
STRATEN EN WEGEN

INITIATIEVEN IN ONDERZOEK

Heeft u vragen? 
Dan kunt u bellen of mailen met omgevingsmanager Anke Vosters:
anke.vosters@tilburg.nl of 013 - 542 8648. 

Op de hoogte blijven?
De gemeente Tilburg publiceert alle vergunningen en besluiten over
bestemmingsplannen 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.

1  KONINGSOORD
Op deze locatie is het nieuwe dorpshart van 
Berkel-Enschot in aanbouw. Het nieuwe 
winkelcentrum is geopend in 2020 en ook een 
groot aantal woningen is al opgeleverd. In totaal 
krijgt Koningsoord ongeveer 800 woningen. De 
ontwikkelaar van de meeste bouwplannen is He-
ijmans. De gemeente heeft enkele hoofdwegen 
aangelegd waaronder de Koningsoordlaan. 
MEER INFORMATIE: www.koningsoord.nl
PLANNING: De laatste fasen met woningbouw 
liggen langs de Kraan en zijn in uitvoering. Eind 
2023 is ook de openbare ruimte (het groen, 
speelplekken, straten en stoepen) klaar. De aan-
leg van het park langs de Koningsoordlaan zal in 
2024 de allerlaatste stap zijn in de afronding. 
CONTACTPERSOON GEMEENTE: Jochem van 
Engelen; jochem.van.engelen@tilburg.nl 

2  VOORHOF
Het project Voorhof omvat de herontwikkeling 
van het voormalig winkelcentrum Eikenbosch en 
de locatie van het zorgcentrum Torentjeshoef. In 
het nieuwe plan zijn woningbouw, nieuwbouw 
voor basisschool Rennevoirt en nieuwbouw voor 
zorgcentrum Torentjeshoef voorzien. Heijmans 
is ontwikkelaar van de woningbouw en legt de 
openbare ruimte aan. TBV Wonen bouwt het 
nieuwe zorgcentrum en schoolbestuur Tangent 
de nieuwe school. 
MEER INFORMATIE: www.koningsoord.nl
PLANNING: In mei 2022 heeft het college een 
voorlopig stedenbouwkundig ontwerp vastge-
steld. Waarschijnlijk ligt in het 1e kwartaal van 
2023 het bestemmingplan ter inzage en wordt 
eind 2023 gestart met het bouwrijp maken van 
de deellocatie Eikenbosch. De locatie Torentjes-
hoef gaat pas in 2025 in uitvoering als zorgcen-
trum Torentjeshoef verhuisd is van de oudbouw 
naar de opgeleverde nieuwbouw op de locatie 
Eikenbosch. 
CONTACTPERSOON GEMEENTE: Jochem van 
Engelen; jochem.van.engelen@tilburg.nl

3  ENSCHOTSE TUINEN
Aan de westkant van Berkel-Enschot ontstaat 
een mooi uitbreidingsgebied: Enschotse Tuinen. 
Het gebied wordt omsloten door de Burgemees-
ter Bechtweg, de Bosscheweg en de Enschotse-
baan en bestaat uit drie deelprojecten genaamd 
‘Het Meesters Hof’ van Roozen van Hoppe, ‘De 
Dorpsgaarde’ van Van Wijnen en ‘Bloemenhof’ 
van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV.
PLANNING: De ontwikkeling van de laatste wo-
ningen aan de Enschotsebaan-Zuid is van start 
gegaan. De woningen uit de eerste fase daarvan 
zijn ondertussen opgeleverd en de volgende 
fases volgen de komende periode. Daarna 
wordt de openbare ruimte aangelegd door 
de ontwikkelaars. 
CONTACTPERSOON GEMEENTE: 
Wilger van Aalst; wilger.van.aalst@tilburg.nl

4  BEDRIJVENTERREIN ENSCHOTSEBAAN
Bij de oprit van Berkel-Enschot naar de Burge-
meester Bechtweg is een kleinschalig bedrijven-
park ontwikkeld.
MEER INFORMATIE: 
www.bedrijvenparkenschot.nl
PLANNING: Er zijn enkele kavels, waarvoor op 
dit moment initiatieven worden uitgewerkt. 
Deze kavels liggen tussen de Koningsoordlaan en 
de Rauwbrakenweg. 
CONTACTPERSOON GEMEENTE: 
Wilger van Aalst; wilger.van.aalst@tilburg.nl

5  NIEUWE WARANDE
 De provincie Noord-Brabant ontwikkelt een 
nieuwe woonwijk van ongeveer 240 woningen. 
De eerste fase is het project Nieuwe Warande 
en bestaat uit 5 deelplannen met in totaal 166 
woningen. Fase 2 'De nieuwe Warande Zuid" 
bestaat uit circa 74 woningen. Het zijn voorna-
melijk ruime kavels die verkocht worden aan 
particulieren om een eigen woning te kunnen 
bouwen. 

