuNT BST
Het standpunt van de BST over participatie is dat buurtbewoners 
een (pro)actieve rol in het ontwikkelingsproces spelen. Dit betekent 
dat we een gelijkwaardige partner in het ontwikkelingsproces zijn. 
We willen het gedachtegoed over de ontwikkeling van de Spoorzone 
en de aansluiting op Theresia mede bedenken, bewaken en beheren. 

Dit standpunt brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Het 
veronderstelt het hebben van een visie op het gebied. Die hebben 
we, zoals deze publicatie laat zien. Het veronderstelt ook dat de 
BST weet welke rol(len) bewoners willen spelen en wat er nodig is 
om die rollen te kunnen en blijven spelen. 

Een goed contact met alle buurtbewoners van Theresia is dus 
essentieel. Uiteraard speelt de website daar een belangrijke rol in. 
Daarnaast komt er in het Deprezgebouw een informatiecentrum 
over de ontwikkelingen in de Spoorzone waar de BST graag 
bij aansluit met informatie, kennis en ruimte voor dialoog met 
buurtbewoners. 

Actieve participatie is een langdurig traject; met dit standpunt 
kiest de BST dus voor het langdurig aangaan van een verplichting. 
Momenteel wordt gediscussieerd over de invulling van deze rol en 
de implicaties van ons standpunt. 

Op de hiernavolgende kaart is onze bewonersvisie, die in hoofdstuk 
4 en 5 uitgebreid toegelicht wordt, visueel weergegeven. Te zien is 
dat het stratenpatroon van de wijk Theresia doorgetrokken wordt 
in de Spoorzone. De monumentale hallen zijn goed in te passen in 
deze blokstructuur van de wijk.
De roodbruine vlakken geven de ontwikkelingsgebieden aan. Deze 
vlakken zijn gebieden waarin meerdere gebouwen en functies 
een plek kunnen krijgen, met andere woorden het stellen geen 
bouwmassa’s voor, maar eengezinswoningen, appartementen, 
flatwoningen, rijtjeswoningen, winkels, enig groen, etc.

De overgangszone ligt tussen de Lange Nieuwstraat en de 
Burgemeester Brokxlaan; hier vindt de overgang plaats van de 
grootschalige bebouwing langs het spoor naar het schaalniveau  
van de wijk. 

Op de kaart zijn tevens de tunnels te zien, die zowel aan de 
voorzijde als aan de achterzijde van het station toegang geven 
tot ondergrondse parkeergarages. Door de tunnels ontstaan er 
stationspleinen, die het station aan beide zijden volwaardige in-  
en uitgangen bieden. 
 
Ook de onderdoorgangen onder het spoor zijn duidelijk zichtbaar. 
Het ideaal is een spoor ‘op pootjes’, zodat de scheiding tussen 
boven en onder het spoor echt opgeheven is door de vele 
onderdoorgangen.

Goed zichtbaar is dat het groen in de wijk als het ware een lint 
vormt van het spoor naar het Wilhelminapark. Waartoe zoiets zou 
kunnen leiden is nu al  te zien in het elders in de stad gelegen 
Regenboogpark.
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  Groen

  bestaande bouw

  ontwikkelinGsGebieden

  stationsplein

  lanGzaam verkeer verbindinGen

  stratenpatroon

  tunnel-optie
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TIlBuRg EN dE SPOORzONE 
In welk kader moeten de veranderingen in het Tilburgse centrum en 
daarmee die in de Spoorzone gezien worden? Is er wel een duidelijk 
kader? Vooralsnog kunnen we constateren dat Tilburg al decennia 
lang bezig is haar imago en aantrekkelijkheid te verbeteren. “De 
grove wijze waarop de stad groeide door de industriële complexen 
in combinatie met het ontbreken van identiteitsbepalende factoren 
zoals een historische binnenstad maakt dat Tilburg veelal niet 
aantrekkelijk wordt gevonden.” 1 Om dat te veranderen is er 
vanaf eind jaren vijftig een ‘comebackstrategie’ ingezet die ertoe 
moet leiden dat, na de teloorgang van de textielindustrie met 
alle negatieve gevolgen van dien, Tilburg wordt ervaren als een 
veelzijdige, plezierige stad om te wonen en te werken, met veel 
moderne en dienstverlenende industrieën en bedrijven, met een 
diversiteit aan onderwijsmogelijkheden. Tilburg wordt gezien als 
een stad waar kunst en cultuur een hoge prioriteit hebben en waar 
“daadkracht, vernieuwing, ruimte en sociale binding belangrijke 
kernwaarden zijn.” 2

Passend in deze strategie lijkt de ontwikkeling van de Spoorzone 
een unieke gelegenheid om Tilburg een nieuwe en noodzakelijke 
stedelijke dimensie te geven. Dat dit inderdaad nodig is moge 
bijvoorbeeld blijken uit een onderzoek van de Consumentengids dat 
laat zien dat Tilburg van 28 onderzochte binnensteden op de laatste 
plaats staat met het rapportcijfer 5,3! 3 

Wat betekent een nieuwe en noodzakelijke dimensie eigenlijk voor 
de ruimtelijke ontwikkeling van de stad? Hoe groot is de rol van 
de Spoorzone daarin? Kan ze in haar eentje die 5,3 verhogen? Kan 
en moet de Spoorzone de andere in de citaten genoemde dingen 
herbergen? Waar anders moeten ze ook plaats vinden? Hoe op een 
verantwoorde manier antwoord te geven op deze vragen? Aan zo’n 
antwoord gaat eigenlijk een moment van reflectie vooraf: hoever 
zijn we gekomen? Wat is nu anders dan voorheen? Die reflectie 
houdt automatisch evaluatie in. Met andere woorden, het wordt 
tijd om weer eens een totaaloverzicht te maken waarin alle boven 
genoemde tendensen en ambities een plekje krijgen. Een integraal 
plan voor de hele (binnen)stad, waarmee je willekeurige en ad hoc 
ontwikkelingen in de hand kunt houden lijkt nu meer dan ooit 
wenselijk. 

