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Voorwoord

Inhoudsopgave

Er is veel gaande in Tilburg-Noord. In de wijk, gebouwd in de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, heeft de
gemeente een coalitie gebouwd met de woningcorporatie en bewoners om te zorgen voor een
impuls aan levendigheid, gemeenschapszin en ondernemerschap. Net buiten de wijk werken
ondernemers, waterschap en de gemeente aan Landschapspark Pauwels, dat een verbinding
gaat vormen tussen het grootstedelijke Tilburg en Nationaal park de Loonse en Drunense
Duinen. Bovendien staat er voor het gebied ook de ontwikkeling van nieuw, groenstedelijk
wonen in de planning. We streven nadrukkelijk naar een logische verbinding van de fysieke
ontwikkeling van de wijk met haar sociale uitdagingen. En tot slot moet ook deze wijk zich
natuurlijk voorbereiden op de transitie naar duurzame energie.

Vooraf			

Al deze ontwikkelingen raken elkaar, zowel inhoudelijk als in het gebied van Tilburg-Noord.
Dit brengt complexe vraagstukken met zich mee. Door Tilburg-Noord aan te melden voor
Panorama Lokaal zochten we, met onze coalitiepartners, een impuls voor deze complexe
situatie. We zochten concepten en manieren die ons in staat stellen om de wijk verder te
brengen en opgaven in samenwerking en in samenhang het hoofd te bieden.
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De prijsvraag heeft veel geestdrift, denkkracht en optimisme los gemaakt. Ik ben onder de
indruk van de inzendingen en verheug mij op de verdere impuls die Panorama Lokaal zal
brengen naar Tilburg-Noord.
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Mario Jacobs, wethouder van de gemeente Tilburg,
mede namens de coalitiepartners WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en
Waterschap De Dommel
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Vooraf
PANORAMA LOKAAL
Op 9 december 2019 schreef de gemeente Tilburg de prijsvraag Panorama Tilburg-Noord
uit. Hiermee gaf de zij gehoor aan de oproep ‘Panorama Lokaal’ die het College van
Rijksadviseurs (CRA) eerder dat jaar had gedaan aan gemeenten, corporaties, (markt)
partijen en samenleving. Met deze oproep wilde het CRA deze partijen stimuleren om op
nieuwe manieren samen te werken en condities te scheppen voor ruimtelijke experimenten
met maatschappelijke impact.

Klopt.
Hier liggen
kansen.

DOELSTELLINGEN PANORAMA LOKAAL
⌂

⌂
⌂
⌂
⌂
⌂

het agenderen van de transformatieopgave van bestaande woonwijken en buitengebied
in Nederlandse gemeenten naar toekomstbestendige wijken en stadsranden, bij zowel
de ontwerp- en bouwgemeenschap, de bewoners en de politiek, en waar de verbindingen
met het landschap worden verebeterd,
het stimuleren van innovatie, ontwerpkracht en multidisciplinaire samenwerking
het stimuleren van kansrijke coalities en nieuwe partnerschappen die in de wijken en het
aansluitende landschap actief aan de slag gaan met de uitkomsten van de prijsvraag,
het actief delen van nieuwe inzichten en concepten voor een breed publiek,
het brengen van versnelling in het integraal verduurzamen en toekomstbestendig maken
van woonwijken en buitengebied, en het geven van aanzetten tot het feitelijk realiseren
van de geselecteerde voorstellen,
waar het gaat over woningbouw (renovatie, transformatie en/of nieuwbouw): het
stimuleren van voorstellen die de bouwketen doorbreken en innoverend zijn op het
gebied van snelheid en betaalbaarheid, in combinatie met duurzaamheid en de
bijbehorende openbare ruimte.

ZEVEN PRIJSVRAGEN
Panorama Lokaal richtte zich op structurele verbetering van urgente opgaven in de wijken
op de rand van stad, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, en de gebieden er omheen: heel
herkenbare wijken waar veel mensen zich thuis voelen. De wijken van toen kloppen alleen
niet meer met de wensen van nu: energiezuinige, passende en betaalbare woningen,
klimaatbestendige en leefbare wijken, en beter gebruik van het omringende groen. Dankzij
hun ruime opzet en ligging aan de rand van het buitengebied liggen er in deze wijken ook
veel kansen; er komen veel ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven samen.
De oproep van het CRa resulteerde in een prijsvraag in zeven gemeenten, waaronder de
gemeente Tilburg. Deelname aan de prijsvraag werd opengesteld voor multidisciplinaire
ontwerpteams. Daarmee werd een beroep gedaan op creativiteit, verbeeldingskracht en
realiteitszin om deze opgaven slim te combineren en zo winsten te behalen zowel voor de
wijk, het buitengebied en de bewoners en ondernemers.
PRIJSVRAAG PANORAMA TILBURG-NOORD
De gemeente Tilburg schreef de prijsvraag voor de locatie Tilburg-Noord uit in samenwerking
met WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en Waterschap De Dommel.
Gezamenlijk vormen zij de coalitie Panorama Tilburg-Noord.
De prijsvraag bestond uit twee fasen: de voorselectie en de ontwerpfase. De prijsvraag
is uitgeschreven op basis van KOMPAS bij Prijsvragen en aangekondigd op TenderNed,
kenmerk 247805.

