Toepassing functioneel groen
in gebiedsontwikkeling - Tilburg
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Datum:
Dit product is ontwikkeld als onderdeel van het interregproject
“Toepassing Functioneel Groen, luchtgroen klimaatgroen sociaal groen”.
Binnen dit, door Europa en Provincies gesteunde, project werken 14
Belgische
Nederlandse
stedenvan
samen
aan de ontwikkeling van
Dit
product isen
ontwikkeld
als onderdeel
het interregproject
kennis over
en de toepasbaarheid
van
groen voor
de luchtkwaliteit,
de
“Toepassing
Functioneel
Groen, luchtgroen
klimaatgroen
sociaal
groen”.
Binnen
dit, door Europa en Provincies
gesteunde,
project werken 14
klimaatsveranderingen
en stedelijke
leefkwaliteit.
Belgische en Nederlandse steden samen aan de ontwikkeling van
kennis over en de toepasbaarheid van groen voor de luchtkwaliteit, de
klimaatsveranderingen en stedelijke leefkwaliteit.

In samenwerking met:

Financiers:

Financiers:

Het auteursrecht op alle in dit rapport
opgenomen beeldmateriaal en tekst
berust bij IMOSS bureau voor stedebouw
bv. De gemeente Tilburg heeft het
gebruiksrecht op de gehele inhoud van
dit rapport.
Voor een ieder behalve de opdrachtgever
geldt dat niets uit dit rapport mag worden
overgenomen zonder schriftelijke
toestemming van IMOSS bureau voor
stedebouw bv.
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I nleiding
De grensregio Nederland-Vlaanderen kent een
hoge bevolkingsdichtheid en groot aandeel
bedrijvigheid. De stijgende hoeveelheid emissies
van schadelijke stoffen vormen een probleem
voor de leefbaarheid in stedelijke omgevingen.
De gevolgen van klimaatverandering, waaronder
hogere temperaturen en meer extremen in
regenval, vormen een extra probleem.
Veertien gemeenten in de grensregio hebben
het initiatief genomen om op zoek te gaan
naar duurzame oplossingen. Dit komt tot uiting
in het Interregproject ‘Toepassing functioneel
groen; luchtgroen, klimaatgroen, sociaal groen’,
dat in 2009 van start is gegaan. Het project
richt zich op het toepassen van functioneel
groen als middel om het leefklimaat in de
bebouwde omgeving en het openbaar domein
te verbeteren. Het project dient als platform,
waarbinnen de deelnemende steden en andere
partijen samen meer kunnen leren over een
geïntegreerde toepassing van functioneel
groen.
De gemeente Tilburg, hoofdaanvrager
van het project, is bezig met grootschalige
gebiedsontwikkeling rond de spoorzone.
De toepassing van functioneel groen is
van belang voor de ontwikkeling van een
aantrekkelijke en leefbare (openbare) ruimte
in dit binnenstedelijke gebied. De gemeente
is op zoek naar de mogelijkheden van het
toepassen van functioneel groen in al haar
facetten, uitgewerkt in een toolbox. De
onderdelen hiervan kunnen worden ingezet om
de relatie tussen spoor en stad te verbeteren.
Hiertoe heeft de gemeente IMOSS bureau
voor stedebouw bv opdracht gegeven voor
het project ‘Toepassing functioneel groen
in gebiedsontwikkeling’. IMOSS heeft deze
opdracht uitgevoerd in samenwerking met
onderzoeksbureau TripleE en advies- en
ingenieursbureau RPS.
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Leeswijzer
Het onderzoek is opgebouwd uit drie delen:
1. Een analyse van de spoorzone in Tilburg;
2. Een algemene toolbox met maatregelen
voor de toepassing van functioneel groen;
3. Een toepassing van de maatregelen op de
situatie in de spoorzone in Tilburg.
In onderstaand schema is weergegeven hoe
deze onderdelen samenhangen.
Het laatste onderdeel is te beschouwen als
een case-studie waarin de maatregelen uit
de toolbox worden getest in een realistische
situatie. De toolbox zelf is zo opgebouwd dat
de maatregelen ook buiten de spoorzone
in Tilburg kunnen worden ingezet in
gebiedsontwikkelingen elders.