En zo’n plan zou een goed doordachte stadsvisie moeten zijn, wil 
het meer zijn dan alleen een inventarisatie van ideeën en wensen.

Maar tegenover dit idee van zo’n totaalvisie en plan is er nu de 
kans van de Spoorzone. De gemeente ziet de ontwikkeling ervan als 
een kans om de zwakke binnenstad economisch te versterken en te 
vergroten. En niet alleen dat, want volgens haar heeft “een grotere 
maar vooral ook bijzondere binnenstad bovendien een positief 
effect op het denken over de stad: het vergroot het bewustzijn, 
het verruimt het denken en kansen en mogelijkheden, het verlegt 
de horizon.” 4 Volgens deze gedachtegang zijn er redenen genoeg 
om bij de ontwikkeling van de Spoorzone heel hoog in te zetten. 
Het is nu of nooit om het beeld en imago van Tilburg een grote 
kwalitatieve impuls te geven. Het gaat om het gezichtsbepalende 
beeld van Tilburg voor de komende decennia, zo niet deze eeuw. 
De ambitie om de Spoorzone te transformeren tot een bijzonder 
en onlosmakelijk onderdeel van de binnenstad kan daarom niet 
hoog genoeg zijn. Het perspectief van de Spoorzone als deel van 
het centrum impliceert tevens dat de scheidslijn tussen Tilburg 
boven en Tilburg onder het spoor eindelijk en definitief kan en 
moet worden opgeheven. In de ontwikkeling van de Spoorzone kan 
Tilburg laten zien wat haar kernwaarden “daadkracht, vernieuwing, 
ruimte en sociale binding” werkelijk waard zijn. Kortom, de 
Spoorzone kan dienen als motor van Tilburg. Een van de zaken die 
nu ook zouden moeten gebeuren is de ‘tweespalt’ opheffen die er is 
tussen enerzijds de behoefte aan een ‘overall’ plan voor de (binnen) 
stad en anderzijds de ambitie van de gemeente aan een ‘snelle’ 
ontwikkeling van de grootse Spoorzone. 

1  Van Boom, N. & Mommaas, H. (2009). Comeback cities:  
vernieuwingsstrategieën voor de industriestad. Rotterdam: NAI.

2  Idem
3  Noest dóórtimmeren aan stadscentrum. Brabants Dagblad, 31 oktober 2009  
4  Gemeente Tilburg (2009). Spoorzone Tilburg, Ambities. Eindhoven: Lecturis bv.

Theresia en de Spoorzone I: 
AChTERgRONdEN EN SAmENhANg 

hoofdstuk 4
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ThERESIA gEANAlySEERd: SAmENhANg EN  
ANdERE ThEmA’S 
Als je Theresia probeert te analyseren, kom je er niet onderuit de 
wijk in relatie met de rest van de stad te zien, met name met de 
Spoorzone en natuurlijk de binnenstad. Volgens de Ambitienota 
van de gemeente moeten Spoorzone en binnenstad immers een 
geheel worden. Ons vorige boekje heeft ook niet voor niets bekeken 
wat de uitgangspunten van die nota voor gevolgen hebben voor 
van Theresia. Wat je steeds tegenkomt is dat alles met alles 
samenhangt in het weefsel dat stad en buurt heet. Daar stootten 
wij ook steeds op. Kortom, samenhang en verbindingen blijken een 
centraal gegeven te zijn. En een mooie kapstok om allerlei aspecten 
van onze buurt en omgeving aan op te hangen. In dit hoofdstuk 
doen we dat ook. Daarbij passeren zwaktes, kansen, soms zelfs 
bedreigingen en daarnaast ook wensen de revue. 

mET hET VERlEdEN VERBONdEN 
Tilburg is van oudsher een verzameling van aan elkaar gegroeide 
kleine woongemeenschappen, die een driehoekige plattegrond 
hadden (zogenoemde Frankische driehoek). Ze waren via 
lintbebouwde straten met elkaar verbonden. Deze dorpsstructuren 
zijn terug te vinden in veel Tilburgse wijken, die elk veelal uit 
kleinere ‘bouwblokken’ bestaan (kleinschalige laagbouw). De 
lintbebouwde verbindingen heetten in de Tilburgse volksmond 
hertgangen. Allengs werden de gebieden tussen de hertgangen voor 
een deel dichtgebouwd met fabrieken, bijbehorende woonwijken 
met voorzieningen, kerken en kloosters. Her en der bleef natuurlijk 
altijd wel een lapje grond over voor moestuin, parkje en andere 
natuur. Zelfs nu nog vindt men op een enkele plek midden in de 
stad iets wat aan een complete boerderij herinnert.… 
Halverwege de negentiende eeuw werd een spoorweg aangelegd. 
Ze verbond Tilburg met de wijde wereld, maar verdeelde haar ook 
in tweeën. Gevolg was dat tot op de dag van vandaag er door het 
centrum van de stad een moeilijk te passeren scheidslijn loopt 
bestaande uit het spoor met een verkeersweg ernaast. Het spoor 
kende werkplaatsen die tientallen jaren vele Tilburgers emplooi 
hebben geboden en die nu vertrekken uit het stadscentrum. 



