
1 Koningsoord
 Op deze locatie is het nieuwe dorpshart 

van Berkel Enschot in aanbouw. Het 
nieuwe winkelcentrum is al geopend en 
er is ook al een groot aantal woningen 
opgeleverd. In totaal krijgt Koningsoord 
ongeveer 800 woningen. De ontwik-
kelaar van de meeste bouwplannen is 
Heijmans. De gemeente heeft enkele 
hoofdwegen aangelegd waaronder 
de Koningsoordlaan. Op dit moment 
worden nieuwe plannen voorbereid voor 
het gebied van het voormalige winkel-
centrum Eikenbosch en de bestaande 
Torentjeshoef locatie. In deze nieuwe 
plannen is er ruimte voor nieuwbouw 
van basisschool Rennevoirt, een nieuw 
zorgcentrum Torentjeshoef en circa 85 
woningen. 

 Meer informatie: www.koningsoord.nl.
 Planning: Naast woningbouw staan voor 

2021 nog een geluidsscherm langs het 
spoor en een fietspad achter het sport-
park 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 Enschotsebaan-zuid/Enschotse Tuinen
 De ontwikkeling van de laatste 150 

woningen aan de Enschotsebaan-Zuid 
gaat naar verwachting in het najaar van 
2021 van start. Afgelopen zomer 2020 
lag het bestemmingsplan ter inzage, 
de vaststelling door de raad wordt op 
korte termijn verwacht. Voordat de 
bouw van de woningen start, gaan de 
ontwikkelaars al wel buiten bezig met 
bijvoorbeeld archeologisch onderzoek, 
grondwerkzaamheden en het voorberei-
den van de kavels voor de bouw. 

 Meer informatie: 
 www.EnschotseTuinen.nl

Stand van zaken
werkzaamheden 
Berkel-Enschot 
Maart 2021

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.

 Contactpersoon gemeente: 
 Wilger van Aalst

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

Burg. Bechtweg wordt een kleinschalig 
bedrijvenpark ontwikkeld. 

 Meer informatie: 
 www.bedrijvenparkenschot.nl.

4 Hoge Hoek
 Ontwikkelaar Novaform heeft deze 

woonwijk gerealiseerd, inclusief alle 
wegen en openbaar groen. Op dit mo-
ment worden de restpunten in de open-
bare ruimte afgewerkt om het openbaar 
gebied over te gaan dragen aan de ge-
meente. Wanneer het openbaar gebied 
is overgedragen ontvangen bewoners 
hierover een bewonersbrief. Tot die tijd 
beheert Novaform het openbaar gebied.

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

5 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 ontslui-
tingsweg (er ligt nu nog een tijdelijke 
ontsluitingsweg) en de inrichting van 
het openbaar gebied. De komende 
jaren verkoopt Ruimte voor Ruimte na-
mens de provincie nog diverse kavels.

 Planning: Er zijn nu zo’n 122 woningen 
verkocht en de verkoop van deelplan 
4 is gestart. Ook wordt gewerkt aan 

de voorbereiding van de verkoop van 
de zogenaamde ‘specials’ (gestapelde 
bouw) Alleen de kavels rondom het 
Gildeterrein Sint Hubertus (deelplan 2) 
zijn nog niet in verkoop. Hiermee wordt 
gewacht totdat het Gilde verplaatst is. 
De werkzaamheden voor fase 1 en 2 
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. Waarschijnlijk wordt de be-
stemmingsplanprocedure medio 2021 
opgestart 

 Contactpersoon gemeente: 
 Bram van Dorp

6 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. 
De omgevingsvergunning voor de bouw 
van 19 woningen is aangevraagd en 
verleend.

 De ontwikkelaar is gestart met de eer-
ste werkzaamheden.

 Planning: De ontwikkelaar heeft aange-
geven februari 2021 te willen starten 
met de sloop van de opstallen en het 
bouwrijp maken van de locatie, aan-
sluitend wordt er gestart met de reali-
satie van 19 grondgebonden woningen.

 Contactpersoon gemeente bestemmings-
plan: 

 Marco Klessens
 

7 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 woningbe-
hoefte.

 Planning: Inmiddels zijn 21 van de 
23 kavels verkocht en zijn 2 kavels in 
optie. De bouwrijpwerkzaamheden zijn 
nagenoeg afgerond en het woonrijp 
maken komt na het gereed zijn van de 
bouwwerkzaamheden van de woningen.

 Nadere informatie over het project is 
te vinden op de website: www.dekolen-
venseakkers.nl 

 Contactpersoon gemeente: 
 Mark Reuvers

BOUWEN

STRATEN EN WEGEN
A Herinrichting Enschotsebaan
  In het kader van de verkeersveiligheid 

zijn enkele (tijdelijke) maatregelen 
reeds gerealiseerd. 

  Verdere uitwerking van een mogelijke 
herinrichting van de Enschotsebaan 
vindt op dit moment plaats. 

  Projectleider: Mark Reuvers 
 

B Rotonde Koningsoordlaan/Molenstraat
  Bij de aansluiting van de Konings-

oordlaan op de Molenstraat wordt een 
rotonde aangelegd.

  De rotonde wordt gefaseerd aangelegd 
en er wordt een tijdelijke weg aange-
legd zodat het verkeer om de bouw van 
de rotonde heen kan rijden. Daardoor 
is de overlast voor het verkeer zo klein 
mogelijk. De werkzaamheden duren tot 
eind juli. Onderdeel van de werkzaam-
heden zijn ook het verleggen/vernieu-
wen van diverse kabels en leidingen en 
het aanbrengen van een deel van een 
blauwe ader. Een blauwe ader is een 
rioolbuis die het regenwater vanuit de 
kern naar het buitengebied brengt om 
daar te kunnen infiltreren in de grond.

  Planning: Op 6 april starten de werk-
zaamheden tot eind september 2021.

  Contactpersoon gemeente: 
 Rob van Nuenen

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.
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WERKZAAMHEDEN BERKEL-ENSCHOT IN KAART

  BOUWEN

 1 Koningsoord
 2 Enschotsebaan
 3 Bedrijventerrein Enschotsebaan
 4 Hoge Hoek
 5 Nieuwe Warande / Oostkamer
 6 Durendaelweg 2-4
 7 De Kolenvense Akkers

   STRATEN / WEGEN

 A Herinrichting Enschotsebaan 
 B Rotonde Koningsoordlaan / Molenstraat

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


