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“Wijk van de Toekomst: Tilburg-Noord” 
 

In de komende drie decennia moet Nederland van het gas af en worden alle woningen verduurzaamd. 

Die plannen leveren allerlei gevolgen op voor de huizen, maar ook voor wijken, en daaraan is deze 

CAST-bijeenkomst, die plaatsvond in het schoolgebouw van het 2College Cobbenhagenlyceum in 

Tilburg-Noord, gewijd. Elementen die tijdens de avond aan bod kwamen, zijn vragen als hoe die 

toekomstige woningen en wijken eruit gaan zien, en hoe de enorme opgave om al die woningen en 

wijken te verduurzamen tegelijkertijd gebruikt kan worden om ook andere zaken aan te pakken, zoals 

vernieuwing van de openbare ruimte, en sociale vraagstukken.  

Bart Cosijn, die deze avond gespreksleider is, heeft allerlei vragen aan het publiek, en is benieuwd naar 

de ervaringen die de aanwezigen met duurzaamheid hebben: 

“Wie heeft er nog enkel glas, of een niet-geïsoleerde woning? En wie probeert er zo weinig mogelijk 

plastic te kopen, of had zich voorgenomen om met de vakantie niet te gaan vliegen, maar heeft dat 

toch gedaan?” Verschillende reacties volgen uit de zaal: 

 “Ik mag geen zonnepanelen van de welstandscommissie.” 

 “Ik wil niet vliegen, vanwege vliegangst, maar ook vanwege het milieu, want het is echt slecht.” 

“Wie wil zijn huis verduurzamen, maar de huiseigenaar of de buren willen niet meewerken?” 

 “Ik kreeg nul op het rekest bij verhuurder WonenBreburg.” 

“Wie is ontwerper, of is actief binnen een organisatie in Tilburg-Noord?” 

 Op de voorste rij zitten jongeren die deel uitmaken van de Jeugdadviesraad. “Die zorgt ervoor 

dat de stem van jongeren bij de gemeente gehoord wordt.” 

Vervolgens komen Harrie Meeuwesen, voorzitter van de gecombineerde 

wijkraden in Tilburg-Noord, en wethouder Mario Jacobs naar voren: 

“Als wijkwethouder voor Tilburg-Noord ben ik er heel erg in 

geïnteresseerd om verduurzaming samen te laten gaan met sociale 

doelstellingen”, zegt laatstgenoemde. “Er is bijvoorbeeld een groot 

gebrek aan installateurs, mensen die het dak op gaan enzovoorts. 

Waarom helpen we mensen niet aan werkervaring? Met aannemers en 

woningcorporaties kunnen we een slag maken naar verduurzaming.” 



“Hoe kunnen we een aantal sociale problemen in de wijk oplossen?”, vraagt Harrie Meeuwesen zich 

op zijn beurt af. “Tilburg-Noord is steeds negatief in het nieuws. 37 procent van de bewoners van de 

wijk zit onder de armoedegrens, er is veel werkloosheid en er wonen veel verschillende nationaliteiten. 

Er moeten maatregelen genomen worden waardoor de wijk meer in balans komt. Wij voelen ons als 

Assepoester, maar wordt Tilburg-Noord geen stiefkindje? De droom die wij hebben, is er een van een 

wijk die in balans is, waar de jeugd een toekomst heeft, met goed onderwijs, behoorlijke huisvesting 

en een gemêleerd woningaanbod.” 

 Een mevrouw in de zaal reageert: “Veel mensen hebben moeite om iedere maand rond te 

komen en zijn niet bezig met verduurzamen. Er is in veel gezinnen gewoon geen geld. En dat 

Polenhotel: dat kan niet op die plek. Dat kan die plek niet dragen. Tilburg-Noord is niet het 

afvoerputje van de stad.” 

