
        Theresia & de Spoorzone
EEn niEuwE wijk  

de bewoners spreken



De plannen voor de spoorzone hebben zich de afgelopen 
tijd in een hoog tempo ontwikkeld.  Vooral sinds de 
gemeente met de NS  overeenstemming bereikte over de 
verplaatsing van de  ‘NS- Werkplaats’ (oftewel ‘den atelier’ 
in de Tilburgse volksmond) naar het buitengebied van de 
stad. De gemeente  werkt nu aan de contouren van een 
Masterplan. 

Een zeer groot deel van de spoorzone sluit direct aan bij 
onze wijk: de Lange Nieuwstraat hecht beide als het ware 
aan elkaar.  Reden te meer om ons te beraden over de 
nieuwe ontwikkelingen.  In een aantal sessies hebben leden 
van de BST (Stichting Belangengroep Spoorzone Theresia)  
en haar klankbordgroep zich met steun van de betrokken 
ambtenaren volop verdiept in de plannen van de gemeente 
en de consequenties ervan voor de wijk. Dit resulteerde in 
ideeën en voorstellen die  de BST eind juni 2007 in een 
buurtcafé  aan de bewoners van Theresia en omgeving 
voorgelegde. 

In onderstaand verhaal wordt een en ander op een 
rijtje gezet. Het is te beschouwen als een vervolg op de  
brochure ‘Theresia & de De Spoorzone, de standpunten 
van de bewoners van de wijk Theresia als leidraad bij een 
doordachte ontwikkeling van de Tilburgse spoorzone’, die  
de  BST (Stichting Belangengroep Spoorzone Theresia)  in 
september 2005 publiceerde en  waarin zij standpunten 
vastlegde m.b.t. de wijk Theresia en de te verwachten 
ontwikkelingen in de Tilburgse spoorzone. Deze brochure 
kunt u ook lezen op de website van BST: 

www.spoorzoneTheresia.nl. 

Tilburg, september 2007
Stichting belangengroep Spoorzone Theresia
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inleiding
waT is gegeVen? 
Een basisgegeven is het plan  van  rijksbouwmeester Jo  
Coenen uit 2002 voor de hele Spoorzone, waar de gemeenteraad 
in principe mee ingestemd heeft. Dat moet nu een concrete 
invulling gaan krijgen.    
Een gegeven bij de ontwikkeling van de Spoorzone is dat een 
aantal gebouwen die historische waarde hebben, blijft staan 
en gerenoveerd wordt. Wel wordt gezocht naar een nieuwe 
functie ervan. Wat bijvoorbeeld kan gedaan worden met de 
voormalige Stoomketelfabriek (1884) , die halverwege de Lange 
Nieuwstraat ligt ?
Een voorbeeld van een  ander vaststaand feit is dat een nieuw 
bejaarden-verzorginghuis verrijst bij het generalaat van de 
fraters dat gelegen is aan de Gasthuisring. Als de gemeente  
besluit dat een stadskantoor in de spoorzone wordt gevestigd  
is ook dat een gegeven.  Zo is er meer waarop  door ons beperkt 
invloed uit te oefenen is, zoals de financiering van het hele 
project, de landelijke en provinciale wetgeving erover.....

oorspronkelijke uitgangspunten van de  bsT voor de  
spoorzone
De BST gaat er dus vanuit dat met bovengenoemde 
uitgangspunten en gegevenheden rekening gehouden zal 
(moeten)  worden.  Maar ze  vindt ook dat aan haar eigen 
oorspronkelijke  standpunten niet getornd mag worden. Hier 
staan ze nog eens op een rijtje. 

invalshoeken bij het masterplan 
Nu de plannen voor de Spoorzone langzamerhand vorm krijgen 
blijkt dat de BST bijvoorbeeld door een maandelijks overleg 
met de gemeente (projektteam Spoorzone) best wel invloed 
kan uitoefenen.  Waar de BST bijvoorbeeld ook al volop met 
de Gemeente over gepraat en overlegd heeft, is het masterplan 
waaraan de gemeente nu werkt sinds ze  tot overeenstemming 
is gekomen met de NS en Pro-Rail over de verhuizing van de 
NS – werkplaats 
Het kent een aantal invalshoeken n.l. :
•  Economische activiteiten.
•  Cultuur
•  Onderwijs / Jongeren 
•  Sport en evenementen
•  Wonen / Sociale veiligheid / Groen
•  Verkeersafhandeling en- parkeren