analyse
Ruimtelijk
Economisch
maatschappelijk
Ecologisch
Klimaat

specifiek
Case Tilburg
maatregelen toegepast
op spoorzone tilburg

toepassing
Maatregelen catalogus

generiek
Schema opzet onderzoek
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A nal y se
De geplande gebiedsontwikkeling rond de
spoorzone van Tilburg geeft aanleiding om
de huidige ruimtelijke structuur van dit gebied
opnieuw te overzien. De gemeente Tilburg heeft
de ambitie om door middel van functioneel
groen de relatie tussen spoor en stad te
verbeteren en daarmee een duurzame, groene
en aantrekkelijke woon- en verblijfsruimte langs
het spoor te creëren. Groen is van belang in
zowel esthetisch opzicht, als met betrekking tot
ecologische kwaliteiten, het verbeteren van de
luchtkwaliteit en het opvangen van de gevolgen
van klimaatverandering.
De analyse bestaat uit verschillende
componenten, ruimtelijk, biodiversiteit/
ecologisch, maatschappelijk, sociaaleconomisch en klimaat-technisch.
De ruimtelijke analyse valt uiteen in twee delen die overigens niet los van elkaar kunnen worden
beschouwd. Enerzijds ligt er de (algemene)
vraag hoe toepassingen van functioneel groen
kunnen bijdragen aan de verbetering van de
relatie tussen het spoor en de stad. Hierbij ligt
de focus op het functionele aspect. Het gaat
hier om de stedelijke structuur in het algemeen:
hoe ligt het spoor in de stad? Op welke wijze
belemmert het spoor de relatie (m.b.t. verkeer)
tussen het noordelijk en zuidelijk stadsdeel?
Naast deze functiegerichte vraag ligt er de vraag
die meer gericht is op het belevingsaspect: hoe
kunnen spoor en stad een betere relatie krijgen
met betrekking tot reizen (verblijfskwaliteit)
en stedelijk verblijven (woonomgeving)? Het
gaat hierbij om het sociale aspect: hoe kan er
een prettiger woon- en verblijfsklimaat worden
gecreëerd?
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De ruimtelijke analyse in dit onderzoek heeft
geresulteerd in een overzicht van kansen en
bedreigingen (zie kaart op pagina 20-21).
Naast de ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke elementen zijn in de
analyse ook economische componenten
betrokken. Een typering per buurt geeft een
beeld van de behoefte aan openbare ruimte
en het gebruik ervan. Uit bestaande data zijn
analyses gemaakt van de samenstelling van
huishoudens, de gemiddelde woningwaarde
(per buurt), de bedrijvigheid en de waardering
van de leefomgeving. Een bijzonder aspect is de
waardering van de veiligheid in een buurt. Met
name dit laatste aspect speelt een belangrijke
rol bij de waardering van groen.
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Analyse ruimtelijk
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De hechte relatie tussen spoor en stad
In het ontstaan van de stad Tilburg speelt de aanwezigheid
van een stelsel van zandwegen een grote rol. De
brinkdorpen, die ontstaan op plekken waar deze wegen
samenkomen, zijn langzaam samengegroeid tot de stad
Tilburg. Het rapport ‘Functioneel groen in de spoorzone’
van Atelier Quadrat laat zien dat de structuur van veel van
deze wegen nog steeds zichtbaar is in het het huidige
wegenpatroon in de stad.
In de negentiende eeuw groeit Tilburg flink en ontwikkelt
de stad zich als industriestad. Hiermee wordt de behoefte
aan snellere verbindingen met omliggende steden groter.
In 1863 wordt de spoorverbinding tussen Tilburg en Breda
een feit: dit is de eerste door de Staatsspoorwegen in
gebruik genomen spoorlijn. In de daarop volgende jaren
wordt het spoortraject uitgebreid.
Doordat de spoorwegen op maaiveldhoogte liggen,
vormen ze steeds meer een barrière in de groeiende stad.
In de wederopbouwperiode die volgde op de Tweede
Wereldoorlog worden dan ook veel spoorlijnen die door
grote steden lopen opgehoogd. In 1961 wordt een deel
van het traject in Tilburg opgehoogd om daarmee de
barrièrewerking weg te nemen. In 1965 wordt het nieuwe
stationsgebouw geopend en krijgt het gebied de uitstraling
die het nu heeft.
Tegenwoordig vormt de spoorlijn een belangrijke
ontsluiting van de stad Tilburg. Daarnaast is het
gebied direct langs het spoor populair voor nieuwe
ontwikkelingen. De nabijheid van het station vergroot de
aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor bedrijven en
kantoren. De kantoorgebouwen van Interpolis en van
VGZ zijn belangrijke aandachttrekkers in het gebied.
De herontwikkeling van de voormalige NS werkplaats
tot een hoogwaardig, nieuw stuk centrum van Tilburg,
sluit aan bij de gedachte om de historie van het gebied
zichtbaar te maken. Dit deel van het spoorgebied, dat
lang een afgesloten terrein is geweest, zal weer deel
gaan uitmaken van de stad. De spoorlijn vormt één van
de stedelijke dragers die de structuur van Tilburg hebben
bepaald. Zoals het rapport ‘Functioneel groen in de
spoorzone’ van Atelier Quadrat laat zien, is de huidige
structuur van de stad voor een groot deel afgeleid van de
ligging en de oriëntatie op het westen van het NS spoor