Tilburg
Tilburg-Noord

Het verloop van de procedure is opgenomen in bijlage 1.
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1. Doelstellingen en opgave

2. Jury

Met deze prijsvraag wordt beoogd:
⌂ bij te dragen aan versnelling in de (samenhangende) opgaven en projecten,
⌂ de geografische en inhoudelijke verwevenheid en kwaliteitsimpuls van de opgaven in
Pact Noord, Kouwenberg en Landschapspark Pauwels te versterken,
⌂ bij te dragen aan de voorgenomen realisatie van het woningprogramma in het gebied,
met goede exploitatiemogelijkheden,
⌂ bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de vijf ‘doorbraakopgaves’ van het Pact
Noord.

De jury van de prijsvraag bestond uit:
⌂ Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
⌂ Nathalie Brooks, vm. bewoner
⌂ Nachenthaly Francisco, vm. bewoner
⌂ Anita van de Looij, 7Zebra’s (vervanger van Wouter van Gent, Centre for Urban Studies,
Universiteit van Amsterdam)
⌂ Lucas Zoutendijk, Studio 1:1
⌂ Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (secretaris)

De kern van de opgave is om belang(hebbend)en (zowel markt- als overheidspartijen en
burgers) een handelingsperspectief te bieden, dat de partijen op de lange termijn aan
elkaar verbindt én een startpunt biedt om morgen mee aan de slag te gaan. Daarbij liggen
de aanknopingspunten zowel in de wijk als in het buitengebied en de maatschappelijke
opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave. Van de
mogelijke voorstellen moeten de positieve effecten uitwerken op de hele wijk en in het
bijzonder op de meest kwetsbare delen daarvan. De vraag aan ontwerpers is om dit
handelingsperspectief te ontwikkelen en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om een
scherpzinnige businesscase te bouwen, zodat een optimaal maatschappelijk rendement kan
worden gehaald uit bestaande programma’s en geplande investeringen.
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3. Voorselectie
Voor de voorselectie nodigde de gemeente multidisciplinaire ontwerpteams uit om zich aan
te melden voor deelname aan de ontwerpfase door inzending van een portfolio en motivatie.
De sluitingstermijn voor het doen van een aanmelding voor de voorselectie werd verlengd
van 15 naar 21 januari 2020. Alle 24 aanmeldingen die werden ontvangen zijn toegelaten tot
de voorselectie. Uit deze aanmeldingen zijn drie teams geselecteerd voor deelname aan het
ontwerpatelier.
Een overzicht van de teams die een aanmelding hebben gedaan is opgenomen in bijlage 2.

De aanmeldingen werden geselecteerd aan de hand van vier selectiecriteria:
⌂ de affiniteit met de opgave,
⌂ de kwaliteit van het plan van aanpak,
⌂ de relevantie van de referenties voor de opgave,
⌂ de relevantie van de expertise.
De voorselectie door de jury vond plaats op 3 februari 2020. De selectie werd tevens
bijgewoond door:
⌂ de jury en haar secretaris,
⌂ Annemoon Dilweg, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Tilburg
⌂ Frank van Mil, strateeg, gemeente Tilburg
⌂ Rosa Stapel, contactpersoon namens het projectteam CRa
Selectiebesluit
De jury selecteerde unaniem drie teams op basis van onderstaande motivatie, eventueel met
aanbevelingen voor de ontwerpfase:
Team 005 KAW
Een sociaal bewogen team met relevante referenties. De manier van denken spreekt aan en
de focus op proces en financiën is waar de jury door aangesproken wordt. Daarbij toont het
team de intentie om betrokken te blijven voor de lange termijn. Er is waardering voor het
idee van het wijkbedrijf, waarmee eigenaarschap over het proces aan mensen in de buurt
wordt toegekend. De jury heeft vertrouwen in dit team vanwege de scherpe kijk op de opgave,
overtuigende procesaanpak en financiële expertise.
Team 015 Ruimtevolk
Een sympathiek team dat zich bewust is van de complexiteit van de opgave. De analyse van
de wijk is herkenbaar en er wordt een stevige verbinding gemaakt met energietransitie en
buitengebied als motoren voor verandering. De sociale invalshoek is minder uitgewerkt in
het plan, maar de referentie voor de Mosterdhof in Westervoort wekt vertrouwen. De jury
verwacht dat dit team met frisse ideeën komt en helderheid kan scheppen.
Team 021 Baudoin van Alphen Bergers
Een aantrekkelijk, overtuigend team, met goede landschapsontwerpers en een netwerk
in de wijk. Het plan van aanpak is uitgesproken en de stakeholders en bewoners worden
duurzaam gemobiliseerd. De jury verwacht ook dat de coalitiepartners in stelling worden
gebracht en dat er innovatieve ideeën en oplossingen worden aangedragen.
Het selectiebesluit is op 6 februari 2020 openbaar bekendgemaakt. De geselecteerde teams
werden uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase van de prijsvraag, de ontwerpfase. De
overige teams zijn met een beknopte toelichting op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet
werden uitgenodigd voor de tweede fase van de prijsvraag.
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4. Beoordeling van de ontwerpen