De BST vraagt zich samen met de  gemeente  af:  wat willen 
we met de spoorzone gezien die gekozen invalshoeken en dat 
tegen de achtergrond van onze eigen uitgangspunten? 
Wij zelf van de BST  bijvoorbeeld stellen nu dat vooraf een 
keuze moet worden gemaakt voor een hoofdfunctie voor het te 
ontwikkelen gebied. De andere keuzes zijn dan afleidingen van 
die hoofdkeuze. Wij kiezen (in het verlengde van het principe 
van ‘het culturele lint’) voor het accent op cultuurinvulling in 
brede zin van het woord.  

buurtcafé
Eind juni legde de BST samen met de gemeente de ideeën over 
de invalshoeken op de spoorzone in een Buurtcafé voor aan 
bewoners van Theresia. Er kwamen toen ook nieuwe dingen 
op tafel. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat de ‘Medeklinkert’ 
zal blijven staan. Hieronder wordt de visie die de BST en de 
deelnemers aan het buurtcafé hebben op de  invalshoeken, in 
aparte hoofdstukken behandeld. Wat betekent een en ander 
voor de spoorzone, wat voor de buurt zelf?  We beginnen met 
de cultuur omdat daar volgens ons voor de spoorzone het 
hoofdaccent op ligt.  

• Theresia moet een woonwijk blijven.
• Een structurele verbinding tussen ‘noord’ en ‘zuid’.
• Een ‘cultureel lint’ van het station naar het  
 museumgebied met aandacht voor ‘groen’.
• De Noordlaan niet als sluiproute voor 
 doorgaand verkeer ‘west / oost’ en v.v.
• Parkeren in de spoorzone ondergronds en 
 met voldoende capaciteit.
• Gefaseerde in- / uitvoering van de plannen 
 en ontwikkelingen.
• Veiligheid en leefbaarheid als rode draad en  
 toetssteen.
• De BST als structurele partner in de ‘denktank’
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De Tilburgse openbare bibliotheek  biedt bovendien cursussen 
aan  die de mogelijkheid geven tot cultuureducatie.  De komst 
ervan zou goed aansluiten op de andere cultuurbestemmingen  
van het gebied.      
 
Natuurlijk kan Tilburg als grootste kermisstad van de Benelux er 
niet om heen een kermismuseum op te richten. (Ga eens praten 
in Bergen op Zoom) 

Moskee
In de ruime betekenis van het woord valt ook godsdienst 
onder cultuur. Het verdient alleen al daarom aanbeveling de 
Marokkaanse moskee een plek in het Spoorzonegebied te 
gunnen. Het heeft vele voordelen:  een ervan is dat de bezoekers 
hun gebedshuis makkelijk kunnen bereiken zonder verkeer- en 
parkeeroverlast te veroorzaken in de smalle (Stedeke)straat. 

CulTuur CenTraal in de spoorzone
Hoofdgedachte is dat de vaak grote historisch belangrijke 
industriële gebouwen  die blijven staan een culturele invulling  
krijgen en dat ze kunnen worden gezien als knooppunt van 
vier routes die naar de  vier  ‘cultuur- en kunstkwartieren’ van 
Tilburg leiden.

Daarbij is een Grand - Café  bijv. in de kop van het NS –gebouw 
aan het NS – Plein of in ‘De draaischijf van de wagenmakerij 
(1902) welkom.  Dit zou dan een centraal opstappunt kunnen 
worden van de culturele routes, die Tilburg op de kaart zetten 
als Cultuurcentrum van Brabantstad. 
De routes krijgen een eigen vormgegeven bewegwijzering naar 
het verder te ontwikkelen museumkwartier ‘Oud - Noord’ met 
als interessante - nu al bestaande - punten Museum De Pont, 
Wilhelminapark en het Textielmuseum. De route naar deze 
musea wordt als een groen lint ingericht, voor de voetganger  
 

vanaf het station via de Stedekestraat  en voor het andere 
verkeer via  de Gasthuisring naar de musea. 