Het gebied rond de spoorzone kent een gevarieerde stedelijke bebouwing.

naar Breda, het Wilhelminakanaal, de Bredaseweg en
de A58. Aan de oostzijde wordt de stad scherp begrensd
door het Wilhelminakanaal en is nauwelijks sprake
van een overgangszone tussen stad en land. Aan de
westzijde daarentegen, raakt de stad verweven met het
boslandschap en het landelijk gebied.
Stedenbouwkundige structuur
De stedenbouwkundige structuur van de stad is eveneens
een afgeleide van de historische ontwikkeling. Het gebied
rond de spoorzone vertoont een gevarieerde stedelijke
bebouwing door de verschillende tijdsgeesten waarin
het gebouwd is. In het onderzoeksgebied zijn direct
aan het spoor de volgende wijken gelegen: Centrum,
Theresia, Loven-Bestend, Armhoef, Noordhoek en
Bouwmeesterbuurt. De wijken Het Zand en De Reit,
gelegen ten westen hiervan, worden ook meegenomen in
de analyse omdat zij onderdeel uitmaken van het stedelijk
weefsel rond de spoorzone.
De wijken ‘Centrum’ en ‘Theresia’ dateren uit de
negentiende eeuw en worden gekenmerkt door een
compacte structuur van smalle, kortere straten. In dit
oudste deel van Tilburg is de structuur van de oude - nu
verstedelijkte - zandwegen op de plattegrond nog goed
zichtbaar. In het straatprofiel zijn deze zandwegen echter
niet te onderscheiden van de overige wegen.

Wilhelminakanaal
oude zandwegen

spoor
Bredaseweg

A58

Stedelijke dragers die de structuur van Tilburg hebben bepaald.
(naar: Atelier Quadrat)
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De wijken grenzend aan Centrum en Theresia dateren van
het begin van de twintigste eeuw. Zij worden gekenmerkt
door een regelmatiger structuur en kleinere eenheden met
een eigen karakter.
De wijken Het Zand en De Reit worden gekenmerkt door
een veel ruimere opzet van losse eenheden in het groen.
Het Zand en De Reit vormen een echte stadsentree:
lommerrijke lanen en een heldere verweving met het
landschap geven de wijken een heel ander karakter dan de
compacte buurten in de oude stad.
Ten noorden van het spoor, grenzend aan het
Wilhelminakanaal, ligt bedrijventerrein de Kanaalzone,
gekenmerkt door een relatief grootschalige opzet.