De makers van Tilburg-Noord

TOETSING

Team KAW: Mathieu Kastelijn, Stijn Heesbeen, Wietske Schober, Aitze van den Bos, Jeroen Neuteboom,
Daniel Rucki en Estanislao Lopez Menardi (KAW), Rian Vermeulen, Nico van Hooijdonk, Renze van Och
en Bram Coenen (BRO)

Op 14 juli sloot de inzendtermijn voor het doen van een inzending. Alle drie de inzendingen
werden op tijd ingediend. Het projectteam van de prijsvraag heeft getoetst of de inzendingen
voldoen aan de gestelde voorwaarden. In een geval is het team in de tweede ronde uitgebreid;
dit was mogelijk binnen de voorwaarden van het reglement. De toetsing resulteerde in het
advies aan de uitschrijver om alle inzendingen als geldige inzendingen toe te laten tot de
beoordeling. De jury heeft hiermee ingestemd.

BEOORDELINGSCRITERIA
De jury beoordeelde de ontwerpen aan de hand van de volgende beoordelingscriteria (in
willekeurige volgorde):
⌂ de wijze waarop de voorstellen reageren op de opgave,
⌂ de mate van innovativiteit en integraliteit van de voorstellen,
⌂ de mate waarin de voorstellen versnelling of doorbraken kunnen genereren,
⌂ de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de wijk en de
ruimtelijke kwaliteit,
⌂ de mate waarin sprake is van een positieve impact op het functioneren van de wijk en op
het leven en wonen van de inwoners,
⌂ de voorbeeldwerking voor andere locaties,
⌂ realiseerbaarheid.
De beoordeling door de jury vond plaats op 29 augustus 2020 in MFA De Symfonie in Tilburg,
waar de teams beurtelings hun plan presenteerden aan de jury en belangstellenden;
zij beantwoordden ook de vragen die werden gesteld. Vervolgens vond de besloten
jurybijeenkomst plaats in een voormalige bakkerij aan het Verdiplein. Hierbij waren
wederom aanwezig: Annemoon Dilweg, Frank van Mil en Rosa Stapel.