A  BURGEMEESTER PANISLAAN
In de Burgemeester Panislaan en de Kerkstraat 
wordt het riool vervangen en vergroot om 
mogelijke wateroverlast bij hevige regenbuien 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
PLANNING: De werkzaamheden in de Burg-
meester Panislaan en de Kerkstraat worden 
naar verwachting uitgevoerd in de periode 
april t/m juli 2023. De werkzaamheden van de 
gemeente worden gecombineerd met de werk-
zaamheden van de nutspartijen.
CONTACTPERSOON GEMEENTE: 
Bayram Kucuk; bayram.kucuk@tilburg.nl

B  JEROEN BOSCHLAAN E.O.
In het project worden in de straten Jeroen 
Boschlaan, Vincent van Goghlaan, Abdijlaan en 
Dr Schaepmanstraat een extra hemelwateraf-
voer stelsel in de straat aangelegd. Dit wordt 
het zogenaamde blauwe ader stelsel genoemd. 
Dit stelsel moet ervoor zorgen dat bij hevige re-
genbuien, het hemelwater snel afgevoerd wordt 
wat wateroverlast in de straten voorkomt. Daar 
waar nodig wordt het vuilwaterriool vervangen. 
PLANNING: De werkzaamheden aan het water-
stelsel worden gecombineerd met het herinrich-
ten van de straten, waarbij de verharding wordt 
vernieuwd en de straten worden vergroend, of 
het aanwezig groen te verbeteren. Uitvoering is 
voorzien begin 2023.
CONTACTPERSOON GEMEENTE: 
Wilco Broeks; wilco.broeks@tilburg.nl

I  ENSCHOTSEBAAN
In het kader van de verkeersveiligheid zijn en-
kele (tijdelijke) maatregelen reeds gerealiseerd. 
De mogelijkheden voor een verdere herinrich-
ting van de Enschotsebaan worden momenteel 
geïnventariseerd. 
CONTACTPERSOON GEMEENTE: 
Mark Reuver; mark.reuvers@tilburg.nl

II   KANSRIJKE LOCATIE HUISVESTING  
ARBEIDSMIGRANTEN

Deze locatie is in 2021 door het college aange-
wezen als kansrijk voor de ontwikkeling van een 
grootschalige huisvestingslocatie voor arbeids-
migranten. Nadat een locatie als kansrijk is 
aangewezen, moet nog aangetoond worden 
of de locatie ook daadwerkelijk geschikt is.  

Dit gebeurt aan de hand van twee sporen. Ener-
zijds wordt onderzocht of de locatie ruimtelijk 
kan voldoen aan allerlei eisen, zoals stedenbouw 
en verkeer. Daarnaast is er de omgevingsdialoog. 
Op dit moment ligt het project voor de huisves-
ting van arbeidsmigranten op deze locatie stil. 
Uit ruimtelijk onderzoek is geconstateerd dat er 
een probleem zou ontstaan op het gebied van 
verkeersveiligheid. Mogelijk wordt dit probleem 
opgelost door het verkeersonderzoek naar de 
herinrichting van de Enschotsebaan (zie En-
schotsebaan). Naar verwachting is het verkeers-
onderzoek in de eerste helft van 2023 afgerond. 
Dan wordt gekeken of er aanknopingspunten 
zijn om verder te gaan met dit project.
CONTACTPERSOON GEMEENTE: 
Marleen Claassen; marleen.claassen@tilburg.nl

PLANNING: Alle kavels van Nieuwe Warande 
fase 1 zijn verkocht met uitzondering van de 8 
kavels. Voor fase 2 (nieuwe Warande Zuid) wordt 
op dit moment nog de haalbaarheid onderzocht. 
Novaform heeft de gronden verworven voor de 
realisatie van de appartementgebouwen aan de 
Egelantier en Kruisbes. De bouwplannen hier-
voor zijn in voorbereiding. Voor de verplaatsing 
van het Gilde is een nu een potentiële nieuwe 
locatie aan de Hoolstraat in beeld (bij de hand-
boogvereniging).
CONTACTPERSOON GEMEENTE: 
Bram van Dorp; bram.van.dorp@tilburg.nl