Vanuit het centrale opstappunt voert natuurlijk ook een 
route naar het Veemarktkwartier, het Theaterkwartier (Kunst 
cluster, Schouwburg en Concertzaal) en (via de nieuwe 
stationonderdoorgang) naar de Spoorlaanmusea en het erachter 
gelegen dwaalgebied. 
Heel uitdagend is daarnaast een cultuurvervoerssysteem tussen 
de kunstkwartieren: in Tilburg reis je met de TilburgTram. Ook 
over de cityring draag je dan Tilburg Cultuurstad uit. 

Voor de te behouden gebouwen en de nieuw te bebouwen 
locaties in het gebied kan gezocht worden naar gebruikers die 
nu nogal verspreid over Tilburg zijn, maar wel een invulling 
kunnen geven aan de culturele doelstelling van het gebied. 
Daarbij is het van belang een publiek aan te trekken dat naar 
leeftijd gemengd is; waarbij iedereen een activiteit van zijn of 
haar gading vindt. Een  Hall of Fame en of een  Centrum voor 
Amateurkunst (beide verhuizen naar de spoorzone) zijn daar 
voorbeelden van. 

Met dergelijke spelers op de cultuurmarkt wordt de diversiteit 
van activiteiten en gebruikers bevorderd en worden tevens  
dwarsverbindingen naar jeugd en professionele kunst gelegd.

De historisch belangrijke gebouwen kunnen dus ook gebruikt 
worden als expositieruimte voor de vele professionele  
en amateur-kunstenaars die de stad rijk is. Ze kunnen 
onderdak bieden aan een eigen Tilburgs (historisch) 
museum,  aan een aantal kleinere musea , zoals muzima  
(uit de wijk Theresia afkomstig), spoorweg / transportmuseum, 
poppenmuseum, wijnmuseum (musea-arrea), aan een stads- 
galerie of cultuurhuis, aan werkruimten voor kunstenaars 
van verschillende disciplines. En daarbij moet dan ruimte vrij 
gehouden worden voor verwante cultuureducatie. 

Een plek die cultuur bij uitstek symboliseert is een bibliotheek: 
daar wordt bijvoorbeeld  bewaard en uitgeleend wat de 
cultuur in geschreven of andere vorm heeft opgeleverd en 
oplevert: van stripverhalen, Cd’s, prentenboeken en romans tot 
wetenschappelijke boeken..

de spoorzone
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KleinsChalige eConoMisChe aCTiViTeiTen 
als hulpMoTor
Bij de keuze voor cultuur als centrale invalshoek om ‘ons deel’ 
van de spoorzone in te richten gaat de BST ervan uit dat er 
met kunst- en cultuuractiviteiten direct en indirect geld te 
verdienen valt aan de bezoekers van de kunstroutes, de musea, 
de kunstevenementen, etc.  Ook dat kunst- en cultuur  het 
vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee de economische 
activiteit vergroot. In dit kader zou het gebruik van een deel 
van de spoorgebouwen als congres- of businesscentrum 
onderzocht kunnen worden.  Een en ander vraagt dan om een 
representatieve ‘achteruitgang’ van het station  

Grootschalige activiteiten en / of diensten kunnen het beste 
ondergebracht worden in een strook van  redelijk hoge 
gebouwen langs het spoor (tussen de   Noordlaan en de 
Spoordijk). In feite  betekent dit dat ze komen tussen in het 
gebied dat vrijkomt na afbraak van een aantal gebouwen van 
de Spoorwegwerkplaats en aan de westelijke kant tussen de  
locomotiefloods / draaischijf en de Gasthuisring (en in het 
verlengde ervan tussen spoor en Lochtstraat).   

Er moet plaats zijn voor ondernemersinitiatieven die 
samenhangen met de culturele functie van het gebied: het 
bovengenoemde  Grand – Café is er een voorbeeld van . Het 
is ook interessant als uitvalsbasis  om te gaan winkelen in de 
richting van de Heuvel en de  Besterd. 
Het is voor de hand liggend dat de aantrekkingskracht van de 
spoorzone voor de bewoners, bezoekers, werkenden en studenten  
vergroot wordt wanneer er de nodige horeca aanwezig is. 