De wijk Theresia ligt tussen enkele hertgangen en oude linten, 
althans wat er nog van over is: de Gasthuisring, de Veldhovenring. 
Het tussengebied was voornamelijk agrarisch, heette de Veldhoven 
en kende slechts enkele doorlopende straten: de huidige 
Stedekestraat is er een voorbeeld van. Volgens een landkaart uit 
het einde van de achttiende eeuw ligt in het noordwesten van 
het gebied ook een waterloop. Toen de Lange Nieuwstraat werd 
aangelegd in de negentiende eeuw bestonden de huidige Oude 
Langestraat (nog steeds met boerderij), de Besterd, de Nijverstraat 
al. Aan de Lange Nieuwstraat vestigde zich de religie: de Clarissen, 
scholen van de Fraters van Tilburg, met een stuk grond dat zich 
uitstrekte tot de huidige Gasthuisring en het spoor, waarop ze al 
een kloostergemeenschap gesticht hadden met een klooster en een 
kerk. In die hoek kwam toen ook een ziekenhuis (Gasthuis). 
Nijverheid die al dan niet iets te maken had met het spoor lag 
aan de Lange Nieuwstraat. De blikvangers werden de gashouders 
van het energiebedrijf, dat pas in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw naar elders vertrok. Dat bedrijf stak als een reusachtige 
driehoek in het grondgebied van de parochie Theresia, die vanaf het 
begin van de twintigste eeuw het gebied tussen de Gasthuisring, 
Stedekestaat en de Nijverstraat veroverd had. Ze bood behuizing 

aan o.a. werknemers van de spoorwegen. In het nog onbebouwde 
centrum ervan werd begin jaren dertig een kerk gesticht van 
waaruit de parochie van de H. Theresia van Lisieux bediend zou 
worden. Natuurlijk bevatte zo’n parochie ook een jongens- en 
een meisjesschool waar fraters en nonnen lange tijd de scepter 
zwaaiden. Met de verdwijning van de kerk uit Theresia na de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw verdween ook de geestelijkheid 
(Clarissen, onderwijsfraters en – zusters) en werd de parochiekerk 
van Sint Theresia getransformeerd tot een woongroepbehuizing 
zoals dat ook bij de Medeklinkert gebeurd is en de kerk aan de 
Gasthuisring in een kantoorgebouw veranderde. 

Overigens herinnert de plattegrond van het parkje aan de 
Veldhovenring/Groeseindstraat nog aan de Frankische driehoek. 
Dat geldt ook voor het Wilhelminapark, waaromheen niet alleen de 
welgestelde elite van ‘fabrikant en notaris’ woonde, maar ook tot 
enkele decennia terug de religie met weeshuizen en onderwijs en 
een melkfabriek gevestigd waren. 

Opvallend is dat binnen de wijk eigenlijk geen grootschalige 
textielfabrieken of winkels e.d. waren. Die vond men aan de randen: 

de eerstgenoemde aan de Gasthuisstraat /-ring, Wilhelminapark, 
de tweede met name aan de ‘oude linten’.

Voorgaande oppervlakkige schets laat zien dat Theresia een eigen 
‘geschiedenis’ heeft waaruit een eigen DNA duidelijk af te leiden 
is: werkplaatsen van het spoor, GEB (Gemeentelijk Energie Bedrijf), 
nijverheid (Deprez), kloosters, kerken: voorbeelden van zichtbaar 
erfgoed. Daarnaast het erfgoed aan de randen van Theresia: de 
vroegere z.g. hertgangenstructuur van straten, wegen en pleinen. 
Het zijn cultuurhistorische elementen die kunnen bijdragen aan 
zowel de verbindingen met omringende stadsdelen, als aan de 
karakterisering van Theresia en Spoorzone.

CulTuuR EN kuNST VERBINdEN 
In ons vorige boekje stonden kunst en cultuur vrij centraal: de 
Spoorzone had kunstroutes naar de rest van de stad, ze kon niet los 
gezien worden van het Veemarktkwartier en de Willem II-straat. 
De Spoorzone moet door haar ligging zelfs het knooppunt van 
verbindingen en verbanden tussen de vier cultuur/kunstkwartieren 
worden. Ze biedt kunstondernemerschap volop de ruimte. Er liggen 
kansen in de vorm van een verbindingslint dat vanaf het station 

getrokken wordt naar musea als de Pont en het Textielmuseum. 
Het lint loopt langs galerieën, toonzalen, artistieke cafés, musea en 
kunstenaarswerkplaatsen, ‘broedplaatsen’ waar je bij tijd en wijlen 
de scheppende arbeid van de kunstenaar direct kunt ervaren.
Kunst verhoogt en versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de 
leefomgeving. Kunstenaars kunnen straten, pleinen, parken en 
gebouwen met ‘landmarks’ accentueren of zorgen voor invulling 
van de spoorwegonderdoorgangen met niet alleen statische maar 
ook speelse kunst. Ook zouden ze voor de opgave gesteld kunnen 
worden: hoe door kunstwerken de verbondenheid van Theresia 
Spoorzone (en Centrum) te accentueren, of hoe het eigen karakter 
van Theresia te verbeelden. In deze stadsdelen zouden ze ook voor 
fonteinen, waterpartijen en andere vormen van monumentale kunst 
hun creativiteit aan kunnen wenden. De wijk moet de regie nemen 
om het verbindingslint te verwezenlijken. Ze vraagt bovendien om 
een masterplan voor de kunsten om te voorkomen dat willekeurige 
kunstenaars ad hoc worden ingeschakeld. Voor de wijk is het van 
belang dat in zo’n plan in ieder geval het karakteristieke van de 
wijk, de linken naar (kunst)onderwijs, kunstambachten en een 
instelling als Muzima verankerd worden, evenals het behoud van 
het cultureel erfgoed.

