
1 Koningsoord
 Op deze locatie komt een nieuwe woon-

wijk van ongeveer 800 woningen en het 
nieuwe winkelcentrum. De ontwikkelaar 
van de meeste bouwplannen is Heijmans. 
De gemeente legt enkele hoofdwegen 
aan (zie verderop bij straten en wegen).

 Meer informatie: www.koningsoord.nl.
 Planning: de bestemmingsplanprocedure 

is afgerond. Diverse deelprojecten zijn 
in voorbereiding. Het winkelcentrum en 
deelgebied Mariënkroon zijn in uitvoering.

 Contactpersoon gemeente: 
 Jochem van Engelen

2 Sint Willibrordstraat 4
 Op de locatie aan de St. Willibrord-

straat (voormalige basisschool Berke-
loo) is door woonstichting Tiwos een 
plan ontwikkeld om te komen tot 10 
grondgebonden sociale huurwoningen.

 Planning: het bestemmingsplan is in 
september 2018 vastgesteld. Het ter-
rein is bouwrijpgemaakt en de start 
bouw van de woningen is gepland in 
mei 2019. Oplevering wordt begin 
2020 verwacht.

 Contactpersoon gemeente:
 Huub van der Zwaluw 

3 Kerkstraat 4A
 Woonstichting Tiwos heeft het plan om 

7 (grondgebonden) sociale huurwonin-
gen te bouwen op de locatie van de 
gymzaal die hoorde bij de voormalige 
St. Caeciliaschool aan de Kerkstraat 4a 
in Berkel-Enschot.

 Planning: het bestemmingsplan is in 
2017 vastgesteld. De start bouw van 
de woningen is gepland in mei 2019. 
Oplevering wordt begin 2020 verwacht.

 Contactpersoon gemeente:
 Huub van der Zwaluw
 

Stand van zaken
werkzaamheden 
Berkel-Enschot 
Mei 2019

In Berkel-Enschot gebeurt veel en 

staat nog heel veel te gebeuren de 

komende jaren. Hieronder staat 

een actuele stand van zaken van 

locaties waar momenteel huizen  

gebouwd worden, straten aangelegd 

en wat er zoal op de planning staat. 

4 Voormalige St. Caeciliaschool
 (Klaproosstraat 2-2A)
 Ontwikkelaar Roozen van Hoppe heeft 

hier 19 eengezinswoningen gebouwd 
(deels koop en deels huur). Het be-
stemmingsplan is onherroepelijk. 

 Planning: De bouw is inmiddels gereed 
en de inrichting openbaar gebied is in de 
eindfase. Voor de zomer 2019 wordt het 
project opgeleverd. Dit project staat voor 
de laatste keer op de projectenkaart.

 Contactpersoon gemeente: 
 Frans van Bokhoven

5 Enschotsebaan
 De woonlocatie ten noorden van de 

Enschotsebaan is grotendeels af en 
het beheer van het openbaar gebied is 
door de gemeente overgenomen van de 
ontwikkelaars. Het zuidelijke deel is 
nog in beheer bij de ontwikkelaars. In 
maart 2019 is het stedenbouwkundig 
plan gepresenteerd. In het derde kwar-
taal van 2019 wordt de start van de 
bestemmingsplanprocedure verwacht. 
Meer informatie: www.wonenbijjeroen.nl

 Planning: start bestemmingsplanproce-
dure 2019

 Contactpersoon gemeente: 
 Wilger van Aalst

6 Bedrijventerrein Enschotsebaan
 Bij de oprit van Berkel-Enschot naar de 

Burg. Bechtweg wordt een kleinschalig 
bedrijvenpark ontwikkeld.

 Meer informatie: 
 www.bedrijvenparkenschot.nl.

7 Hoge Hoek
 Ontwikkelaar Novaform bouwt deze 

woonwijk, inclusief alle wegen en 
openbaar groen. Op dit moment wordt 
gebouwd aan de laatste woningen aan 

de noordkant van de wijk en zal aan-
sluitend het openbaar gebied worden 
ingericht. Het openbaar gebied in het 
zuidelijk deel wordt binnenkort over-
gedragen aan de gemeente. Hierover 
ontvangen bewoners van dit gebied nog 
een bewonersbrief. Tot die tijd beheert 
Novaform het openbaar gebied. 