6  DE KOLENVENSE AKKERS
De initiatiefnemers van dit project zijn de 
twee agrarische bedrijven aan de Heikantsebaan 
4-4a en Heikantsebaan 5-7. Het betreft 
de ontwikkeling van woningbouw aan de oost-
zijde van de bebouwde kom van Berkel-Enschot. 
Het plan omvat de bouw van 23 vrijstaande wo-
ningen 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 bedrijfsactivitei-
ten en op termijn worden de bedrijfsgebouwen 
gesloopt. Door deze sanering en de herontwik-
keling wordt milieuwinst bereikt en voorzien 
in woningbehoefte.
PLANNING: De 23 kavels zijn verkocht en de 
bouwwerkzaamheden van de woningen zijn gro-
tendeels afgerond. Het woonrijp maken van de 
openbare ruimte staat gepland vanaf het derde 
kwartaal van 2023. 
MEER INFORMATIE: dekolenvenseakkers.nl
CONTACTPERSOON GEMEENTE: 
Mark Reuvers; mark.reuvers@tilburg.nl 

     
     DURENDAELWEG 2-4
De ontwikkelaar heeft 19 woningen gerealiseerd 
in de afgelopen periode. Deze zijn ondertussen 
afgebouwd en opgeleverd. Het project is daar-
mee afgerond. 

 SINT WILLIBRORDSTRAAT 4
Op de locatie aan de St. Willibrordstraat (bij 
de voormalige basisschool Berkeloo) zijn door 
woonstichting Tiwos 10 grondgebonden sociale 
huurwoningen gebouwd. Deze zijn ondertussen 
opgeleverd. 

 KERKSTRAAT 4A
Woonstichting Tiwos heeft 7 (grondgebon-
den) sociale huurwoningen in Berkel-Enschot 
gebouwd op de locatie van de gymzaal, die hoor-
den bij de voormalige St. Caeciliaschool aan de 
Kerkstraat 4a. Deze zijn ondertussen opgeleverd. 

 HOGE HOEK
Ontwikkelaar Novaform heeft deze woonwijk 
gerealiseerd, inclusief alle wegen en openbaar 
groen. Inmiddels zijn alle restpunten in de open-
bare ruimte afgewerkt en is het gehele open-
baar gebied overgedragen aan de gemeente. 
Hiermee is het ontwikkelingstraject van de wijk 
Hoge Hoek afgerond. Als laatste onderdeel van 
de stedelijke ontwikkelingsopgave is de rotonde 
Koningsoord/ Molenstraat aangelegd. Dit 
betreft echter een separaat project in 
opdracht van de gemeente.

Berkel-Enschot is volop in ontwikkeling. Ook de komende 

jaren staat er nog veel te gebeuren. In deze bijlage vindt u 

een actuele stand van zaken van locaties waar momenteel 

huizen gebouwd worden en gewerkt wordt aan straten. 

U vindt op de kaart ook enkele initiatieven waarvan 

momenteel wordt onderzocht of ze haalbaar zijn. 

PROJECTENKAART BERKEL-ENSCHOT 
NOVEMBER 2022

BOUWEN AFGEROND

Verlichting in uw straat kapot? Verstopte riolering? Losse tegels? Heeft u een 
initiatief, tips over uw buurt of wilt u een compliment geven? Maak een melding. 
Meer informatie hierover ziet u op www.tilburg.nl/contact/melding-maken
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Werkzaamheden Berkel-Enschot in kaart 
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WERKZAAMHEDEN BERKEL-ENSCHOT IN KAART

BOUWEN

1   Koningsoord

2   Voorhof

3   Enschotse Tuinen

4   Bedrijventerrein Enschotsebaan

5   Nieuwe Warande

6   De Kolenvense Akkers

AFGEROND

   Durendaelweg 2-4

  Sint Willibrordstraat 4

   Kerkstraat 4a

  Hoge Hoek

STRATEN / WEGEN

A   Burgemeester Panislaan

B   Jeroen Boschlaan e.o.

INITIATIEVEN IN ONDERZOEK

I   Enschotsebaan

II    Kansrijke locatie huisvesting 

arbeidsmigranten

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