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Voorwoord
In 2001 besloot de gemeenteraad van Tilburg, dat de verouderde industriële haven een levendig woongebied moest worden. Als verbinding 

tussen het centrum en landschapspark Moerenburg. Maar wel met een eigen rauw en tegendraads karakter en uniek door het water dat er 

doorheen stroomt. Onder regie van de gemeente ontstond een dynamisch proces. Een ontwikkeling sterk gekleurd door initiatieven van allerlei 

stakeholders. Een ontwikkeling met een enorme  drive om een uniek gebied te maken, in samenwerking met bewoners, schippers, onderne-

mers, ontwikkelaars en de gemeente zelf. Die samenwerking ontstond niet alleen spontaan, maar werd ook geborgd in het proces.

Inmiddels is Piushaven als grootschalige gebiedsontwikkeling ver af. Rauw en tegendraads, gericht op de toekomst maar met veel respect 

voor de historie. Historische gebouwen zijn in ere hersteld en kregen een moderne woon- of commerciele functie. Zo werd onder andere de 

voormalige wollen stoffen fabriek AaBe gerestaureerd tot winkelcentrum. Alles ademt de hippe industriële sfeer. Zo ook de nieuwe brug over de 

binnenhaven, ontworpen door John Körmeling. In de vorm van een Havenkraan, met een ‘theehuis’ als contragewicht. Tilburgers doopten hem 

tot ‘den Ophef’.

De grote kracht van de Piushaven -de grootste stadshaven van Noord-Brabant- ligt letterlijk in het water; uniek voor Tilburg. In de historische 

haven liggen historische bewoonde vrachtschepen. Er is een jachthaven en bootjesverhuur, een havenpark,  vlonders, een gevarieerde trendy 

horeca, winkels en evenementen. Piushaven leeft áltijd. De Piushaven heeft zich ontwikkeld tot de Boulevard van Tilburg. Een prachtig stede-

lijk gebied waar wonen, werken, recreatie en watersport samengaan. Bezoek de Piushaven en ervaar het zelf.. maar kijk eerst op je gemak het 

fotoboek door.

Als bewoner ervaar ik de energie van het gebied en geniet nog dagelijks van al het moois dat ‘Onze Piushaven’  biedt.

Ik wil – namens vele bewoners en anderen- iedereen die daaraan heeft bijgedragen bedanken.

VOORWOORD
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‘ONZE PIUSHAVEN’

Na vijftien jaar energieke gebiedsontwikkeling is het zo ver:  

de Piushaven nadert zijn voltooiing. Aan Tilburg is een  

volwaardig stuk stad toegevoegd dat niet alleen een 

centrumfunctie herbergt, maar waar ook vele mensen wonen, 

werken, ondernemen, verblijven in de vele groene ruimtes of 

genieten van het lommerrijke water en zijn oevers. Nestor van de 

Nederlandse gebiedsontwikkeling, Riek Bakker, was er supervisor 

en met stedenbouwkundige Ludo Hermans en gemeentelijk 

projectmanager Thérèse Mol, vormde zij sinds 2005 de kern van 

het kwaliteitsteam dat de ontwikkeling cureerde. 

Deze ontwikkeling kenmerkte zich door intensieve samenwerking 

tussen de partijen. Zo ontstond er geleidelijk een levendig, divers 

en geliefd gebied dat zich op natuurlijke manier is gaan voegen  

in het bestaande. Het gesprek tussen Riek Bakker (RB),  

Thérèse Mol (TM) en Ludo Hermans (LH) blijkt een pleidooi voor 

onderling respect, gedrevenheid en het procesmatig tot stand  

laten komen van gebieden. 

GEBUNDELDE ROLLEN
Riek Bakker was geen onbekende in Tilburg toen zij werd gevraagd om 

de ontwikkeling van de Piushaven te gaan trekken. Hoewel iedereen 

zag dat het een waardevol gebied voor de stad kon worden, kwam de 

ontwikkeling niet van de grond. 