 Meer informatie: www.hogehoek.nl.
 Contactpersoon gemeente:
 Rob van Nuenen

8 Nieuwe Warande (Oostkamer)
 De provincie Noord-Brabant ontwikkelt 

een nieuwe woonwijk van ongeveer 240 
woningen. De eerste fase is het project 
Nieuwe Warande en bestaat uit 5 deel-
plannen met in totaal ca. 165 wonin-
gen. Fase 2 ‘De nieuwe Warande Zuid” 
bestaat uit ca. 75 woningen. Het zijn 
voornamelijk ruime kavels die verkocht 
worden aan particulieren om een eigen 
woning te kunnen bouwen. Onderdeel van 
het plan is ook een nieuwe ontsluitings-
weg (is gerealiseerd) en de inrichting van 
het openbaar gebied. De komende jaren 
verkoopt Ruimte voor Ruimte namens de 
provincie nog diverse kavels.

 Planning: Na de aanleg van de ge-
biedsontsluitingsweg en de benodigde 
nutsvoorzieningen is deelplan 2 ge-
start. De werkzaamheden voor fase 1 
en 2 zullen duren tot 2025. Gilde Sint 
Hubertus moet verhuizen van de huidige 
locatie, vanwege de ontwikkeling van 
plan Nieuwe Warande (Oostkamer). Over 
een nieuwe locatie zijn de provincie en 
het Gilde met elkaar in gesprek. Hiervoor 
heeft een informatiebijeenkomst plaats-
gevonden en wordt momenteel gewerkt 
aan een ontwerpbestemmingsplan. 

 Contactpersoon gemeente:
 Bram van Dorp

9 Durendaelweg 2-4
 Deze locatie is verkocht aan een ont-

wikkelaar met het plan hier woningen 
te bouwen. Om dat mogelijk te maken 
moet de maatschappelijke bestemming 
worden gewijzigd naar een woonbe-
stemming.

 Planning: de procedure hiervoor is 
gestart en naar verwachting wordt het 
bestemmingsplan in het najaar van 
2019 vastgesteld.

 Contactpersoon gemeente: Willeke Beex

10 De Kolenvense Akkers
 De initiatiefnemers van dit project zijn 

de 2 agrarische bedrijven aan de Hei-
kantsebaan 4-4a en Heikantsebaan 5-7. 
Het betreft de ontwikkeling van woning-
bouw aan de oostzijde van de bebouwde 
kom van Berkel- Enschot. Het plan om-
vat de bouw van 23 vrijstaande wonin-
gen en de aanleg van wegen en groen. 
Met dit plan wordt het mogelijk om de 
agrarische bedrijven (varkenshouderijen) 
te beëindigen De bedrijven stoppen met 
de bedrijfsactiviteiten en t.z.t. worden 
de bedrijfsgebouwen gesloopt. Door 
deze sanering en de herontwikkeling 
wordt milieuwinst bereikt en voorzien in 
woningbehoefte.

 Planning: Om deze ontwikkeling 
mogelijk te maken moet het bestem-
mingsplan worden herzien. Vorig jaar 
is er gestart met een informatie avond. 
Inmiddels zijn de onderzoeken, waaron-
der het archeologisch onderzoek, voor 
het bestemmingsplan afgerond.

 De planning is dat het bestemmings-
plan na de zomer in procedure gaat en 
dat het begin 2020 kan worden vastge-
steld.

 Contactpersoon gemeente: 
 Adriaan van de Sande

BOUWEN

STRATEN/WEGEN

Meer informatie 
Hebt u specifieke vragen over één van de projecten, bel dan naar de genoemde 
contactpersoon via tel 14013. 

Op de hoogte blijven?
De gemeente Tilburg publiceert alle vergunningen en besluiten over bestemmings-
plannen digitaal. Wilt u de besluiten volgen? Zet dan de app Over uw buurt  op uw 
smartphone of tablet of neem via overuwbuurt.overheid.nl een abonnement op de 
e-mailservice.