N
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Zorg ervoor dat er in de tunnels ook andere functies mogelijk zijn 
zoals winkeltjes, cafeetjes, een politiepost. Daarnaast kun je altijd 
nog camera’s ophangen of kunst, want dat bezit ook de potentie 
het veiligheidsgevoel in dergelijke onderdoorgangen te verhogen. 
Inspiratie voor dit alles kan opgedaan worden in het nieuwe 
treinstation van Luik van de architect Calatrava. 

ECONOmIE 
Commercie kan weer opbloeien en een aanjager zijn voor positieve 
impulsen in de wijk. De kleine middenstand krijgt met een nieuw 
woonbestand nieuwe kansen. Zo zou het vrijkomen van het oude 
wijkcentrum aangegrepen moeten worden om er commerciële 
functies aan toe te wijzen. Dit in relatie met de Besterdring waar 
verpaupering plaatsvindt. De Besterdring moet weer een lint worden 
waarop commercie een duidelijke stempel drukt. Ook de 
Veldhovenring en de Gasthuisring verdienen aandacht. Het 
toewijzen van heldere functies aan deze randen van de wijk 
Theresia kan leiden tot opwaardering. Theresia dient hierbij 
proactief te zijn. Daarom moeten we blijven kijken in de richting 
van de Spoorzone, maar zeker naar de andere randen van de wijk. 

lANgS lIjNEN VAN ECOlOgIE EN gROEN  
De hoeveelheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van groen in 
Theresia kan verbeterd worden. Veel groen in Theresia is momenteel 
te vinden achter schuttingen en hekken. De vraag is of en hoe we 
deze open kunnen breken. We zien kansen voor de ontwikkeling 
van routes langs bijzondere bomen, kloostertuinen, het brevierpad 
(tegenover het voormalige Clarissenklooster): linten van verrassende 
groene plekken. Daarnaast kan je kijken waar in Theresia 
gemakkelijk groen en bomen geplaatst kunnen worden. Zo zijn er 
in de Lange Nieuwstraat verschillende plekken aan te wijzen waar 
bomen geplaatst kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van 
parkeerplaatsen. 

Door de vroegere industriële activiteiten in de wijk zijn bepaalde 
plekken in de wijk vervuild. Zie het parkje waar de gasfabriek heeft 
gestaan; hier moet nu constant een pomp draaien om het vervuilde 
grondwater weg te pompen. 

Hier bieden duurzaamheid en creativiteit mogelijkheden: voeg aan 
het pompgebouw, dat niks voorstelt met zijn armtierige geveltje, 
een terras, kiosk, café toe en het onaangename parkje verandert in 
een het pleintje waar het aangenaam uitrusten is na een wandeling 
langs een van de groene routes. 

Wat de duurzaamheidswens van de gemeente betreft: functies als 
afvalverwerking en warmteopslag kunnen ondergronds, zo stond in 
de Ambitienota. Maar waarom die afval etc. niet verwerken in een 
wijkenergiecentrale? Theresia wenst gebruik te gaan maken van de 
infrastructurele technieken die ten behoeve van een beter milieu bij 
de aanleg van de Spoorzone worden ingevoerd. Dat betreft dus o.a. 
de vuilnisverwerking en de verwarming.
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WAT IS duuRzAAmhEId NOg mEER?
De Spoorzone biedt kansen voor het duurzaam ontwikkelen van 
een woningaanbod waarin wijkbewoners en centrumbewoners 
generatieongebonden kunnen wonen. Een diversiteit van woningen 
zorgt ervoor dat van Theresia een duurzame wijk gemaakt kan worden 
waarbij studenten/jongeren ook de mogelijkheid hebben om te kunnen 
blijven ‘plakken’ in een woonomgeving waarbij een evenwichtig aanbod 
kan bestaan van appartementen, flatwoningen, eengezinswoningen, 
rijtjeswoningen, luxe wonen, modaal wonen, huur en koop enz. 
Tevens zou het aanbod van afgestemd werk (zorg, onderwijs, horeca, 
dienstverlening) en gebruik van duurzaam vervoer gestimuleerd moeten 
worden. 

bestaande gRoenelementen sPooRzonegebied 

ONTmOETINg 
Theresia bezit momenteel weinig ontmoetingsplekken: gebouwen 
met functies waar mensen elkaar treffen ontbreken veelal. Immers, 
de in het verleden aanwezige winkels, sportvoorzieningen, kerken 
en kapellen zijn verdwenen. Waar in het verre verleden een 
grote speeltuin en een recreatieterrein lag, staan nu huizen. Al 
met al is er weinig leven in de wijk. Kleinschalige winkelfuncties 
als een avondwinkel of een kiosk en de komst van een nieuw 
multifunctioneel wijkcentrum (MFA) bieden kansen om 
ontmoetingsplekken te creëren en daardoor meer levendigheid. 
Het wijkcentrum is tevens een combinatie van zorg en onderwijs. 
Als we naar de wijk en de Spoorzone kijken zal als het ware een 
zorg/onderwijslint waar te nemen zijn: de nieuwe MFA (‘Het 
Spoor’), waarin onder andere een basisschool, het buurtcentrum 
en zorgcentrum de Bijsterstede gevestigd worden, Vrije school, 
Johannes Zwijsen, Nieuwste school, Fontys. 