Daarnaast biedt de spoorzone m.n. in het oostelijk gelegen 
gebied tussen de Lange Nieuwstraat en de Noordlaan (omgeving 
huidige Ateliersstraat) huisvesting aan gemengde woonwerk- 
bedrijven en -activiteiten. Te denken valt bijvoorbeeld  aan 
advocatuur, notarissen, accountants en administratiekantoren, 
galerieën.  
Voor de economische activiteiten betekent de keuze voor 
cultuur ook  dat er b.v. geen nieuw grootschalig winkelcentrum 
moet worden ontwikkeld. Daarvoor dienen NS-plein en de 
Besterd al, net als de Binnenstad die vlug bereikbaar is via de 
spoorwegonderdoorgangen ter hoogte van de Willem II straat 
en het NS-plein. 

N.B.
Een bijzonder probleem dat nog niet is opgelost en alle aandacht 
heeft: overdag zal het spoorzone gebied door alle activiteiten  
levendig zijn. Maar hoe die levendigheid ‘s avonds te bereiken, 
zodat het er ook dan aangenaam toeven is?

onderwijs en jongeren
Tilburg profileert zich al decennia lang als onderwijsstad. Alle 
vormen van onderwijs zijn in Tilburg aanwezig, maar lang niet 
iedereen heeft er wat aan. Begrijpelijk, want onderwijs is er in 
de eerste plaats voor leerling en student. Toch zijn er facetten 
die  iedereen in de stad kan gebruiken. 
Een voorbeeld:  laat het hele scala aan onderwijsinstellingen 
in Tilburg in gezamenlijkheid een up- to-  date “Onderwijs 
voorlichtings- en activiteitencentrum” inrichten toegerust met 
een uitgebreide mediatheek, studiezalen, ICT- voorzieningen, 
mensa en ook Studium Generale faciliteiten. Innovatie - al 
dan niet experimenteel - op onderwijsgebied bevelen we aan 
voor de spoorzone.  Denk aan de Nieuwe / Brede School, een 
Circusacademie,  internationale opleidingen als aanvulling op 
de kunst- en cultuurwerkplaatsen. 

Het gebied zal trouwens sowieso – buiten lestijd- goed moeten 
voorzien in de behoeften en wensen van de jongeren die van de 
cultuur- en onderwijsvoorzieningen gebruik maken. 

plein
De vestiging van de  Openbare Bibliotheek en het stadskantoor 
met de publieksloketten kan het geheel vervolmaken.  De 
openbare biep is natuurlijk niet los te zien van  het “Onderwijs 
voorlichtings- en activiteitencentrum”. Ze vormen samen met 
het stadskantoor als het ware een drie-eenheid voor openbare 
dienstverlening. Deze instellingen zouden mooi gevestigd 
kunnen worden aan het plein dat bij de nieuwe achteruitgang  
van het centraal station moet komen, en aan de strook tussen  
de spoorwegonderdoorgangen  ter hoogte van Station en 
Willem II straat. We blijven dus pleiten voor een hele brede  
publieke onderdoorgang (7 x 24 uur) onder centraal station.
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sporT en eVeneMenTen
sport
Het is van belang dat er voldoende sportmogelijkheden komen, 
temeer omdat daar in de hele binnenstad  en de wijk Theresia 
weinig van voor handen  is, Denk bijvoorbeeld  niet alleen aan 
een overdekt zwem-, fitness- en saunacomplex.  Maar ook 
aan (overdekte) sport- en speelvoorzieningen voor jongeren, 
ouderen en werkenden, immers ‘bewegen’ wordt in de toekomst 
in het kader van de gezondheid een belangrijk item. Van recente 
datum zijn de plannen voor het Van Gend & Loosgebied: daar 
moet een overdekt atletiek- en wielerstadion komen, tevens 
geschikt voor grote manifestatties. Dat past goed, mits het 
parkeren wordt geregeld.

evenementen
Niet alleen de gebouwen zelf bieden ruimte aan cultuur en kunst. 
Het is goed eromheen ruimte te houden voor manifestaties in de 
buitenlucht. Ook op een heel andere manier kunnen elementen 
in het gebied die herinneren aan de ‘goede’ oude tijd een rol 
vervullen: een plek waar de spoorrails die naar de werkplaatsen  
voerden, blijven liggen. 
 

wonen / soCiale Veiligheid / groen
wonen
De woonvormen in de spoorzone moeten gemengd zijn wat 
betreft koop- en huurhuizen en  hoog- en laagbouw.  Ze moeten 
qua vormgeving een hoge architectonische kwaliteit bezitten.