ALGEMEEN
De jury constateert dat de gemeente een uitermate gecompliceerde opgave aan de
ontwerpteams heeft voorgelegd. Gevraagd is om een innovatief voorstel waarmee alle
partijen in heel Tilburg-Noord aan de slag kunnen met grote ruimtelijke, sociale en
economische opgaven. Het plan moet aansprekend zijn voor zowel bewoners als de coalitie.
Er moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen en beleid dat al in gang gezet is,
zoals PACT. De nadruk ligt op een handelingsperspectief.
De presentatie van de plannen heeft bijgedragen aan goed inzicht in de ideeën van de teams.
Er wordt in alle plannen ingezet op bestaande methodieken, waardoor vernieuwingskracht
over het geheel genomen beperkt is. Daarbij had de jury meer reflectie verwacht op wat
de partners al doen in Tilburg-Noord, zodat huidige initiatieven benut worden. Hier staat
tegenover dat elk van de drie voorstellen over potentie beschikt en interessante inzichten
bevat. De jury heeft veel waardering voor de inspanningen die zijn gedaan om deze moeilijke
opgave te beantwoorden. Zij heeft de inzendingen zeer uitvoerig besproken, individueel
geanalyseerd en gedetailleerd tegen elkaar afgewogen. Dat resulteerde in een fundamentele
discussie en uiteindelijk in een unanieme keuze voor het beste plan.
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Dit team heeft er nadrukkelijk voor gekozen om het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Uitgegaan wordt van de organisatievorm van het wijkbedrijf, waarmee eerder ervaring is
opgedaan. De kern van het wijkbedrijf ligt in het bijeenbrengen van (bestaande) initiatieven,
doelen, belangen, financiële middelen en resultaten. Er is ook ruimte voor onderwijs en
bedrijfsleven. Kapitaal wordt door de partijen ingebracht; voor bewoners gaat het dan niet
om financiële middelen maar om hun tijd en kennis. Het wijkbedrijf is een onafhankelijke
organisatie waarin bestaande partners zich verenigen. Centraal staat het creëren van
samenwerking om een totaaloverzicht te bieden, dat voortborduurt op het PACT. Het
wijkbedrijf kan op korte termijn worden opgericht en perspectief bieden op de lange termijn
aan de hand van een gezamenlijke op te stellen agenda.
Naast het wijkbedrijf doet het team een ruimtelijk voorstel: ‘wijkvernieuwing 3.0’ voor
Stokhasselt, Vlashof en het buitengebied onder de N-weg. Ter inspiratie is een beeld
geschetst van hoe het er in 2040 uit kan zien. Een aantal ruimtelijke principes biedt een
raamwerk dat daarbij houvast kan bieden. De ruimtelijke uitwerking omvat een stevige
verdichting van 2.000 woningen door sloop-nieuwbouw, waarbij het aandeel sociaal relatief
afneemt en absoluut iets groeit. In het buitengebied wordt een uitgebreid programma
voorgesteld dat voortbouwt op de thematische assen van de bestaande ruimtelijke visie
op Noord: met een waterplas, zorgwoningen en een stadsboerderij en centrum voor Food,
Culture & Sport. Er wordt voorgesteld de N-weg verdiept aan te leggen om het buitengebied
toegankelijker te maken.
De jury constateert dat sprake is van een ambitieus en sympathiek plan, dat is gebaseerd
op een doordachte analyse en een bestaand concept. Zij noemt de focus op wat aanwezig
is en op samenwerking van de mensen die er nu wonen, een goed uitgangspunt. Het
bijeenbrengen van groepen mensen getuigt van optimisme. In een wijk die rijk is aan
culturen, is het door taal- en cultuurverschillen soms lastig om mensen nog vaker bij elkaar
te brengen dan al gebeurt. Als het werkt, zou het wijkbedrijf stabiliteit kunnen brengen in het
proces. De organisatievorm is voorstelbaar als de coalitie daar enthousiast over is, maar de
jury denkt dat de ontwikkelingen in Tilburg-Noord te groot zijn voor één wijkbedrijf. Een serie
buurtbedrijven zou realistischer zijn.
Voor het aansturen van complexe gebiedsontwikkeling acht de jury het wijkbedrijf minder
geschikt. Er is nagedacht over financieringsbronnen, maar de verdeling kan problematisch
blijken omdat er sprake is van veel partijen met verschillende belangen en budgetten, terwijl
bewoners geen geld inbrengen. De vraag is dan ook of bewoners daadwerkelijk zeggenschap
zullen hebben over de bestedingen.
De jury is positief over het bouwen van veel woningen, omdat dat aansluit bij de
woningbehoefte in Tilburg. Verdichting sluit ook aan op het rijksbeleid, waarmee bouwen in
bestaand stedelijk gebied wordt nagestreefd. Het bouwen van extra sociale woningen roept
twijfel op: er is al een grote sociale voorraad in het gebied.
In het buitengebied zijn grote ontwikkelingen voorzien. Daarover zijn aarzelingen omdat
deze ver van het hart de wijk liggen. De markthal en ander programma passen beter in de
bestaande wijk. Het voorstel voor zorgenclaves roept de vraag op of het echt noodzakelijk is
om hiervoor buitengebied op te offeren. Wel maakt dit team veel nieuwe mogelijkheden voor
cultuur en sport. Het starten met het Verdiplein is ook een goede keuze. Daar staat tegenover
dat niet helder is wat de toegevoegde waarde van het team zal zijn in het proces.
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Mozaïek Tilburg-Noord

TiBoKa impact

EEN BUURTGERICHT WERKPLAN

Team Baudoin van Alphen Bergers: Ed Bergers (Baudoin van Alphen Bergers architecten), Berny van
de Donk (donk | bouwen met verhalen), Ton van der Hagen (Archistad), Mariëlle Kok en Esther Kruit
(KruitKok Landschapsarchitecten), Koj Koning, Marc Okhuijsen (Zonnova)