Overigens kan te ‘luidruchtige’ en ‘bovenwijkse’ multifunctionaliteit 
van scholen e.d. in strijd zijn met de woonwens van bewoners van 
Theresia. De wijk moet per slot van rekening een woonwijk blijven, 
met een mix van bewoners, bezoekers en passanten van jong en 
oud, blank en gekleurd, arm en rijk, die elkaar op verschillende 
plekken kunnen ontmoeten. 
Ook voor de Spoorzone geldt dat ontmoeting een belangrijk, zo 
niet het belangrijkste uitgangspunt is. Had de Ambitienota het niet 
over een gebied dat bruisend en dynamisch moet worden, dat dag 
en nacht druk moet zijn? Daar zal men dus pleintjes met horeca en 
terras, theaters, maar ook congresmogelijkheden vinden. Kortom, 
het zal een multifunctioneel gebied worden met veel diversiteit 
waar ook Theresia gebruik van kan maken. 
Hoe is de relatieve rust van een woonwijk nu te verenigen met de 
superlevendigheid van een ander gebied? Het meest logisch lijkt 
een overgangszone tussen beide: bijvoorbeeld het gebied tussen de 
Burgemeester Brokxlaan en de Lange Nieuwstraat. 

VEIlIghEId
Inzetten op multifunctionaliteit biedt nog meer mogelijkheden: ze 
verbetert de beheersbaarheid van het stedelijk gebied waardoor de 
kans op criminaliteit afneemt. Veiligheid in de wijk is een belangrijk 
thema. Platform 5041 draagt daaraan bij. De aanleg van de 
Spoorzone vraagt van tevoren om een veiligheidsplan. Het Platform 
kan dit samen met het Veiligheidshuis ontwikkelen en monitoren. 

Bij de aanleg en het gebruik van de spoortunnels moet veiligheid en 
toegankelijkheid troef zijn. NS wil de onderdoorgangen beveiligen; 
dit kan betekenen dat tunnels ‘s nachts afgesloten worden, maar dit 
blokkeert de toegang tot Theresia en is daarom onwenselijk. Tunnels 
en routes dienen openbaar te zijn, veilig en alle dagen en nachten 
toegankelijk. Een betere oplossing is te zorgen voor veel doorzicht, 
licht, overzichtelijkheid, vermijding van enge plekjes. 

N
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Hetzelfde geldt voor overgangen met de andere wijken die 
om de Spoorzone liggen. Voor de herkenbaarheid is het goed 
het nieuwe stratenpatroon zo in te vullen dat de aandacht op 
herkenningstekens/landmarks gevestigd wordt, via bijvoorbeeld 
zichtlijnen.

De Spoorzone zelf moet een stadsdeel worden waar het dag en 
nacht bruist van leven en activiteit volgens de Ambitienota van 
de gemeente. Dit betekent voor architectuur en ruimte dat ze als 
het ware constant gespiegeld moeten worden aan de menselijke 
maat. Daarbij is de diversiteit en functionaliteit van gebouwen, 
wooneenheden, maatvoering en programma natuurlijk van belang, 
maar meer nog de geleidelijke overgangen daartussen. Iets wat 
vooral in een overgangszone van Theresia naar Spoorzone zijn 
beslag zou moeten krijgen. Als randvoorwaarde willen wij meegeven 
dat de plinten van de bouwblokken aandacht krijgen om een 
bijdrage te leveren aan de levendigheid, sociale veiligheid en het 
tegengaan van verloedering. 

Gaten dichten 
Op verschillende plekken in Theresia zijn kleinere of grotere ‘gaten’ 
in de bebouwing van straatwanden: denk aan onbebouwde, 
braakliggende percelen zoals de hoek Gasthuisring – Lange 
Nieuwstraat. Zo iets is duidelijk ook in de Gasthuisring aan de 
hand bij de afrastering van het Albert Heijn parkeerterrein. Het 
dichten van deze kleinere open plekken, net als de invulling van 
de binnenterreinen van de rechthoeken, biedt kansen op mooiere 
straten. 
En als die kleinere open plekken gedicht worden, start dan met 
de ‘strategische’ open plekken: plekken die velen een doorn in het 
oog zijn, waarvan de invulling dus op veel steun kan rekenen. De 
invulling van dergelijke ‘gaten’ kan kleinschalig zijn: bijvoorbeeld 
met functies die nu in de wijk ontbreken (kleinschalige retail, 
buurtvoorzieningen). Om de kosten die zoiets met zich meebrengt 
te reduceren is financiering via zogeheten rollende fondsen een 
goede optie: kleine investeringen die na verkoop van het pand een 
investering op een andere plek kunnen financieren. De architectuur 
van de nieuwe gebouwen die de gaten in de straatwanden opvullen 
moet wel passen in de straat. 

ARChITECTONISChE VERBINdINgEN EN hET dNA  
VAN EEN WIjk (kARAkTERISTIEkEN)
In de wijk Theresia zijn legio voorbeelden te vinden van conflicten 
in de bebouwing: als je naar het straatbeeld kijkt dan passen 
gebouwen niet goed genoeg bij elkaar. Een enkel voorbeeld hiervan: 
de Stedekestraat met haar grote verschillen tussen de architectuur 
uit de jaren tachtig, die uit de jaren twintig en die uit vroegere 
tijden: sommige delen van de straat detoneren en zorgen zo voor 
een allegaartje. Hoe komt dat detoneren? Kennelijk is de 
opdrachtgever/ontwerper er niet in geslaagd datgene wat 
karakteristiek is voor de straat en de wijk in z’n gebouw tot 
uitdrukking te laten komen. Niet alleen een straat maar ook een 
wijk kan gekarakteriseerd worden aan zijn eigenheid, z’n DNA. Zo is 
het zeer wel mogelijk dat terug te laten komen in de overgangszone 
van Theresia naar de Spoorzone. 