De relatie van de spoorzone met de woonwijk Theresia wordt 
versterkt en aantrekkelijker door voldoende grondgebonden 
woningaanbod.  Het zal gaan om woningen in combinatie met 
de kleinschalige bedrijvigheid die  hierboven  genoemd werd of 
om woningen vergelijkbaar met wat in de straten van Theresia 
staat. Hoe is de hoge architectonische kwaliteit te  bereiken? 
Misschien door  de vormgeving van het cultureel industrieel 
erfgoed  als inspiratiebron te gebruiken bij het ontwerp van  de 
woningbouw. 

Om welke bewoners het ook gaat, de starters, de studenten en 
de ouderen mogen niet vergeten worden.  

In sommige delen van de spoorzone komt hoogbouw. Ook daarin 
kan in combinatie met andere ‘functies’ gewoond worden. Deze 
gebouwen zullen zich bijna altijd tussen de Noordlaan en het 
spoor bevinden.  

Die hoogbouw zou vanaf het spoor moeten evolueren naar 
laagbouw de wijk in. Ook hier is architectuur van hoge kwaliteit 
een must. 

sociale veiligheid.
Zoals boven al gezegd, het is noodzakelijk om ook buiten 
kantooruren levendigheid, en daarmee sociale veiligheid te 
bewerkstelligen. Een belangrijke factor daarvoor is levendigheid 
door de aanwezigheid van mensen.  

De spoorzone moet daar in zijn gebouwen en aanleg de 
mogelijkheden voor bieden; dan ontstaat ook een gunstig 
vestigingsklimaat voor horeca, theater, buitenevenementen.  

Om de (sociale) veiligheid te bevorderen is het dus noodzakelijk 
locaties en activiteiten zo te kiezen dat er geen afgelegen stille 
plekken ontstaan. 
Met name tunnels zijn berucht vanwege hun onveilige 
uitstraling.  Voor de  Spoorzone  extra aan de orde  vanwege 
de viaducten en onderdoorgangen bij de spoordijk die de 
verbinding met het stadscentrum tot stand brengen.
Ter oplossing kan bij wijze van voorbeeld gedacht worden 
aan de vestigiging van de gezamenlijke onderwijsvoorziening 
direct gelegen aan de te doorboren spoordijk op de hoogte van 
de Willen II – straat. Ook maatregelen in de sfeer van goede 
verlichting en camerabewaking  verdienen aandacht.

Kortom in bouw en ruimtelijke vormgeving moet  er rekening 
mee gehouden worden dat de aanleg van plekken die onveilige 
situaties kunnen oproepen, vermeden wordt. 

Het dient aanbeveling om ter monitoring van de veiligheid een 
platform in het leven te roepen waarin gemeente, bewoners / 
instellingen en politie  zitting hebben (á la  Platform 5041)

groen
Zoveel mogelijk groen : de nieuwe spoorzone moet ondanks 
sommige delen met een compacte en dichte bebouwing 
doorzichtig en groen blijven.  Maar struiken en bomen mogen 
de sociale veiligheid niet belemmeren. 
Bestaand waardevol groen moet zoveel mogelijk gerespecteerd 
worden. Wat  voor de  nieuwbouw moet wijken,  moet elders in 
de spoorzone of in Theresia door nieuw vervangen worden  
De groene cultuurroutes / -linten kwamen hierboven al aan de 
orde.  Ook de Noordlaan moet open van karakter zijn  met veel  
groen en bomen. Ze moet niet alleen een ontsluitings’ader’ zijn,  
maar ook een ‘groene long’ waar het aangenaam wandelen en 
fietsen is.  
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wielerbaan

wonen senioren

appartementen 
& diensten grand 

Café

opstappunt 
Tilburg Tram

opstappunt 
Tilburg Tram

hoog  bouw
wonen & werken

Cultuur centrum

‘groene long’

hoogbouw / kantoren
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VerKeersafhandeling en parKeren

Verkeer in de spoorzone
De centrale ligging bij het NS- station kan het autoverkeer van 
en naar de cultuur- en sportvoorzieningen beperken. 