Na Meeuwesen en Jabobs namen Thijs van Spaandonk (TvS) en Gerjan Streng (GS) van ontwerpbureau 

Bright het woord. Zij deden onderzoek naar de wijk van de toekomst en namen projecten in 

verschillende buitenlandse steden onder de loep waar verduurzaming al in de praktijk is gebracht. 

Verduurzamen is makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt uit hun verhaal en het tempo waarin het 

gaat, is nog niet al te hoog. 

TvS: “Heel Nederland moet op de schop en er 

moeten 200.000 woningen per jaar 

verduurzaamd worden, maar we doen er 

maar een paar honderd per jaar. Een van de 

manieren om te verduurzamen, is via 

warmtenetten en in 2030 moeten miljoenen 

huizen op een warmtenet zitten, maar er 

moet nog een heleboel gebeuren, want het is 

nog maar de vraag waar de warmte vandaan 

moet komen. Niemand weet hoe we dit gaan 

oplossen. Proeftuinen zijn hierbij heel 

belangrijke puzzelstukjes.” 

GS: “Kolencentrales gaan dicht en gas willen we niet meer, maar er is nog veel onzekerheid in de 

ontwikkeling van warmtebronnen. Kernenergie, bijvoorbeeld, wordt wel besproken, maar ligt 

gevoelig. We hebben nog een heel lang traject te gaan en missen nog veel kennis.” 

TvS: “En als je uitgaat van een wijkgerichte aanpak en in heel Nederland wijk voor wijk van het gas wil 

afhalen, loop je ook tegen de vraag aan wat nu precies een wijk is. Er zijn namelijk allerlei definities 

van een wijk. Je kunt kijken naar statistische data, naar de gemeenschap, of het organiserend 

vermogen. Er is niet één vaste definitie.” 

GS: “En ook in de straten moet veel gebeuren. Zo moet het riool gescheiden worden, en de kabels om 

bijvoorbeeld auto’s op te laden, worden veel dikker.” 

TvS: “Daarom ook is participatie van de burgers heel belangrijk, want de straat moet open. Dan kun je 

meteen met de buurtbewoners overleggen over wat er nog meer moet gebeuren. Moet er 

bijvoorbeeld een regenwaterafvoer komen, zodat je geen overstromingen krijgt? Of moet er een 

sportvoorziening komen, of meer groen, of meer comfort en veiligheid, of minder auto’s? Maar je kunt 

ook inzetten op de gezondheid van mensen en bijvoorbeeld de ventilatie verbeteren in verband met 

de hete zomers die we gaan krijgen. En je kunt de geluidshinder van verkeer aanpakken, en meer 

speelplekken overhouden of plekken om auto’s op te laden.” 



GS: “Maar je moet er ook voor oppassen dat mensen niet laks worden als je een wijk creëert waar alle 

systemen goed zijn, zoals in Stockholm. Daar hadden mensen niet meer het gevoel dat ze zelf aan de 

wijk mee hoefden te werken. Er werd bijvoorbeeld water opgevangen dat gezuiverd weer de huizen in 

ging, maar er was toch altijd water, dus waarom zou je er dan nog zuinig mee omgaan? Als je een 

perfecte wijk wilt creëren, moet je veel van de bewoners weten en in Malmö is weer geleerd van de 

wijk in Stockholm. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is nu de gemeente aan zet. Die schakelt 

ontwikkelaars in, maar wil ook dat mensen zelf meewerken. Dat gebeurt in ‘baugruppen’, waarbij 

mensen collectief een stuk grond kopen, en een hypotheek regelen, maar de auto staat niet meer voor 

de deur en de parkeerplaatsen liggen verder weg. Het openbaar vervoer daarentegen is goed en 

dichtbij.” 

TvS: “De vraag is ook: wie doet wat? Laat je het aan individuele bewoners over om hun huis te 

verduurzamen, of doe je dat als wijk? In het tweede geval krijg je een heel ander beeld dan met de ik-

wijk. Een derde optie is dat de overheid het voor ons regelt, maar dan is de burger er weer minder bij 

betrokken. De vraag is dus: doe ik het, doen wij het, of doen zij het?” 