Uit het detoneren blijkt de behoefte aan een beeldkwaliteitsplan. 
Door een analyse van het stedelijke straten- en pleinenpatroon, het 
omschrijven van de kwaliteiten van het gebied, het bepalen van 
dissonanten, wordt het DNA van de straat of wijk in kaart gebracht. 
Hierdoor kunnen regels opgesteld worden, waardoor nieuwe 
invullingen van kavels getoetst worden aan de uitgangspunten/DNA 
van de wijk. 

Betekenis door vorm en maat
Bij de ontwikkeling van de Spoorzone kan architectuur een rol 
spelen om betekenis te geven aan de vorm en maatvoering van 
het uitzicht op oftewel het aanzicht van zo’n straat. Wat de
betekenisgeving betreft, neem bij wijze van voorbeeld de vorm en 
uitzicht op oftewel het aanzicht van zo’n straat. Wat de 
betekenisgeving betreft, neem bij wijze van voorbeeld de vorm en 
maat van de halfronde Spoorhal (Koepelhal) aan het NS-Plein: die is 
als het ware een groter en door zijn dakvorm een opvallender ‘blok’ 
dan wat je in de omringende bebouwing ziet. Zoiets kan in dit geval 
goed, want alleen al een bepaalde mate van schaalconflict mag, 
zolang dit spannend of verrassend is (bijvoorbeeld omdat door 
conflict de hoogte betekenis krijgt). En dat is hier aan de orde. 
Bovendien is die hal door z’n opvallende verschijningsvorm, 
meer dan een gewone hal. Hij betekent voor veel Tilburgers iets 
bijzonders: hij zal naar het verleden van Tilburg als industriestad 
verwijzen als een deel van Den Atelier, het Spoor, als plek waar 

STEdENBOuWkuNdIgE VERBINdINgEN 
Het totaalbeeld van Tilburg
De huidige nieuwbouw van de moderne stad is groot van maat 
getuige de brede wegen en hoogbouw. Echter, Tilburg bestaat 
voor een aanzienlijk deel uit buurten die ooit ontstaan zijn uit de 
kleine dorpen met hun Frankische driehoeken. Ze zijn veelal niet 
meegegroeid met de schaalvergroting die met stedelijkheid gepaard 
gaat. Het gevolg is dat gebouwen van verschillende schaal naast 
elkaar staan of niet goed geïntegreerd zijn: oud en nieuw past niet 
altijd goed bij elkaar. Dit komt mede door een langdurig, historisch 
proces dat gekenmerkt werd door ad hoc beleid. Om hieraan een 
einde te kunnen maken is een plan (en visie) voor de lange termijn 
nodig. Een totaalvisie op de ontwikkeling van Tilburg (zie ook 
begin hoofdstuk 4) moet de herziening van de aansluitingen van 
de Spoorzone op de stadsstructuur waarborgen, anders bestaat het 
gevaar dat ook de Spoorzone alleen al door de ‘grootschaligheid’ 
van gebouwen e.d. in tegenspraak is met de ‘kleinschaligheid’ 
van de wijken eromheen. Dus, om een echt goede inbedding in 
de stad te krijgen en te houden en om te komen tot een betere 
aansluiting van schaal en kwaliteiten van oud- en nieuwbouw is de 
ontwikkeling van een lange termijn (zeg een dertig jaar) visie van de 
gemeente broodnodig.
Wijken mogen niet als eilanden gezien worden: ze zijn op velerlei 
vlakken met elkaar verbonden. Dit geldt niet alleen voor Theresia 
en de nog te herontwikkelen Spoorzone, maar ook voor de andere 
wijken die aan de Spoorzone grenzen. Het zou goed zijn om naast 
de Spoorzone (het eigenlijke ontwikkelgebied) een invloedszone 
in te stellen die de verbondenheid tussen de Spoorzone met de 
haar omringende wijken recht doet. Met deze zone moet het 
projectbureau van de gemeente ook actief aan de slag gaan. 
Het projectbureau kan t.a.v. het ontwikkelgebied Spoorzone 
slagvaardiger handelen dan het ‘gewone’ wijk- en gebiedsteam, 
dat zich op haar beurt weer op haar gewone dagelijkse taken 
kan richten. Een en ander betekent dat de invloedzone een eigen 
projectleider behoeft. Deze zou tevens een intermediair moeten zijn 
in de participatieprocessen van de wijken die net als Theresia zoveel 
met de Spoorzone te maken hebben. 

De identiteit van de wijk
Theresia lijkt door de huidige stedenbouwkundige structuur 
van Tilburg een ‘geïsoleerde’ wijk: ze ligt verscholen tussen de 
Gasthuisring, het Wilheminapark, de Veldhovenring, de Besterdring. 
Spoor en Spoorlaan functioneren als een echte barrière naar het 
centrum en de zuidkant van de stad. De ontwikkelingen in de 
Spoorzone kunnen helpen dit isolement van de wijk te doorbreken. 
De spoorwegonderdoorgangen bieden kansen: ze verbinden Theresia 
direct met de binnenstad en Theresia kan van daaruit fungeren als 
doorgangswijk naar het Goirkekwartier. De onderdoorgangen met 
het spoor zijn zodoende onmisbaar: vandaar de wens dat die er zo 
veel mogelijk komen. Ideaal is een spoor op pootjes, want dat biedt 
een continue en complete verbinding. 