Daarnaast geschiedt  de afwikkeling van het verkeer voor de 
Spoorzone voornamelijk via de Noordlaan. Die moet de nodige 
veilige oversteekpunten voor voetganger en fiets hebben.  Ze 
moet natuurlijk wel goed aansluiten op de verbindingen met de 
binnenstad die het spoor kruisen. 

De BST spreekt zich nog steeds uit voor twee nieuwe, brede, 
prettig toegankelijke noord / zuid - verbindingen voor 
voetgangers en fietsers onder het spoor door  ter hoogte van 
de Willem II straat en het station (voorzien van voldoende 
fatsoenlijke fietsenstallingen)

parkeren 
Bij alle ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken 
in de spoorzone en te ontwikkelen wijk- deelgebieden moet 
voldoende ruimte worden geschapen voor het parkeren op 
eigen terrein.

Parkeeroverlast kan bovendien beperkt worden door de bouw 
van voldoende parkeerkelders met een capaciteit die zowel 
berekend is op de gebruikers en bewoners van de spoorzone als 
op die van Theresia. (zie onderstaande plattegrond)

14 15

busstation
Omdat de afwikkeling van het busverkeer aan de noordzijde van 
het Station op veel moeilijkheden stuit en er aan de zuidzijde 
ruimte vrij komt, heeft de vestiging van het busstation aan de 
zuidzijde de voorkeur van BST. Dus laten liggen waar het nu ligt 
en het daar moderniseren.
De taxistandplaatsen zouden dan eventueel wel aan de 
noordzijde kunnen worden ingericht. Dat geldt ook voor een 
deel van de fietsenstalling. Zo wordt de ontwikkeling van 
twee gelijkwaardige in- en uitgangen van het CS – station 
bevorderd. 

Verkeersafhandeling & Parkeren

busstation

Taxistandplaats



Theresia MoeT een woonwijK blijVen.
Bij de invulling van de invalshoeken van waaruit we naar ‘ons’ 
gedeelte van de Spoorzone keken zijn wij van de BST bovenal 
uitgegaan van het idee dat Theresia een woonwijk moet blijven: 
Theresia als een gevarieerde wat oudere woonstadswijk met een 
eigen karakter  naast een nieuw stadsdeel met ‘grootsteedse 
allure’. 
In Theresia liggen enkele onbebouwde  terreinen en staan 
enkele grote gebouwen leeg.  Het ligt voor de hand dat die 
voornamelijk bestemd woorden voor woningbouw, die in 
vormgeving en bewoning aansluit op wat voor de wijk typerend 
is. Ook voor buurtvoorzieningen zoals  het basisonderwijs, 
gezondheidszorg, buurthoreca en het nieuwe buurthuis komen 
ze nadrukkelijk in aanmerking.
Natuurlijk mag de Lange Nieuwstraat geen keiharde grens tussen 
Theresia en de spoorzone zijn: zo zullen omvang en hoogte van 
de gebouwen op elkaar aan (blijven) stuiten.  Een voorbeeld: 
de kleinschalige bedrijvigheid (gecombineerd met wonen)  
ter hoogte van het nieuwe Ateliersstraatgebied zal wellicht 
overslaan op de Nijverstraat / Johannes van Oisterwijkstraat. 

een sTruCTurele Verbinding Tussen ‘noord’ 
en ‘zuid’.
De Spoorzone moet gebruikt worden om de scheidslijn  
tussen het oude stadscentrum met zijn vele voorzieningen en 
het noordelijk deel ‘achter het station’ op te heffen. 
Door een komst van het stadskantoor onderstreept het  
gemeentebestuur deze gedachte metterdaad; bovendien, 
door haar  keuze voor een locatie aan de noordzijde van het 
spoor verkleint ze  op symbolische wijze het grote verschil 
tussen ‘hunnie van de ene kant van het spoor en zullie van de  
andere kant’. ‘Het dichten van de kloof’ gebeurt natuurlijk ook 
door voldoende verbindingen te scheppen: bij het station en 
ter hoogte van de Willem II straat moeten publieksvriendelijke 
spoorweg- onderdoorgangen komen. De (tunnel bij) de 
Gasthuisring moet goed bereikbaar en publieksvriendelijk zijn 
net als die bij het NS-plein. 