Team Ruimtevolk: Anne Seghers, Maaike Postma en Bram van den Groenendaal (RUIMTEVOLK), Casper
Hügel (Witteveen+Bos)
Dit team biedt een buurtgerichte werkmethode waarin veel aandacht wordt gegeven voor de
diversiteit in de wijk. Het team beoogt verrijking van programma en functies met voedsel
en onderwijs als schakel. Er is nagedacht over een lokale voedselketen die kan resulteren in
verbeterde productie, verlaagde logistieke kosten en verhoogde betaalbaarheid van voedsel.
Ook is voorzien in een relatie met onderwijs en werkgelegenheid.
De methode biedt een kansenkaart van plekken met potentie, betrokkenheid en/of
urgentie. De strategie zet in op een buurtgerichte aanpak waarbij inzet van alle partijen
vereist is. Met buurttafels wordt ingespeeld op de beperkte actieradius van de bewoners.
De thema’s woningbouw/openbare ruimte, een sluitende energieketen en de voedselketen
worden aangegrepen om de buurt te versterken. Daarbij is de ambitie dat alle ingrepen
een meerwaarde opleveren voor buurt, wijk, stad en bewoners. Als instrument wordt per
thema een palet aan voorbeelden aangereikt. De strategie is uitgewerkt voor Vlashof-Noord
en Stokhasselt-Oost, waarbij referentiebeelden gebruikt worden voor verbeelding van de
mogelijkheden. Het team vat de eigen rol op als aanjager, die een verdiepingsslag kan bieden
bij de planvorming om o.a. de
organisatiekracht van het PACT te benutten.
Het voorstel is gebaseerd op een scherpe en complete analyse. De strategie is consequent
uitgewerkt en de jury spreekt van een geloofwaardige en frisse aanpak. De presentatie
wekt enthousiasme op vanwege de adaptieve houding. De kracht van de methode ligt in
bescheidenheid. Het team zet in op de schaal van de buurt en diversiteit; grote opgaven
hoeven niet per definitie met de buurt te worden aangepakt. Die vragen om een eigen
samenspel tussen coalitiepartners en belangengroepen en kan worden aangevuld met het
thema water.
Het idee om via kinderen hun ouders te bereiken geeft blijk van begrip van hoe mensen
in deze wijk betrokken kunnen worden. Een kanttekening is dat inzicht in behoeften van
bewoners wordt gemist. Gekozen is voor eenvoudige ingrepen die op korte termijn kunnen
worden uitgevoerd en waarmee essentieel effect kan worden bereikt. Tegelijkertijd is er het
besef van wat de opgaven tezamen kunnen betekenen. Al met al is het een realistisch plan.
De jury is positief over het voorstel tot aanpassen, splitsen en verduurzamen van woningen
zonder bij te bouwen in het buitengebied. Het mooie aan het energieplan is dat de impact
hoog is, maar de maandelijkse lasten van inwoners nauwelijks wijzigt. Het streven naar
‘goed groen’ in plaats van ‘veel groen’ spreekt de jury bijzonder aan. Het gevoel ontstaat
dat Tilburg-Noord er mooier van wordt. Stad en land worden verbonden door online
voedselverkoop; daar ligt een nieuwe wereld. De verwachting is dat de wijk een poort naar
het buitengebied wordt als het park gaat leven, maar er ontstaat geen helder beeld van wat
zich afspeelt achter de poort. De beeldvorming is over het geheel genomen niet krachtig.
Uitwerking van de wateropgave, financiering, sport en onderwijs blijft achter bij de focus op
een sterk handelingsperspectief, dat niet helemaal ontworpen is. Daar staat tegenover dat
de keuze voor referentiebeelden de methodiek sterk tot leven brengt.
De jury concludeert dat deze methode een gezamenlijke taal aanreikt die duidelijkheid
schept. Het integrale en realistische handelingsperspectief biedt samenhang zonder de
partijen te beperken.
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Dit team is goed bekend met de wijk en heeft zich in de eerste plaats gericht op de
mensen die er nu wonen. Het antwoord op de opgave wordt gezocht in het verbinden van
actieve bewoners en ondernemers. Het plan stuurt op verbetering van het achterhaalde
stedenbouwkundige concept van de stempelwijken, een integrale planning voor openbare
ruimtes en betekenisgeving aan het buitengebied. Ook dit team kiest voor planuitwerking
(en woningbouw) in het buitengebied, met als argument dat er anders altijd druk op blijft
staan.
De voorstellen zijn gebaseerd op gesprekken met bewoners van de wijk en de wens om
huidige initiatieven voort te zetten. Een verbinding naar de coalitiepartners wordt gemist.
Het plan focust op voedsel, jongeren en wonen; hiervoor zijn themakaarten gemaakt.
De kaart is bedoeld als startpunt om beweging in de bestaande toestand te bereiken.
De plekken die worden voorgesteld voor ingrepen kunnen samen met bewoners verder
ontwikkeld en ontworpen worden. Het team reikt vele ideeën aan voor verschillende locaties
in de wijk. Er is sprake van een scherp sociaal besef.
De jury vindt de pijlers goed gekozen. Er is waardering voor de ideeën over
woningverbetering, voor de markthal in de wijk en voor het genereren van meerwaarde voor
Kouwenberg. Ook het idee voor een VMBO-school in de wijk is positief. Wel is het jammer dat
hierop niet ambitieuzer is ingezet. De stap naar het Oldulphuslyceum bijvoorbeeld, blijkt in
de praktijk een stap naar een andere wereld, die nu moeilijk te zetten is. Aandacht voor sport
en cultuur wordt gemist.
Hoewel de jury de thema’s goed herkent vindt zij dat vooral is gereageerd op losse locaties.
Zij mist een grondige analyse om structurele problemen samenhangend op te lossen. Het
plan wordt gekenmerkt door vele oplossingen die onderling niet zijn verbonden waardoor
integraliteit achterblijft. Van de ontwerpoplossingen gaat onvoldoende inspiratie uit en de
innovatiekracht is beperkt. De aanpak van de energietransitie overtuigt de jury niet.
De ideeën komen voort uit analyse en observaties in de wijk zelf. Het team heeft veel
gesprekken gevoerd met bewoners en enkele juryleden kunnen zich voorstellen dat de
aanpak vanuit hun wensen goed kan werken. Uit het plan wordt echter niet duidelijk welke
ideeën van de bewoners zijn en welke van het ontwerpteam. De indruk ontstaat dat de
voorstellen zo ver zijn uitgewerkt dat de flexibiliteit beperkt is.
Er ontstaat geen gevoel over een inclusieve aanpak, waardoor er aarzeling is of dit team de
passende partner is. De naam TiBoKa (Tilburg Boven Kanaal) lijkt door het team te worden
aangereikt. Dat roept de vraag op wat er mis is met Tilburg-Noord, waar bewoners trots zijn
om te wonen. Over het geheel genomen is de jury niet overtuigd van de gemaakte keuzes.
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5. Resultaat van de prijsvraag