Geleidelijke overgangen 
Volgens de huidige plannen verrijzen in de Spoorzone aan de 
‘spoordijk’ grote, hoge bouwblokken. De wens van Theresia is dat 
er een geleidelijke schaalovergang (zowel qua hoogte als qua 
oppervlak) naar de huidige wijkbebouwing plaatsvindt: bijvoorbeeld 
via een transitiezone: na de hoogbouw vlakbij het spoor, vanaf de 
Burgemeester Brokxlaan een overgangszone naar het schaalniveau 
van de huizen aan de Lange Nieuwstraat. Met het principe van de 
geleidelijke overgang loop je ook minder kans op een conflict tussen 
oud en nieuw. 

Theresia zelf heeft een plattegrond die door de ligging van de 
straten als het ware bestaat uit een soort van rechthoeken. De 
randen van de rechthoeken bestaan voornamelijk uit huizen en de 
binnenterreinen werden veelal benut voor tuinen en voor andere 
bebouwing als scholen, kloosters en bedrijven. Om de geleidelijke 
overgang naar de Spoorzone te accentueren kan het gegeven van 
de rechthoeken mooi doorgetrokken worden in de Spoorzone. 
Dat wil dus ook zeggen dat het stratenpatroon van Thersesia er 
terugkomt. En om de eenheid tussen binnenstad en Spoorzone/ 
Theresia te versterken moet het noord-zuid stratenpatroon van 
die binnenstad onder het ‘spoor’ doorgetrokken worden tot in de 
Spoorzone om daar aansluiting te vinden op dat van Theresia. 

Theresia en de Spoorzone II
RuImTE VOOR VERBINdINgEN: STEdENBOuW, 
ARChITECTuuR, VERkEER EN PARkEREN

hoofdstuk 5



zijn, terwijl deze zulke allees worden, dat flaneurs en ander 
langzaam verkeer in veiligheid hun gang kunnen gaan. 
Het station moet een verblijfsgebied zijn met pleinen en 
ontmoetingsplekken aan weerszijden van het spoor. Om dit te 
kunnen realiseren dienen de burgemeester Brokxlaan en de 
Spoorlaan voor het verkeer aan de voor- en achterzijde van het 
station ondertunneld te worden. 

Verkeer en parkeren in Theresia  
Om te beginnen: Theresia moet als woonwijk verkeersluw blijven. 
Sluipverkeer moet geweerd worden. Bij de aanleg van verkeer- en 
parkeervoorzieningen wordt rekening gehouden met de behoeften 
van Theresia. Maar er is een beperkte parkeercapaciteit in de 
wijk. De (woon)straten zijn feitelijk niet meer berekend op de 
toename van het verkeer, en ook niet op parkeerplekken voor alle 
huishoudens met elk meer auto’s en al helemaal niet op parkeerders 
die hun auto’s in de wijk stallen terwijl ze buiten de wijk aan het 

werk zijn. Bovendien gaat de toename in verkeer en parkeren ten 
koste van ruimte voor de spelende jeugd. 
  
Er zijn wellicht wat oplossingen om de parkeerdruk te verminderen. 
Zo kunnen de plekken/gaten die vrijkomen (of vrij zijn) doordat 
panden afgebroken moeten worden, gebruikt worden als kleinere 
parkeerterreintjes. Daarbij is een combinatie met klein groen aan 
te bevelen. Ook is in de Spoorzone een buurtparkeergarage beloofd 
vanwege de komst van een moskee. Daarnaast pleiten we ervoor 
dat de garagecapaciteit in de Spoorzone open staat van de bewoner 
van Theresia, tegen sterk gereduceerd tarief. 
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vele Tilburgers hun brood hebben verdiend. Bijna naast de hal staat 
een voorbeeld van een gebouw waarbij die betekenisgeving door 
vormgeving mislukt lijkt. Het is opvallend, want vreemdsoortig en 
het dateert uit de jaren 70-80 van de vorige eeuw. Het heeft op 
de begane grond wanden met blauwe tegeltjes met daarin ramen 
met afgeronde hoeken. Boven deze wanden torent een bruin 
stalen staketsel van vele verdiepingen uit. Er hebben verschillende 
instanties in gezeten. De architectonische vorm lijkt geen andere 
betekenis te hebben dan die van een raar bouwsel, dat ooit door 
Burgemeester Letschert is geopend. Hooguit kan iemand in de 
blauwe tegelwand met de ronde raamhoeken erin een grappige 
verwijzing naar een spoorwegwagon uit de jaren 60 zien. Eigenlijk 
verwijst de vormgeving naar niks, mislukt dus. 

Straten moeten een gezicht hebben!
Wat houdt het in dat een straat een gezicht oftewel een smoel 
krijgt? Weer een voorbeeld. Nu van de Lange Nieuwstraat. Deze 
heeft wanden zonder betekenis of is op een aantal stukken als het 
ware wandloos. Denk aan de ondefinieerbare grijze gevel aan het 
begin van de Lange Nieuwstraat (gezien vanaf de Gasthuisring) en 
het braakliggende MTS-terrein. Dergelijke dingen maken de straat 
tot een soort van niemandsland; die ontaardt in een sluiproute voor 
het autoverkeer, ondanks de overige bebouwing van de straat. Ze is 
nu niet meer dan een grens tussen Theresia en de Spoorzone. Het is 
wenselijk de Lange Nieuwstraat een gezicht te geven: niet de ene 
kant wijk en de andere kant Spoorzone, maar aan weerszijden van 
de straat moet de bebouwing bij elkaar passen. 
In de Spoorzone zal de factor van het ‘gezicht krijgen’ een niet 
te vergeten element zijn bij met name de straatgevels van de 
hoge (spoor)panden. De architectuur op begane grond- en 
voetgangersniveau dient een functie te hebben: dus het uitzicht op 
gebouwen mag niet enkel uit nietszeggende blinde muren bestaan. 
Anders gezegd de straatplint moet ook daar weer betekenis krijgen.