Niet alleen verkeertechnische maatregelen en ingrepen heffen  
de harde scheidslijn die het spoor vormt op, wij denken dat de 
cultuur die voor de ontwikkeling van de Spoorzone zo’n  een 
belangrijke factor is, dat ook doet. 

een ‘CulTureel linT’ Van heT sTaTion 
naar heT MuseuMgebied MeT aandaChT 
Voor ‘groen’.
Een van de cultuur - en kunstroutes die in de spoorzone 
start heeft de vorm van  een ‘cultureel lint’ en loopt van het 
station naar het museumgebied van het Museum de Pont en 
het Nederlands Textiel Museum.   Het is een wandelroute met 
veel aandacht voor ‘groen’.  In de Spoorzone heeft de route 
een parkachtig karakter; via het groen van Superstedeke, de 
dierenboerderij en het Wilhelminapark loopt ze naar de musea. 

Naast het groen kan bij de aankleding van de museumroute   
gedacht worden aan de vestiging  van  een Muziek-
instrumentenmuseum (kan dan dus  in de buurt blijven)  
of  een  Poppenmuseum die beide behoefte hebben aan nieuwe 
ruimte, als er in de spoorzone zelf geen plaats voor mocht 
zijn. Denk daarbij aan (leegstaande) gebouwen in de buurt van  
Stedekestraat en Wilhelinapark.

Dat laatste speelt meer en meer een evenementenrol. Een 
idee: “Tilburg; het jaar rond cultuurstad” Winterijspret en 
zomerkolder, maar ook eens in drie jaar een beeldenexpositie.  

Theresia kan in de Spoorzone volop gebruik maken van  de 
kunst en de cultuur , die wellicht weer een mooie uitstraling 
naar de buurt zullen krijgen.  Dit geldt  ook voor voorzieningen 
als onderwijs en sport.

de buurt
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de noordlaan nieT als sluiprouTe Voor 
doorgaand VerKeer ‘wesT / oosT’ en V.V.
Uit de passage over  de Noordlaan blijkt dat die niet voor 
doorgaand verkeer  bedoeld is. Omdat Theresia het karakter 
van een woonwijk wil behouden is het de bedoeling dat ze niet 
opgescheept wordt met doorgaand (sluip)verkeer, ook niet in 
de Lange Nieuwstraat. Wel moet de wijk van alle kanten goed 
bereikbaar zijn.  De Gasthuisring moet dus open blijven.

Van veel kanten wordt erop aangedrongen de ‘binnenstraten 
van de wijk zo verkeersluw te maken, dat spelende kinderen 
geen gevaar lopen overhoop gereden te worden.  

Terwijl het busstation  beter op de plaats kan blijven waar het  
nu staat, moet Theresia volop door de bus bereikbaar blijven. 

parKeren in de spoorzone ondergronds  
en MeT Voldoende CapaCiTeiT.
Zoals in het hoofdstukje over het parkeren in de spoorzone 
staat blijft ondergronds parkeren meer dan belangrijk, net als 
het parkeren op eigen terrein bij nieuwe gebouwen. 
Het parkeren in de wijk door niet-wijkbewoners moeten we zien 
te voorkomen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn het invoeren 
van een vergunningensysteem, dat voor de bewoners gratis is. 
Daarnaast is het natuurlijk wenselijk de nieuwe ondergrondse 
parkeergarages  in de spoorzone  zoveel capaciteit te geven dat 
ook de wijk ze kan gebruiken.  
 