Vragen en opmerkingen uit de zaal: 

 “Maar hoe kunnen wij als bewoners nu inspelen op technieken die nog niet bekend zijn en 

erachter komen wat voor kosten we moeten gaan maken?” 

 “Tot nu toe is er steeds weinig verhouding met de realiteit. Er zijn slimme jongens met een 

technisch verhaal, maar er wordt niet in de realiteit geland.”  

 “Het gaat in ons geval niet om nieuwbouw zoals op de plaatjes in de presentatie te zien is, 

maar om bestaande woningen. Hoe ga je daarmee om als je wilt verduurzamen?” 

TvS: “Als ontwerpers van de ruimte hebben wij ook veel vragen. Er is dan ook weinig visie ontwikkeld, 

onder andere vanwege de verzorgingsstaat. Wat Tilburg-Noord betreft: ik zou willen aanraden om je 

als wijk te verenigen. Richt een coöperatie op en bedenk wat voor wijk je wilt worden. Ga niet zitten 

afwachten.”  

Architect Elisabeth Boersma van BPDi (en voorheen Plan B) verzorgt de volgende presentatie: 

“Ik wil in mijn werk maatschappelijke 

veranderingen zichtbaar maken in het ruimtelijke 

domein, en met gebruikers bouwen aan 

oplossingen”, zegt zij. “Een voorbeeld daarvan is 

het grote project met betrekking tot een 

leegstaande flat in de Bijlmer waar ik bij betrokken 

was. Dat was een kolos waar je de menselijke maat 

in wilt aanbrengen. We zijn toen met de 

vijfhonderd nieuwe bewoners in gesprek gegaan 

en zij zijn tegelijkertijd aan het klussen geslagen. 

Vanuit een gezamenlijk gedragen visie is dit 

klusproject tot stand gekomen.” 

Een ander project waar Boersma aan werkte, is het Ru Paré-project, vernoemd naar de voormalige Ru 

Paré-school in Amsterdam. Het leegstaande schoolgebouw werd getransformeerd tot de nieuwe 

huiskamer van de wijk Slotervaart. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en al snel kwamen er reacties 

vanuit allerlei hoeken. Zo meldden zich vertegenwoordigers van acht verschillende religies en waren 

ook 35 ondernemers enthousiast om zich in het oude schoolgebouw te vestigen. De mensen uit de 

buurt werden nadrukkelijk bij het transformatieproces betrokken. 



“En met studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben we geïnventariseerd wat er in 

omliggende slooppanden nog aan materiaal beschikbaar was, zoals kozijnen. Die materialen zijn weer 

gebruikt voor het Ru Paré-gebouw. Door deze vorm van ‘urban mining’ konden de bouwkosten laag 

gehouden worden.” Nog een ander element waardoor het project ook een maatschappelijke functie 

had, was het aanstellen van acht jongeren die aan het bouwproject meewerkten en al doende een vak 

leerden. “Nog altijd hebben zij samen een bedrijf”, weet Elisabeth Boersma.  

Het wijkcentrum dat op deze manier gecreëerd werd, was in 2018 de winnaar van de Amsterdamse 

Architectuurprijs in de categorie ‘High impact, low budget’. 

Wel was voor een mevrouw in de zaal niet helemaal duidelijk wat nu de verbinding van Boersma’s 

presentatie was, met de transitie van bestaande woningen in Tilburg-Noord. Daarop antwoordde 

Boersma dat het Ru Paré-project juist liet zien hoe de wijk zich verenigde en dat daardoor mooie 

resultaten bereikt konden worden. “Het bouwproject had een sociaal-maatschappelijk gevolg. Je kunt 

elkaar helpen door je te verenigen.” Bovendien laat het project Ru-Paré zien dat mensen in de wijk 

kunnen profiteren van de werkgelegenheid die zo’n project biedt. 