VERkEERSVERBINdINgEN EN PARkEREN
Het station midden in het centrum
De Spoorzone is vanzelfsprekend dé plek van verkeersverbindingen 
in Tilburg: ze is een knooppunt waar trein, bus en andere vormen 
van vervoer bij elkaar komen, en dan hebben we het nog niet eens 
gehad over voetganger en fiets. Dit alles komt in het hart van 
Tilburg te liggen door het besluit van de gemeente om de Spoorzone 
bij de huidige binnenstad te voegen. Er ontstaat een unieke situatie: 

bij vergelijkbare steden ligt zoiets net buiten een binnenstad. 
Dit alles leidt tot enkele knelpunten met name voor de afwikkeling 
van het verkeer. In een centrum is het niet wenselijk een 
verkeersader pal achter (en voor) het station te hebben. Maar waar 
met het verkeer te blijven dat ernaar toegaat en het verlaat? Waar 
je auto, brommer of je fiets te laten als je met het openbaar vervoer 
verder wilt? Hoe en waar de capaciteit van het bus- en treinstation 
aan te passen aan de groei van het bus- en treinverkeer? 
Daar komt bij dat nu met de komst van de nieuwe Spoorzone een 
flinke toename van af- en aanvoer van autoverkeer voor de hand 
ligt. De wijk Theresia mag daar niet mee belast worden. Hetzelfde 
geldt voor de nieuwe Spoorzone, waar het immers prettig vertoeven 
moet zijn.

Bij wijze van antwoord op deze vragen pleiten we voor zoveel 
mogelijk ondergrondse parkeercapaciteit: van de Spoorlaan tot aan 
de Lange Nieuwstraat. Dit ondergronds parkeren moet vanuit de 
Spoorlaan en de Burgemeester Brokxlaan bereikbaar en toegankelijk 

ConCePt ontsluitingsstRuCtuRenConCePt PaRkeRen ondeRgRonds

parkeren 
spoorzone
onderGronds
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Alle bovenstaande logo's zijn ook goed mogelijk een zwart/wit versie m.u.v. logo 3, die alleen in grijstinten mogelijk is 
en daardoor minder sterk zal zijn. Ik verwacht dat de beeldmerken voor zich spreken. 
Mocht je graag een uitleg willen, bel me even. 

BST

1.  Ook in deze publicatie hebben we vastgehouden aan 
de opvattingen en inzichten van de vorige boekjes. 
Theresia moet een rustige woonwijk blijven, waar het 
prettig vertoeven is dankzij de menselijke maat, de kunst, 
ecologie, duurzaamheid en groen. Cultureel en kleinschalig 
ondernemerschap krijgen de kans zich te ontplooien. Andere 
mogelijke ontwikkelingen zijn o.a. gelegen in de kleinschalige 
zorg – en onderwijssector. Bij dit alles mag de ‘geschiedenis’ 
van de wijk met haar ‘monumenten’ niet vergeten worden.

2.  De eigenschappen van menselijke maat, wonen, cultuur en 
kunst, creatief ondernemerschap, kleinschalige bedrijvigheid, 
duurzaamheid, ecologie, groen, zorg en onderwijs en 
geschiedenis moeten vertaald worden naar die van de 
Spoorzone. 

3.  Zoals goed op elkaar afgestemde stedenbouwkundige, 
architectonische, en verkeerskundige (parkeren!) 
verbindingen essentieel zijn voor Theresia, zo is een dergelijke 
structuur ook uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van de 
Spoorzone. Daarbij moet men denken aan bijvoorbeeld: 

 •   stedenbouwkundige verbindingen: door de 
stedenbouwkundige principes van Theresia door te 
trekken naar de Spoorzone ontstaat er een natuurlijke 
overgangszone;  

 •   verbindingen in straten: verdragen de bebouwingen 
elkaar? (wens beeldkwaliteitsplan!); 

 •   verbindingen in de vorm van verkeer: bijvoorbeeld 
verkeersluwheid van straten en pleinen ten voordele van 
langzaam verkeer, ondertunneling van wegen en optimaal 
(ondergronds) parkeren.

 •   verbindingen met omliggende wijken.

4.  Theresia ‘omvat’ een deel van de Spoorzone en wordt zowel 
een stil woongedeelte bij de binnenstad als een overgangs- 
en doorgangsgebied naar andere delen van ‘Oud Noord’. Het 
zou voor de gemeente goed zijn om een invloedszone in te 
stellen (of de grenzen van het Spoorzonegebied te wijzigen), 
waar het gemeentelijke Spoorzone-projectbureau ook actief 
mee aan de slag gaat. Voor een dergelijk overgangsgebied is 
dus ook een projectleider nodig.

5.  Om een gebied als de Spoorzone zinvol te kunnen 
positioneren en te ontwikkelen is een (lange termijn) 
totaalvisie op de stad nodig. 

6.  Omdat Theresia zo nauw betrokken is bij de Spoorzone 
kan niet voorbijgegaan worden aan haar visie. Een nieuwe 
manier van samenwerking met de gemeente en alle andere 
betrokken partijen is noodzakelijk: (van bezwaarschrift naar) 
participatie. Buurtbewoners en BST willen een (pro)actieve 
en gelijkwaardige rol spelen in het ontwikkelingsproces 
van de Spoorzone: ze willen partner zijn in de rol van 
concepteigenaar.

 

Enkele eindconclusies
hoofdstuk 6

WE zETTEN dE BElANgRIjkSTE CONCluSIES dIE uIT VOORgAANdE hOOfdSTukkEN 
gETROkkEN kuNNEN WORdEN hIERONdER OP EEN RIjTjE