6. Vervolg

WINNAAR VAN DE PRIJSVRAAG

In het vervolg op de prijsvraag treedt de uitschrijver in overleg met de
hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending. Doel van dit overleg is
om, afhankelijk van de aard van de inzending, te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor
realisatie van de ideeën in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen
en overige stakeholders.
Ook onderzoekt de uitschrijver met de winnaar of en hoe deze kan aansluiten bij het Living
Lab dat Tilburg organiseert voor de Landschapstriënnale 2020, die als gevolg van de coronaomstandigheden is verplaatst naar april 2021.

De jury wijst het plan Mozaïek Tilburg-Noord, een buurtgericht werkplan van het team
Ruimtevolk unaniem aan als winnaar van de prijsvraag.
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Bijlage 1

Bijlage 2

VERLOOP VAN DE PRIJSVRAAG

AANMELDINGEN VOORSELECTIE

In verband met de conoracrisis is de planning aangepast zoals hieronder vermeld:

team 001
Paul Cleuren, collectief., architect
Maaike van Agt, morgenmakers, sociaal ontwerper
Tove Elfferich, morgenmakers, sociaal ontwerper
Tom van Tuijn, Tom van Tuijn Stedenbouw, Stedenbouwkundige
Mark Romme, collectief., architect

Uitschrijfdatum prijsvraag
Aankondiging prijsvraag
op TenderNed
Eerste fase
voorselectie		
Nota van inlichtingen #1
Sluiting vragenronde
Nota van inlichtingen #2
Sluiting aanmeldingstermijn
voorselectie		
Toetsing aanmeldingen
Selectie aanmeldingen
Publicatie selectiebesluit
Tweede fase
ontwerpfase
Uitnodiging deelname
ontwerpfase		
Landelijke kick-off, Utrecht 		
Ateliersessie #1 		
Nota van inlichtingen #3
Nota van inlichtingen #4
Nota van inlichtingen #5
Ateliersessie #2
Sluiting oplevering
ontwerpvoorstellen		
Toetsing ontwerpen
Eindpresentatie en
beoordeling ontwerpen
Landelijke bekendmaking
resultaat, Amsterdam
Aankondiging resultaat
op TenderNed

9 december
9 december

2019/2020
19 december
6 januari
8 januari
21 januari
23-24 januari
4 februari
6 februari
2020
9 februari
13 februari
19 februari
7 april
26 mei
7 juni
17 juni
14 juli
15 juli
29 augustus
24 september
25/26 september