RB: “Door mijn werk aan de verkeersstructuur van Tilburg, had ik 

gezien dat er sprake was van een ingewikkelde organisatiestructuur 

bij de gemeente. Tot op collegeniveau bemoeide men zich op 

detailniveau met de inhoud van de plannen; alles werd vastgelegd 

in de coalitieakkoorden. Met de toenmalige burgemeester Johan 

Stekelenburg heb ik het hele collegeprogramma moeten ontwarren 

om stappen te kunnen zetten. Stekelenburg was erg deskundig, ik 

heb veel politieke ervaring door hem op kunnen doen die later erg 

bruikbaar bleek.”

Toen ik in 2005 in de Piushaven werd gevraagd als supervisor had 

het gebied te lijden onder deze vreemde organisatiestructuur. Alles 

werd van hogerhand bepaald, er lag een rigide regiedocument en 

bij de besluitvorming hadden stadsbewoners, die vaak niet eens 

in het gebied woonden, een flinke vinger in de pap. Naar de direct 

betrokkenen uit het gebied werd niet geluisterd, ook niet naar 

de investeerders. Bij de Piushaven waren dat niet alleen grote 

vastgoedbedrijven, maar juist ook kleine ondernemers die er hun 

eigen geld in wilden en durfden steken. Er was zo veel creativiteit in 

het gebied aanwezig die door de gehanteerde structuur niet tot bloei 

kon komen.”

“Ik had veel ervaring met grote gebiedsontwikkelingen. Tien jaar 

was ik directeur Stadsontwikkeling in Rotterdam geweest en al 

twintig jaar lang was ik supervisor van het grootste project van 

‘Onze Piushaven’ Vibeke Gieskes

“Zo ontstond er geleidelijk een levendig,divers 
en geliefd gebied dat zich op natuurlijke 

manier is gaan voegen in het bestaande.”

LUDO HERMANS
Stedenbouwkundige

RIEK BAKKER
Supervisor

THÉRÈSE MOL
Gemeentelijk projectmanager
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Rotterdam: de Kop van Zuid. In Rotterdam heb ik het vak van de 

gebiedsontwikkeling uit kunnen vinden naar voorbeeld van de 

Amerikanen. Tijdens een reis naar Baltimore zag ik dat de Amerikanen 

in processen dachten. Zij vonden dat je de toekomst van de stad niet 

van hogerhand kon bepalen door middel van een tekening. Ze lieten 

mij inzien dat je moet samenwerken, dat je vrienden moet maken, dat 

je daarvoor betrouwbaar en strategisch moet zijn. Het gaat immers 

om veel geld en om mensen die er hun ziel en zaligheid instoppen. 

Deze lessen hebben mij nooit meer verlaten. Het waren ook de 

Amerikanen die mij de constructie van een kwaliteitsteam aanreikten. 

In Nederland worden een kwaliteitsteam en een welstandscommissie 

nog wel eens met elkaar verward, terwijl er een groot verschil is. Een 

welstandscommissie oordeelt altijd achteraf; een kwaliteitsteam 

denkt actief mee met de opdrachtgever, de gebruiker en de architect 

en velt geen oordeel.” 

“De kern van het kwaliteitsteam voor de Piushaven is al die jaren 

gevormd door stedenbouwkundige Ludo Hermans, projectmanager 

Thérèse Mol en mijzelf. We bleken al vrij snel een onverslaanbaar trio 

door onze samenwerking en ons respect voor elkaar en voor elkaars 

vak. Thérèse zorgde voor een soepele samenwerking met de gemeente, 

Ludo bracht meer flexibiliteit in de stedenbouwkundige plannen en ik 

was degene van de strategie. Als het goed ging deed ik niks, maar als 

het niet goed ging dan greep ik in, aardig, of minder aardig. Die rol 

kon ik makkelijker op mij nemen omdat ik geen deel uitmaakte van de 

gemeentelijke organisatie.”

REGIE EN DISCUSSIE
LH: “De Piushaven was mijn eerste grote project in Tilburg. Ik had 

de voorgeschiedenis ervan tot dan toe van de zijlijn meegemaakt 

en ik verbaasde me over, wat Riek zojuist ook noemde, het gebrek 

aan flexibiliteit in het stedenbouwkundig plan. Ik was er langzaam 

van overtuigd geraakt dat je bij goede stedenbouw niet aan een 

oplossing moest tekenen, maar aan een discussie. Dan worden niet 

alleen de andere partijen steeds gehoord, maar ook ik kreeg zelf meer 

zeggingskracht. Het ging meer om principes dan om voldongen feiten. 