Als laatste spreker kwam Ralf Embrechts naar voren en de directeur van MOM (Maatschappelijke 

Ontwikkelings Maatschappij, een organisatie die – volgens de eigen website – ‘in 2008 is opgericht met 

als doel om met maatschappelijke organisaties uit de stad samen te werken aan relevante 

vraagstukken in wijken en buurten. Centraal staan vraagstukken als het tegengaan van armoede en 

werkloosheid, het bevorderen van gezondheid, beter onderwijs en bestrijden van eenzaamheid.’) 

Samen met enkele anderen die uiteenlopende rollen vertolkten, vertelde Embrechts een uit het leven 

gegrepen verhaal over Jasmina, 

een vrouw die na een 

vechtscheiding in de 

problemen komt en maar met 

moeite het hoofd boven water 

kan houden. Zij krijgt met 

allerlei instanties te maken, 

waaronder ook de 

woningcorporatie die met 

verduurzaming van woningen 

aan de slag gaat. Het verhaal 

over Jasmina speelt zich 

weliswaar in Tilburg-West af, 

maar had zich ook in Tilburg-

Noord af kunnen spelen, 

aangezien daar dezelfde problemen zijn te signaleren. “Dit is een verhaal over duurzaamheid in de zin 

van zonnepanelen en van het gas af gaan, ja, maar eigenlijk is het een verhaal over dubbele 

duurzaamheid”, vertelt Embrechts, waarmee hij niet alleen doelt op het letterlijk verduurzamen van 

woningen, maar ook op figuurlijke verduurzaming, zoals de armoede bestrijden waar veel Tilburgers 

mee te kampen hebben. 

Vanuit de zaal kwam de opmerking dat dit weliswaar een mooi verhaal is, maar ook een verhaal dat 

slaat op huurders en niet op huiseigenaren. Hoe zit het met mensen die een eigen huis bezitten, als 

het op verduurzaming van de woning aankomt, vraagt deze aanwezige zich af. “Moeten wij alles zelf 

ophoesten? Daar maak ik me zorgen over.” 



Ralf Embrechts raadt huiseigenaren aan zich te verenigen. “Zoals veel gebeurt in Hilvarenbeek, waar 

ik woon. Als je het samen doet, scheelt dat hoe dan ook.” 

Nog enkele reacties vanuit de zaal: 

 “Het tempo waarmee de overheid wil verduurzamen, sluit niet aan bij het tempo van de 

bewoners. Wij zijn erdoor overvallen”, zegt de voorzitter van een buurtvereniging uit Tilburg-

Noord. “Er zijn nu nog niet echt goede, betaalbare alternatieven voor het gas. De vraag is ook 

of alternatieven voor gas wel voldoende opleveren, want zonnepanelen bijvoorbeeld leveren 

maar een beetje op. Bovendien: ik ben ook niet meer zo jong dat ik het sprookje geloof van 

‘over vijftien jaar verdien je de investering terug’.” 

 “Investeren, wanneer schiet ik daar iets mee op”, vraagt een ander zich ook af. 

 “De grijze koppen in de zaal praten allemaal voor hun eigen portemonnee, maar we doen het 

toch ook voor de volgende generatie?”, reageert Ralf Embrechts. 

 Een aanwezige: “Er wordt ook steeds maar topdown gedacht en zo komt er niets van de grond. 

Het gaat meer om adviesbureaus dan om bewoners.” 

Wethouder Mario Jacobs moet vaststellen dat dat laatste inderdaad het geval kan zijn. “We praten als 

gemeente vaak vanuit een deskundigheid en gaan er vanuit dat de mensen het allemaal wel begrijpen, 

terwijl we het zelf vaak ook niet weten. Misschien moeten we die kwetsbaarheid vaker tonen.” 

 

Dit verslag is geschreven door Jeroen Ketelaars. 

 

 

 