team 002
Lili Mostard, Braining the Future, Expert duurzaamheid
Gerbert M.J.M. Smulders (hoofdverantwoordelijke), LOS stadomland, Landschapsarchitect
Foke de Jong, LOS stadomland, Stedenbouwkundige
Hein van Duppen, LOS stadomland, Ruimtelijk ontwerper
Jeroen Pijnenburg, LOS stadomland / Buro Cement, Sociaal architect
Meindert Willems, Braining the Future, Directeur, Projectmanager
Marc Balemans, Braining the Future / Waterprof, Hydroloog
team 003
Maarten van Tuijl, temp.architecture.urbanism, architect
Tom Bullens, Vollmer & Partners, stedenbouwkundige
Jasper Klapwijk, Kantelingen, strateeg
Veerle Slegers, adviseur buurtparticipatie en voedseltransitie
Tom Bergevoet, temp.architecture.urbanism, architect
Irene Edzes, Vollmer & Partners, omgevingspsychologe
team 004
Jos de Krieger, Superuse Studios, architect
Floris Schiferli, Superuse Studios, projectleider & stedenbouwkundige
Gerard Roemers, Metabolic, onderzoeker
Nico Schouten, Metabolic, ontwerpend onderzoeker
Frank Feder, ff-arch, onderzoekend ontwerper
team 005
Mathieu Kastelijn, KAW architecten, architect
Stijn Heesbeen, KAW architecten, ontwerper en onderzoeker Blue Zones
Wietske Schober, KAW architecten, adviseur sociaal maatschappelijk
Rian Vermeulen, BRO, adviseur wonen en economie
Nico van Hooijdonk, BRO, projectmanager strategische projecten
Renze van Och, BRO, landschapsarchitect
team 006
Sandra van den Beuken, IKL Limburg, Landschapsontwerper
Erik Rietjens, IKL Limburg, Landschapsontwerper
Marcel Hartjens, @Nexus, Gebiedsontwikkelaar
team 007
Elisabeth Boersma + Hans van der Schroeff, BPD gebiedsontwikkeling + Volker Wessels,
stadvernieuwer VW
Cecilia Anjelica, Syntrus Achmea, Hoofd Conceptontwikkeling
Theo Stauttener, Stadkwadraat, partner
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Laurens Boodt + Martijn Honselaar, Laurens Boodt Architect + Ontwerplab, onderzoek,
strategie, architect
Peter Veenstra, LOLA Landscape architecture, partner, landschapsarchitect
team 008
Daan Verhoeven, IX Architects, Project leider
Cheyenne Hensgens, IX Architects, Architect
Leon Zondervan, Zondervan Architectuur, Architect
Pieter Stoutjesdijk, The New Makers, Architect
Sjoerd Donselaar, Ecoloog
team 009
Chris van Doveren, RoyalHaskoningDHV, Project/procesmanager
Corine Zwart, Royal HaskoningDHV, Landschapsarchitect
Vincent Janssen, Royal HaskoningDHV, Ruimtelijke ontwerper
Niek van Enkevort, Royal HaskoningDHV, Sociaal geograaf en planoloog
Lex van den Nieuwenhof, Royal HaskoningDHV, Adviseur gebiedseconomie en ontwikkeling
Chris van Doveren, Royal HaskoningDHV, Project/procesmanager
Stan Spapens, Royal HaskoningDHV, Proces- en omgevingsmanager / Planoloog
team 010
Beerd Gieteling, Atelier to the Bone, Architect
André van der Zalm, Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed B.V., Hoofd Klant & Markt
Dirk Smit, D ( R K S M ) T, Ontwerper
Renee Scheepers, Scheepers & Renee, Ontwerper
Philippe Rol, Atelier to the Bone, Ontwerper
team 011
Sandra Stoppels, Jadra ontwerp en advies, architect-directeur
Dirk M. Wascher, SUSMETRO - Sustainable Design for Metropolitan Landscapes, directeur
Victor Retel Helmrich, ontwerpatelier RHeai architectuur & ecologie, architect-directeur
Marijke van Loon, Van Loon Kleuradvies, Allround kleurspecialist in- en exterieur
Jelda Rodermond, SO Het Kasteel / VSO Breda College, Schoolmaatschappelijk werkende
team 012
Sandra Arts, BouwhulpGroep, Architect & Stedenbouwkundige
Thijs van Tetering, BouwhulpGroep, Architect i.o.
Trevor James, Vannimwegen, Adviseur
Warren van Hoof, Vannimwegen, Adviseur
Thijs de Booij, de Warmte Transitie Makers, Consultant
Michiel van der Vight, de Warmte Transitie Makers, Consultant
team 013
Meggie Bessemans, DAT, Directeur
Theo van Esch, DAT, Architect
Ingeborg Thoral, MIXST URBANISME, Landschapsarchitect en klimaatadaptatiedeskundige
Nathan Rozema, Labyrinth, Sociaal geograaf
Hielke Jan van der Leij, Van der Leij Vastgoed, Ontwikkelaar
Ronald Schilt, Merosch, Specialist energie, gezondheid en circulariteit
team 014
Luc Wallays, OMGEVING cvba, landschapsarchitect stedenbouwkundige
Dimitri Minten, RE-ST, architect
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team 015
Anne Seghers, RUIMTEVOLK, Stedenbouwkundige en projectleider
Maaike Postma, RUIMTEVOLK, Stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker
Bram van den Groenendaal, RUIMTEVOLK, Adviseur, sociaal geograaf en planoloog
Casper Hügel, Witteveen+Bos, Energieadviseur
team 016
Tim Kouthoofd, bygg.nl, architect
Piotr Szczesniak, bygg.nl, architect
Raphaël Coutin, bygg.nl, social designer
Indre Kalinauskaite, bygg.nl, design researcher
Marc van der Linden, vdlp-architecten, architect
Ivo Hulskamp, bygg.nl, ontwerper publieke ruimte
team 017
Mark van der Poll, CroonenBuro5, Hoofd Stedenbouw en Landschap
Kelly Reijnders, CroonenBuro5, Projectleider/Stedenbouwkundige
Wietse Oostra, CroonenBuro5, Stedenbouwkundig ontwerper
Eduard van Tilborg, CroonenBuro5, Landschapsontwerper
Remond Baselmans, CroonenBuro5, Specialist duurzame stedenbouw
Benno Steentjes, Antea Group, Adviseur beheer, water en klimaat
team 018
Sebastiaan Robben, Srom, Architect
Tjeerd Timmermans, Timmermans Architecten, Architect
Joost van den Hout, H-Architecten, Architect
Roger Bueters, RESAproject, Ontwikkelaar
team 019
Tom Bosschaert, Except Integrated Sustainability, Stedenbouwkundige
Antonia Sore, Except Integrated Sustainability, Architect
Jacob Verhaart, Except Integrated Sustainability, Industrieel ecoloog
Marcel Heskes, Squarewise, Strategische visievorming
Nadine Troost, Squarewise, Duurzaamheidsadviseur
Johannes Regelink, Squarewise, Procesbegeleider
team 020
Gert-Jan van der Veen, Buro De Haan, Planoloog
Folkert Bijlsma, Buro De Haan, Architect
Herbert Born, Buro De Haan, Architect
Arjan de Haan, Buro De Haan, Directeur
Huub Keizers, TNO, Program manager duurzaamheid en innovatie
Peter Kuindersma, TNO, Innovator Sustainable Buildings and industrialization
team 021
Ed Bergers, Baudoin van Alphen Bergers architecten interieurarchitecten, architect
Ton van der Hagen, Archistad, architect
Berny van de Donk, Donk, bouwen met verhalen, stadmaker
Marc Okhuijsen, Zonnova / Reciprocité, ecoloog / duurzame stedelijke ontwikkeling
Koj Koning, sociaal geograaf
Esther Kruit & Mariëlle Kok, Kruit | Kok Landschapsarchitecten, landschapsarchitect
team 022
Karin Gabor, DGV Group, Adviseur projectontwikkeling
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Boris Zeisser, Natrufied, architect
Anja Verdonk, Natrufied, architect
Ron de Gruyter, DGV Group, adviseur projectontwikkeling