Bij elk van de 25 deelplannen in de Piushaven zijn we daarom steeds 

in gesprek gegaan en gebleven met de ontwikkelaars - we bemoeiden 

ons altijd met de architectenkeuze – met de architecten en met de 

bewoners uit het gebied.”

RB: “Al snel kregen we in de gaten dat de ontwikkelaars, die toch voor 

een belangrijk deel het werk moesten doen, helemaal niks met elkaar 

hadden, terwijl ze voor de Piushaven essentieel waren. Ons besluit 

om ze vier keer per jaar ‘op de hei’ te zetten om overleg met elkaar te 

faciliteren is erg belangrijk voor het proces geweest.” 

TM: “Kenmerkend was dat we altijd keken hoe het wél kon. Er is 

in het begin, in 2005, een regiedocument gekomen dat de basis is 

geworden van onze contractafspraken. Omdat de contracten er lagen, 

wisten we wie de spelers waren en met wie we te maken hadden. Deze 

contractvorming vormde de start van de gebiedsontwikkeling, waarna 

we gingen werken met een stedenbouwkundige visie.”

LH: “De stedenbouwkundige visie zorgde voor een omwenteling, 

want het was procesgericht en echt iets anders dan een 

beeldkwaliteitsplan of een masterplan. Met dergelijke documenten 

stop je de discussie. Het denken in blauwdrukken schoven 

we dus nadrukkelijk aan de kant: de werkelijkheid waar je als 

gebiedsontwikkelaar mee te maken hebt is immers zo volatiel.  

Je moet alles steeds blijven afwegen, de dingen en elkaar blijven 

ondervragen en naar elkaar blijven luisteren. Om aan te kunnen 

blijven sluiten bij de actualiteit, spraken we af de stedenbouwkundige 

visie elke twee jaar te herijken. We konden zo steeds opnieuw weer 

bezien wat de stand van zaken was en waar we op zouden gaan 

acteren. Dat heeft de geleidelijke ontwikkeling gestimuleerd en 

daarmee organiseerden we de weg naar het resultaat. Niets was wet, 

alles was altijd een gevolg.”

TM: “Als kwaliteitsteam presenteerden we onze ideeën aan de raad 

en aan de ontwikkelaars – en belangrijk: alle bijeenkomsten waren 

informeel van aard. We waren ervan overtuigd dat de kwaliteit van 

de strategie en het proces zou leiden tot een goed eindresultaat. 

Verbinden is het belangrijkste aspect geweest van de samenwerking 

in de Piushaven.”

RB: “Wat ik heb geleerd is dat je iedereen écht serieus moet nemen, 

maar je moet dan wel naar hun argumenten luisteren en daarnaar 

handelen, anders werkt het niet. Als team waren wij met zijn drieën 

betrouwbaar. Onze neuzen wezen altijd dezelfde kant uit en als dat 

een keer niet zo was, dan dekten we elkaar ogenblikkelijk. We hebben 

dus gezorgd voor een flexibele structuur én voor betrouwbaarheid.”

‘ONTVORMEN’ 
LH: “In de stedenbouwkundige visie werd de Piushaven neergezet als 

een stuk stad, dat niet alleen een gemeenschappelijk belang diende 

en van de stad zou worden, maar ook deel uit zou gaan maken van 

zes verschillende buurten die het gebied omsloten. Het was daarom 

belangrijk om niet langer in vormen te denken, maar in termen 

van relaties: tussen het gebied en de stad, tussen de Piushaven 

en de omliggende buurten en tussen de deelplannen onderling. Die 

‘ontvorming’ van de opgaves leidde tot een contextuele beschrijving 

en het aanduiden van verbanden op hoofdlijnen die als kader 

bij de ontwikkeling van de deelplannen dienden. Hierdoor kon er 

differentiatie ontstaan in de deelgebieden en konden de architecturen 

gemakkelijker aansluiten bij de bestaande buurten en gebouwen. 

We verenigden daarmee niet alleen de schaalniveaus, maar we 

konden ook beter bezien hoe alles zich nestelde in het gebied, wat er 

functioneerde en wat niet.”