Veiligheid en leefbaarheid als rode draad en 
ToeTssTeen.
Veiligheid
De  spoorzone krijgt- als het goed is - te maken met veel 
jongeren, studenten, en bezoekers van diverse pluimage. Daarop 
zal op allerlei manieren goed ingesprongen moeten worden. 
Dat zal zo moeten gebeuren dat er voor hen zo veel te doen is  
dat ze  niet in de  Theresiabuurt uitzwermen om daar de boel 
onveilig te maken..   

leefbaarheid
Voor de wijk Theresia is het van belang dat er voldoende 
sportmogelijkheden komen. Daarbij moet gekeken worden naar 
de plannen voor het multifunctionele centrum dat samen met 
de School “De Stappen” wordt ontwikkeld.  Daarnaast  is het 
natuurlijk zeer wel mogelijk dat Theresia en Spoorzone  een en 
ander combineren.
(Het aantal ‘trapveldjes’ e.d. moet uitgebreid worden. Dit geldt 
ook voor ander speel- gelegenheden  voor de jeugd. Daarbij is 
de zorg voor toezicht en onderhoud van wezenlijk belang)

gefaseerde in- / uiTVoering Van de plannen en 
onTwiKKelingen 
De ontwikkeling van de Spoorzone gaat zeker 10 tot 15 jaar 
in beslag nemen. Er moet voorkomen worden, dat tijdens deze 
periode de wijk Theresia en het nieuw te ontwikkelen gebied 
een grote bouwput wordt. Wij dringen er dan ook op aan dat 
steeds gekeken wordt, welk deelgebied ontwikkeld wordt en 
dat de bouw in dat deelgebied zoveel mogelijk gelijktijdig en in 
relatieve korte tijd plaatsvindt. 
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nawoord
Wat gaat en moet er in de spoorzone in relatie tot onze wijk 
binnen afzienbare tijd gebeuren? De  BST heeft daarover 
haar standpunten en ideeën in deze brochure proberen te 
verwoorden en hoopt daarmee mee een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling  van dat mooie gebied tussen Spoor en 
Veldhovenring.
De brochure is te schouwen als een van de vele stappen op het 
pad van de verwezenlijking van een nieuw stuk stad. 
Alle betrokkenen worden van harte uitgenodigd een reactie 
te geven: de bewoners van Theresia, de nieuwe bewoners van 
de spoorzone, de leden van de klankbordgroep, de politieke 
partijen, het stadsbestuur met zijn diensten.. zodat we een 
volgende stap- in alle openheid naar elkaar -  kunnen zetten. 

Ook, dat er (tijdig) passende maatregelen worden genomen om 
te voorkomen, dat  de woonwijk onder voortdurende verkeers-  
en woongenotoverlast (lawaai, onrust, files etc.) te lijdenheeft. 
Ook is het wenselijk dat de infrastructuur (wegen, parkeergarages 
etc.) voor dit plangebied in één fase worden aangelegd.  
De BST pleit ervoor dat op de Cityring tweerichtingsverkeer 
blijft, ook nadat de Noordlaan is voltooid. De BST gaat ervan 
uit, dat tijdens de diverse fasen vooraf goed overleg gevoerd 
wordt met de (betrokken) bewoners en gezocht wordt naar de 
minst belastende maatregelen.

de bsT als sTruCTurele parTner in de 
‘denKTanK’
DE BST is opgericht in het laatste kwartaal van 2002 toen de 
gemeente Tilburg de “visie Spoorzone” presenteerde. Van begin 
af aan heeft de toen opgerichte belangengroep zich opgesteld 
als structurele partner in het (ontwikkelings-)proces van de 
Spoorzone. 

In de doelstellingen van de stichting heeft ze opgenomen: 
opkomen voor de belangen van de bewoners van de wijk 
Theresia. Ze doet dit door de belangen van de bewoners te 
bundelen en te verbinden met het stedelijk belang van de 
gemeente Tilburg. Daarom neemt ze ook deel in de “denktank”en 
de daarbij behorende discussies. De “Denktank” bestaat uit 
alle partijen die op enigerlei wijze participeren in het grootste 
stedenbouwkundig project van Tilburg: de Spoorzone, die een 
onderdeel gaat worden van de wijk Theresia. Dat betekent 
oa concreet dat er meegedacht wordt over het inhoudelijke 
program (masterplan) van de spoorzone, kritisch gekeken wordt 
naar het bestemmingsplan en de verkeersuitgangspunten- en 
maatregelen. Ook wordt door ons weerwoord gegeven als de 
belangen van de wijk in het geding komen en bouwstenen 
worden aangedragen voor een betere kwaliteit van de wijk  
(onder meer door een wijkanalyse). Het woonklimaat in de wijk 
en de verbindingen met de binnenstad zijn o.a. toetsstenen.  
(zie ook brochure 1).
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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. 
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