Bijlage 3

team 023
Dagmar Ebbeling, stek architecten, architect
Frank van Winden, stek architecten, architect
Dennis van Herel, bureauVH, architect
Rob Keijzer, Honk, ontwikkelaar
Marieke van den Wijngaard, Area33, projectmanager/ontwikkelaar
Marieke Vromans, zelfstandige, beeldend kunstenaar

ONTWERPFASE

team 024
Vincent van Heesch, studio] [space, oprichter / architect
Jan van Kessel, Casade, vestigingsmanager
Marcel Hermans, Gemeente Breda, programma-manager gebiedsontwikkeling
Shermel Hansen, Shaping Mattters, oprichter
Bram van de Sanden, Buro013, eigenaar / architect

Ateliersessie #1, 17 februari 2020
Op 19 februari vond in Tilburg-Noord het eerste ontwerpatelier plaats met ruim 15 ontwerpers en
evenzoveel professionals namens de gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel, woningcorporatie
WonenBreburg en van Van Wanrooij Bouw en projectontwikkeling. Zij begonnen de dag met een
frisse fietstocht van ruim anderhalf uur door de wijk Tilburg-Noord en het buitengebied. Planologen,
stedenbouwkundigen, economen, biologen, (landschaps)architecten, generalisten en specialisten
zaten allemaal op de fiets. Na de fietstocht was er een bijeenkomst in MFA De Symfonie in TilburgNoord. De aanwezigen werden in twee groepen verdeeld. De teams splitsten zich op om in de ene
groep anderhalf uur te praten met professionals die in het gebied werken en in de andere groep met
bewoners. Daarna was er nog heerlijke Marokkaanse soep en lekkere broodjes. Sommige teams gingen
na de lunch direct enthousiast aan de slag.
Ateliersessie #2, 17 juni 2020
In het Paleis van Tilburg ontmoetten op de avond van woensdag 17 juni ontwerpteams,
bewoners, coalitie en andere stakeholders (Contour de Twern, JongerenAdviesRaad,
wijkraadvertegenwoordigers en ondernemers in het buitengebied) van Tilburg-Noord elkaar
voor een compacte, strak geregisseerde bijeenkomst op anderhalve meter afstand. Frank
van Mil als voorzitter gaf als eerste de gelegenheid aan wethouder Mario Jacobs om de
opgave nog eens helder te stellen. De teams kregen vervolgens een kwartier om de stand
van zaken te presenteren. Daarna was er ruimte voor een gesprek van ruim een uur tussen
de zaal en alle drie de teams, waarbij vragen konden worden gesteld over de plannen. Ook
juryvoorzitter Daan Zandbelt was aanwezig en digitaal luisterden nog teamgenoten en
coalitiegenoten mee die helaas vanwege de 30 personen beperking niet aanwezig konden
zijn in de zaal. Van de jury was verder nog 1 jurylid digitaal aanwezig, de andere juryleden
konden er helaas niet bij zijn.
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https://panoramalokaal.nl/tilburg+noord
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