Ludo Hermans:“De Piushaven was mijn eerste grote  
project in Tilburg.”

Thérèse Mol: Verbinden is het belangrijkste aspect 
geweest van de samenwerking in de Piushaven.”

‘ONZE PIUSHAVEN’
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TM: “In de Piushaven zijn ongeveer 25 verschillende plannen in 

verschillende planteams ontwikkeld. Elk planteam bestond uit 

ontwikkelaars, ontwerpers, direct betrokken bewoners en ondernemers 

uit het gebied en dat was nieuw. Bij de eerste bijeenkomst zorgden we 

voor een inzichtelijk getekend programma van eisen en bij de laatste 

bijeenkomst kwamen we het advies ophalen. Vaststond dat het 

planteam schriftelijk en gekwalificeerd adviesrecht had.”

RB: “Hierdoor organiseerden we de betrokkenheid, meteen aan het 

begin van het ontwerptraject, waardoor mensen mee gingen denken. 

We zeiden nooit ‘zo moet het en niet anders’, want dan kun je alleen 

maar verliezen. We wonnen juist altijd, iedereen won, zonder dat het 

te mooi werd.”

INWEVEN
TM: “De Piushaven is een volwaardig stuk stad geworden, met 

dank aan het water en aan de vormentaal die voortkomt uit de 

aangrenzende buurten. Het is of het er altijd al is geweest.”

LH: “Omdat we in bestaand gebied werkten, moest je zacht landen 

en inweven. We wilden eerst het bestaande aan de praat krijgen in 

samenspraak met de particuliere investeerders en eigenaars;  

we hebben zo min mogelijk platgegooid.” 

RB: Dat is knap, maar het betekende wel dat iedereen op zijn of haar 

beurt een keer moest slikken. De meeste ontwikkelaars zijn oude meuk 

nou eenmaal liever kwijt dan rijk. Belangrijk is daarbij dat we ons ook 

steeds afvroegen hoe het gebied voelde, hoe die mensen daar straks 

zouden wonen en werken en of het een prettige wijk zou worden. Als 

je dat niet doet dan kun je daar de grootste sociaal-maatschappelijk 

ongemakken van krijgen.” 

LH: “En ik herhaal nog eens: hier was gelukkig geen sprake van een 

opgesmukt masterplan dat de realiteiten toedekt om het schone 

voor te stellen. Dan ontstaan er al snel scheuren en de barsten. De 

Piushaven is een gegroeide binnenstedelijke ontwikkeling die een 

dankbare traagheid kende. Daardoor konden we blijven nadenken en 

er plezier in houden. In de Piushaven is het alle dagen zondag.” 

OVERTUIGING EN NOODZAAK

RB: “Het is belangrijk dat deze manier van werken en deze wijze van 

gebiedsontwikkeling uitgedragen wordt op de opleidingen. Daar wordt 

nu nog steeds gedacht dat je achter een tafel kunt gaan zitten, een 

mooie tekening kunt maken en het op de markt kunt neerleggen, maar 

zo werkt dat niet.”

LH: “Het planningssysteem functioneert niet langer: bestemmings- 

en masterplannen zijn niet meer de geijkte instrumenten. Het is 

belangrijk dat we goed gaan bezien welke middelen we wel in kunnen 

gaan zetten. Je moet bij de ontwikkeling van dit soort gebieden met 

je poten in de klei toch steeds vooruitgang willen boeken en met reële 

oplossingen willen komen.”

TM: “We hebben het bij de Piushaven echt anders gedaan en het 

vertrouwen van de gemeenteraad en het college door de jaren 

heen steeds weer verdiend. We hadden informele lijnen met 

de raad, het bestuur, de investeerders, de ontwikkelaars en de 

bewoners en kwamen om het jaar met een nieuwe of aangepaste 

stedenbouwkundige visie. Het ‘speeddaten’ dat we tussen de 

betrokkenen organiseerden heeft veel goeds gedaan, omdat iedereen 

elkaar op zakelijke én informele manier kende. Daarnaast deden 

Riek Bakker:“We zeiden nooit ‘zo moet het en niet  
anders’, want dan kun je alleen maar verliezen.”

