
1 Koningsoord
 Op deze locatie komt het nieuwe dorps-

hart van Berkel Enschot met een win-
kelcentrum en ongeveer 800 woningen. 
De ontwikkelaar van de meeste bouw-
plannen is Heijmans. De gemeente legt 
enkele hoofdwegen aan (zie verderop 
bij straten en wegen).

 Meer informatie: www.koningsoord.nl.
 Planning: Het winkelcentrum is dit jaar 

opgeleverd. Naast woningbouw staan 
voor 2020 en 2021 nog een geluids-
scherm langs het spoor en een fietspad 
achter het sportpark Rauwbraken in de 
planning. De herbestemming van het 
terrein van het oude winkelcentrum 
Eikenbosch wordt nog onderzocht. Daar 
komt in de loop van de zomer meer 
duidelijkheid over.

 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: Oplevering van de woningen 
en de openbare ruimte heeft volgens 
planning plaatsgevonden in het eerste 
kwartaal van 2020. Werkzaamheden 
zijn afgerond. 
Contactpersoon gemeente:

 Huub van der Zwaluw 

3 Kerkstraat 4A
 Woonstichting Tiwos bouwt 7 (grond-

gebonden) sociale huurwoningen in 
Berkel-Enschot op de locatie van de 
gymzaal die hoorde bij de voormalige St. 
Caeciliaschool aan de Kerkstraat 4a.

 Planning: Oplevering van de woningen 
en de openbare ruimte heeft volgens 
planning plaatsgevonden in het eerste 
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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 op de planning staat.

kwartaal van 2020. Werkzaamheden 
zijn afgerond.

 Contactpersoon gemeente: 
 Huub van der Zwaluw
 
4 Enschotsebaan-zuid
 De woonlocatie ten zuiden van de 

Enschotsebaan is in beheer van de 
ontwikkelaars. In maart 2019 is het 
stedenbouwkundig plan gepresen-
teerd. Binnenkort wordt de start van de 
bestemmingsplanprocedure verwacht. 
Meer informatie: www.wonenbijjeroen.nl 
Planning: zomer 2020 start 
bestemmingsplanprocedure  
Contactpersoon gemeente: 
Wilger van Aalst

5 Bedrijventerrein Enschotsebaan
 Bij de oprit van Berkel-Enschot naar 

de Burg. Bechtweg is een kleinschalig 
bedrijvenpark ontwikkeld. Er zijn nog 
enkele kavels te koop. 

 Meer informatie:
 www.bedrijvenparkenschot.nl.

6 Hoge Hoek
 Ontwikkelaar Novaform bouwt deze 

woonwijk, inclusief alle wegen en 
openbaar groen. Op dit moment worden 
de laatste werkzaamheden verricht in 
het noordelijk deel en zijn de gesprek-
ken met de gemeente opgestart om het 
openbaar gebied over te gaan dragen 
aan de gemeente. Wanneer het open-
baar gebied is overgedragen ontvangen 
bewoners hierover een bewonersbrief. 
Tot die tijd beheert Novaform het open-
baar gebied.

 Meer informatie: www.hogehoek.nl. 
Contactpersoon gemeente:

 Rob van Nuenen

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

een nieuwe woonwijk van ongeveer 240 
woningen. De eerste fase is het pro-
ject Nieuwe Warande en bestaat uit 5 
deelplannen met in totaal 166 wonin-
gen. Fase 2 ‘De nieuwe Warande Zuid” 
bestaat uit ca. 74 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 ont-
sluitingsweg (is inmiddels klaar) en de 
inrichting van het openbaar gebied. 
De komende jaren verkoopt Ruimte 
voor Ruimte namens de provincie nog 
diverse kavels. 
Planning: Er zijn nu zo’n 100 woningen 
verkocht en de verkoop van deelplan 
5a en b is gestart. Alleen de kavels 
rondom het Gildeterrein Sint Hubertus 
(deelplan 2) en deelplan 4 zijn nog 
niet in verkoop. Hiermee wordt ge-
wacht totdat het Gilde verplaatst is. De 
werkzaamheden voor fase 1 en 2 zullen 
duren tot 2026. Gilde Sint Hubertus 
moet verhuizen van de huidige loca-
tie, vanwege de ontwikkeling van plan 
Nieuwe Warande. Over een nieuwe 
locatie aan het Riddershofpad zijn de 
provincie en het Gilde met elkaar in 
gesprek. Hiervoor heeft een informa-
tiebijeenkomst plaatsgevonden en er 
wordt gewerkt aan een ontwerpbestem-
mingsplan. Naar verwachting wordt 
de bestemmingsplanprocedure in het 
najaar van 2020 opgestart. 