 
A Koningsoordlaan 
 De Koningsoordlaan moet uiteindelijk 

één doorgaande weg zijn tussen de afrit 
Berkel-Enschot van de Burg. Bechtweg 
en de Molenstraat. In het deelplan 
Hoge Hoek is de Koningsoordlaan klaar. 
Momenteel vinden werkzaamheden 
plaats tussen Rauwbrakenweg en de 
fietstunnel Rauwbrakenpad, alsmede 
tussen de Raadhuisstraat en toekomsti-
ge rotonde richting het winkelcentrum. 
De overweg Raadhuisstraat blijft open 
voor langzaam verkeer. De overweg De 
Kraan blijft open voor alle verkeer en 
zal vanuit het buitengebied een aan-
sluiting krijgen op de Koningsoordlaan.

 Planning: oplevering van de gehele Ko-
ningsoordlaan staat gepland eind 2019.

 Contactpersoon gemeente: Mark Riepe
 Contactpersonen voor de werkgroep 

monitoring: Dorpsraad Berkel-Enschot.

B Onderhoud ´t Zwaantje/ Eikenboschweg
 ´t Zwaantje en de Eikenboschweg heb-

ben onderhoud gehad en zijn daarbij 
ingericht als 30 km-gebied. worden 
Daarbij is extra aandacht voor de fiets-
voorzieningen. Dit project staat voor de 
laatste keer op de projectenkaart.

 Planning: de werkzaamheden zijn eind 
maart 2019 afgerond.

 Contactpersoon gemeente: 
 Joost Verschuren 
 
C Herinrichting Enschotsebaan
 Er worden heden met een klankbord-

groep gewerkt aan een plan voor een 
totale herinrichting van de Enschotse-
baan. Binnenkort zullen de plannen  

worden gepresenteerd. Op basis van 
deze plannen zal er intern bij de 
gemeente bekeken worden wanneer 
de uitvoering zal gaan plaats vinden. 
Gelijktijdig wordt er bekeken welke 
tijdelijke maatregelen de veiligheid al-
vast zullen verbeteren. Dit wordt nu uit 
gewerkt en deze werkzaamheden zullen 
dit jaar nog worden uitgevoerd.

 Planning: start uitvoering nog onbekend
 Contactpersoon gemeente:
 Olav Reinders

D Ontsluitingsweg Nieuwe Warande 
 (Oostkamer)
 Door de nieuwe wijk “Nieuwe Waran-

de” is een ontsluitingsweg aangelegd. 
Die loopt van de Rauwbrakenweg naar 
De Kraan, door wat nu nog buitenge-
bied is. Dit project staat voor de laatste 
keer op de projectenkaart. 

 Planning: de weg is klaar en bereikbaar 
via de Burgemeester Bechtweg. 

 Contactpersoon gemeente: 
 Ron Flapper
  
E Rotonde Koningsoordlaan/Molenstraat
 Bij de aansluiting van de Konings-

oordlaan op de Molenstraat wordt een 
rotonde aangelegd. De aanleg van de 
rotonde is in voorbereiding.

 Planning: de aanleg van de rotonde aan 
de Molenstraat is in voorbereiding. De 
start uitvoering van de rotonde vindt 
plaats na oplevering van de gehele 
Koningsoordlaan, dus niet eerder dan 
januari 2020.

 Contactpersoon gemeente:
 Rob van Nuenen
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WERKZAAMHEDEN BERKEL-ENSCHOT IN KAART

  BOUWEN
 1 Koningsoord
 2 Sint Willibrordstraat 4
 3 Kerkstraat 4A
 4 Voormalige St. Caeciliaschool (Klaproosstraat 2-2A)
 5 Enschotsebaan
 6 Bedrijventerrein Enschotsebaan
 7 Hoge Hoek
 8 Nieuwe Warande / Oostkamer
 9 Durendaelweg 2-4
10  De Kolenvense Akkers
11 Uitbreiding basisschool

  STRATEN/WEGEN
 A Koningsoordlaan
 B Onderhoud ‘t Zwaantje / Eikenbosch 
 C Herinrichting Enschotsebaan
 D Ontsluitingsweg Nieuwe Warande / Oostkamer
 E Rotonde Koningsoordlaan / Molenstraat 

N.B. in dit overzicht staan niet alle bouwprojecten in Berkel-Enschot