‘ONZE PIUSHAVEN’

we met de ontwikkelaars aan collectieve gebiedspromotie met een 

informatiecentrum, een maquette, krantjes, een website maar ook 

met ‘Piushaven Levend Podium’ dat het gebied in een keer op de 

kaart zette. Het gebied werd zo dus vanzelf door de stad ontdekt en 

het stimuleerde bovendien de verkoop.”

LH: “De gemeente investeerde vooraf flink in het gebied, bijvoorbeeld 

door te bouwen aan de brug van Körmeling, het inrichten van 

openbare ruimte en het aanleggen van pocketparkjes. Daarmee 

maakten we het gebied aantrekkelijk voor bewoners en investeerders. 

We kregen bovendien een flinke Europese subsidie om het gebied 

verder te ontwikkelen.”

RB: “Dat werkte goed voor het vertrouwen tussen de partijen en daar 

gaat het in de basis altijd om. Het winnen van vertrouwen gaat niet 

vanzelf en het is ook geen maniertje. Af en toe zit je met zweet in je 

handen.” 

LH: “Dat gewring maakte het project juist prettig. Er zijn verschillende 

momenten geweest, bijvoorbeeld toen er bestemmingsplannen 

moesten worden gewijzigd na de crisis van 2008, dat we met 

architecten en ontwikkelaars tot het uiterste gingen om tot 

oplossingen te komen.”

RB: “Je moet dan de mentaliteit hebben om er op bevlogen manier 

het beste van te maken en je moet ook een reëel en maatschappelijk 

gevoel voor de noodzaak hebben.”