 Contactpersoon gemeente:
 Bram van Dorp

8 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. Het bestemmingsplan is 

inmiddels gewijzigd en vastgesteld.  
Planning: De omgevingsvergunning 
voor de bouw van 19 woningen is 
aangevraagd door de ontwikkelaar. 
De ontwikkelaar heeft aangegeven eind 
november te willen starten met de 
sloop van de opstallen en het bouwrijp 
maken van de locatie.

 Contactpersoon gemeente 
bestemmingsplan: Marco Klessens

9 De Kolenvense Akkers
 De initiatiefnemers van dit project 

zijn de 2 agrarische bedrijven aan de 
Heikantsebaan 4-4a en Heikantsebaan 
5-7. Het betreft de ontwikkeling van 
woningbouw aan de oostzijde van de 
bebouwde kom van Berkel- Enschot. 
Het plan omvat de bouw van 23 vrij-
staande woningen 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 bedrijfsacti-
viteiten en t.z.t. worden de bedrijfsge-
bouwen gesloopt. Door deze sanering 
en de herontwikkeling wordt milieu-
winst bereikt en voorzien in woning-
behoefte.

 Planning: Om deze ontwikkeling moge-
lijk te maken moet het bestemmings-
plan worden herzien. Het bestem-
mingsplan is door de gemeenteraad 
vastgesteld op 25 mei jl.. Het plan ligt 
vanaf 15 juni tot 27 juli ter visie voor 
beroep bij de Raad van State. Inmid-
dels zijn de voorbereidingen voor het 
bouwrijpmaken van het terrein opge-
start. Afhankelijk van de reacties op 
het plan wordt mogelijk in het derde 
kwartaal gestart met het bouwrijp ma-
ken van de werkzaamheden.  
Contactpersoon gemeente: 

 Mark Reuvers
     

BOUWEN

STRATEN EN WEGEN

Meer informatie 
Hebt u specifieke vragen over één van de projecten, bel dan naar de genoemde con-
tactpersoon 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 Herinrichting Enschotsebaan
 Met de klankbordgroep is gekeken 

welke (tijdelijke) maatregelen mogelijk 
snel kunnen worden uitgevoerd i.h.k.v. 
veiligheid. Het schetsontwerp voor 
de herinrichting van de rijbaan wordt 
momenteel verder uitgewerkt.  
Planning: De werkzaamheden voor de 
tijdelijke maatregelen zijn inmiddels 
afgerond.

 Projectleider: Mark Reuvers 

B 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 start van de werkzaamhe-
den is uitgesteld. Dit komt door de dis-
cussie over de positie van de fietser op 
rotondes binnen de gemeente Tilburg. 
Ook vliegen rond deze locatie vleer 
muizen. Onderzoek moet uitwijzen of 
en waar welke vleermuis voorkomt en 
of er aanvullende maatregelen nodig 
zijn zodat de vleermuis hier kan blij-
ven. Afhankelijk van de resultaten van 
dit onderzoek starten de werkzaamheden 
in het derde kwartaal van 2020.

 Contactpersoon gemeente: 
Rob van Nuenen

10 Scholen
 Basisschool St. Caecilia aan de School-

meesterstraat wordt uitgebreid. Het 
schoolbestuur Tangent start in de 
zomervakantie met de uitbreiding van 
het schoolgebouw van basisschool St. 
Caecilia aan de Schoolmeesterstraat. De 
uitbreiding wordt gerealiseerd middels 
een opbouw op het dak van de school. 

 Planning: De oplevering van de uitbrei-
ding van de school staat rond de herfst-
vakantie gepland.  

 Contactpersoon gemeente:
 Edwin Koole
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WERKZAAMHEDEN BERKEL-ENSCHOT IN KAART

  BOUWEN

 1 Koningsoord
 2 Sint Willibrordstraat 4
 3 Kerkstraat 4A
 4 Enschotsebaan
 5 Bedrijventerrein Enschotsebaan
 6 Hoge Hoek
 7 Nieuwe Warande / Oostkamer
 8 Durendaelweg 2-4
 9 De Kolenvense Akkers
 10 Uitbreiding basisschool

  STRATEN / WEGEN

 A Herinrichting Enschotsebaan 
 B Rotonde Koningsoordlaan / Molenstraat

   

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