LH: “Met z’n drieën vormden we een soort veilige baken. Soms 

zagen we ons verplicht te handelen of zelfs te strijden vanuit onze 

overtuiging. Je moet bovendien een lange adem hebben als je dit vak 

beoefent: dit project heeft vijftien jaar geduurd. Op de haast die je 

vaak in de gebiedsontwikkeling ziet moet men zich beraden. Je kunt 

wel ambities hebben, maar de realiteit is altijd dichterbij. Heel vaak 

wordt er hoog van de toren geblazen, zonder te weten wat men aan 

het sjouwen is. Stedenbouwkundige principes en inzichten groeien 

geleidelijk.”
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1 DE MERSJANT ONTWIKKELAAR: Perree & Partners    ARCHITECT: Bygg Architecture OPLEVERING: Gestart in 2021    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 70ZIE OMMEZIJDE
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2 DE KOOPVAARDIJ ONTWIKKELAAR: Wilborts & Looijkens    ARCHITECT: DR+ architecten OPLEVERING: 2021    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 29
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3/ 4    PIUSHAVEN 20 & 21, FALCON PAND ONTWIKKELAAR: Particulier      OPLEVERING: 2015    AARD PLAN: Horeca / Gemengd
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D PARKEERTERREIN SCHOENERSTRAAT   OPLEVERING: 2016    AARD PLAN: Openbare ruimte
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5 STADSKADE ONTWIKKELAAR: BPD    ARCHITECT: Diederen Dirrix en Bo2 Paul Goltstein OPLEVERING: 2019    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 49
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6 DE ADMIRAAL ONTWIKKELAAR: De Admiraal    ARCHITECT: Storimans Wijffels architecten OPLEVERING: 2013    AARD PLAN: Woningbouw/ Gemengd    AANTAL WONINGEN: 24
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7 STADSBROUWERIJ 013 ONTWIKKELAAR: Particulier     AARD PLAN: Horeca / Kantoren
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8 DE HAVENMEESTER ONTWIKKELAAR: De Havenmeester CV    ARCHITECT: INBO  OPLEVERING: 2010-2014    AARD PLAN: Woningbouw / Gemengd    AANTAL WONINGEN: 237
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D’N OPHEF, ONTWERPER JOHN KÖRMELING
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9 DE PROEFTUIN ONTWIKKELAAR: Hilde Bergsma en Nicole van Gorp   ARCHITECT: Jan Metz AARD PLAN: Gemengd
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10 GALJOENSTRAAT ONTWIKKELAAR: van der Weegen    ARCHITECT: Van den Oetelaar & van Stegeren      OPLEVERING: Start 2022    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 52
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11 BOOTHUIS ONTWIKKELAAR: De Bonth, 1 CHALLENGE    ARCHITECT: Geert van den Oetelaar OPLEVERING: Start 2021    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 35
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12a SPINAKER ONTWIKKELAAR: Heijmans / De Wever    ARCHITECT: Winhov OPLEVERING: Start 2022    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 168
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OPENBARE RUIMTE
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12b HOOGVENSESTRAAT ONTWIKKELAAR: Triborgh Gebiedsontwikkeling    ARCHITECT: Ed Bergers OPLEVERING: Start 2022    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 5
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13 PLATO ONTWIKKELAAR: Amarant    ARCHITECT: Ed Bergers  OPLEVERING: 2011    AARD PLAN: Zorg    
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14 GEZONDHEIDSCENTRUM ONTWIKKELAAR: v Helden & Thomas    ARCHITECT: Storimans Wijffels architecten OPLEVERING: 2011    AARD PLAN: Zorg
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15 DE WERF ONTWIKKELAAR: Triborgh Gebiedsontwikkeling    ARCHITECT: AWG Antwerpen OPLEVERING: 2010 - 2013    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 99
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16 AAN DE WATERKANT ONTWIKKELAAR: Triborgh Gebiedsontwikkeling    ARCHITECT: Diederen Dirrix  OPLEVERING: 2014 - 2021    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 285
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OPENBARE RUIMTE
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OPENBARE RUIMTE
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BUURTHUIS JERUZALEM ONTWIKKELAAR: TIWOS    ARCHITECT: HSH-architecten   OPLEVERING: 2018    AARD PLAN: Buurthuis
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17 TWENTESTRAAT JERUZALEM ONTWIKKELAAR: TIWOS    ARCHITECT: v Bijsterveld   OPLEVERING: 2016 - 2017    AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 50
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18 VELUWESTRAAT JERUZALEM ONTWIKKELAAR: TIWOS    ARCHITECT: v Bijsterveld   OPLEVERING: 2020   AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 28
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19 HOUBESTAETE JERUZALEM ONTWIKKELAAR: TIWOS    ARCHITECT: Groosman & Partners architecten  OPLEVERING: 2014   AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 54
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20 LOURDESKADE ONTWIKKELAAR: vd Ven Bouw & Ontwikkeling    ARCHITECT: DAT architecten  OPLEVERING: 2014 - 2017   AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 135
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OPENBARE RUIMTE
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21 TOREN LOURDESKERK ONTWIKKELAAR: pm    ARCHITECT: Robert van den Dungen  OPLEVERING: pm  AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 2
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22 IJZERGIETERIJ ONTWIKKELAAR: Krens ten Brinke    ARCHITECT: Frans van Roy  OPLEVERING: 2016  AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 18
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23 VILLA PASTORIE ONTWIKKELAAR: Particulier       OPLEVERING: 2013    AARD PLAN: Horeca   
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OPENBARE RUIMTE
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24 FABRIEKSKWARTIER NOORD ONTWIKKELAAR: Triborgh Gebiedsontwikkeling e.a.      ARCHITECT: Buro013, KAW, M3H, Monadnock, Ponec de Winter    OPLEVERING: Start 2022  AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 400
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25 AaBe Fabriek ONTWIKKELAAR: Rialto    ARCHITECT: Rijnboutt      OPLEVERING: 2013 - 2017  AARD PLAN: Commercieel    
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25 AaBe Fabriek ONTWIKKELAAR: Rialto    ARCHITECT: Rijnboutt      OPLEVERING: 2013 - 2017  AARD PLAN: Commercieel    
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26 SLIGRO ONTWIKKELAAR: Sligro         OPLEVERING: 2011  AARD PLAN: Groothandel    
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27 WOLSTAD ONTWIKKELAAR: Triborgh Gebiedsontwikkeling    ARCHITECT: DAT architecten         OPLEVERING: START 2022  AARD PLAN: Woningbouw    AANTAL WONINGEN: 25    
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28 RAK ONTWIKKELAAR: Orion / Gemeente Tilburg    ARCHITECT: Civic architects, Bright         OPLEVERING: 2017  AARD PLAN: Horeca    
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FOTOGRAFIE: Stijn Bollaert
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