Barrièrevorming
Het spoor is verweven met de stad, maar vormt
tegelijkertijd ook een duidelijke grens. De hoge
kantoorgebouwen en de voormalige NS werkplaats die
direct aan het spoor zijn gelegen, vallen op door hun
relatief grootschalige karakter en hoogbouw in vergelijking
tot de omliggende woonwijken. De barrièrevorming van
het spoor is gedeeltelijk nog sterker door ophoging van
het spoor. Er is een beperkt aantal onderdoorgangen die
het noordelijk en het zuidelijk deel van de stad met elkaar
verbinden. Infrastructureel vormt het spoor daarentegen
nauwelijks een beperking. Met name in de oude stad zijn
er voor autoverkeer voldoende onderdoorgangen om
belangrijke functies in de stad met elkaar te verbinden.
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Pluspunten onderdoorgangen

Aandachtspunten onderdoorgangen

Transparant karakter door:
Breed wegprofiel (maakt wijde blik
•
mogelijk);
•
Relatief dun brugdek;
•
Minimale verdieping van de weg doordat
verhoogde ligging van het spoor: goed
zicht op overzijde;
•
Diepte effect door hoge gebouwen en
bomen aan overzijde onderdoorgang.

•
•

Vaak zicht op betonnen wand;
Onderdoorgangen vertonen geen eenheid
in uiterlijk;
Gescheiden en hoger gelegen fiets- en
voetgangers-onderdoorgangen kunnen
een gevoel van onveiligheid geven;
Afwezigheid van bomen rond de
onderdoorgang / bomenlanen lopen niet
door.

•
•
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Ligging van en afstand tussen de onderdoorgangen onder het spoor in Tilburg

zuid

noord

r

5
1

zuid

gd spoo

zuid

1550 m

noord

noord

4

Rood: o

3

2

zuid

noord

noord

zuid

zuid

noord

noord

zuid

zuid

noord

Visuele aspecten onderdoorgangen
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groenelement
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anders (plein / begraafplaats / sportveld / besloten groen)
weiland
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Voldoende onderdoorgangen toevoegen wil hier zeggen:
de afstanden tussen de onderdoorgangen bedragen
één kilometer of minder en zijn het allemaal doorgaande
wegen. Alle onderdoorgangen zijn voorzien van
(gescheiden) fiets- en voetpaden.
Naast deze gezamenlijke onderdoorgangen, zijn er geen
aparte fiets- of voettunnels. Voor deze doelgroep kan een
afstand van één kilometer wel hinder veroorzaken.
De onderdoorgangen zijn over het algemeen transparant,
wat wil zeggen dat de andere zijde van de onderdoorgang
goed zichtbaar is. Met name de verhoogde ligging van het
spoor speelt hierbij een rol: onderdoorgangen zijn maar
minimaal verdiept ten opzichte van het maaiveld, waardoor
een ‘tunnel’effect wordt voorkomen.
De vormgeving van de onderdoorgangen zorgt wel voor
een barrièrewerking. Zoals in de illustraties en toelichting
op pagina 13 te zien is, geven de onderdoorgangen vaak
zicht op betonnen wanden. Samen met de gescheiden
en hoger gelegen fiets- en voetgangersonderdoorgangen
kan dit een onprettig en onveilig gevoel veroorzaken.
Groenstructuren aan de ene zijde lopen niet altijd door aan
de andere zijde van de onderdoorgang.
Groenstructuur
De stad Tilburg wordt gekenmerkt door relatief veel
kleinschalige groenelementen. In het rapport ‘Functioneel
groen in de spoorzone’ van Atelier Quadrat wordt
gesproken over Tilburg als ‘Stad van Tuinen’: Tilburg
bezit “kenmerkende ruimtereeksen van kleinere
pleinen, plantsoenen, tuinen en parkjes, met daarin
onderscheidende programma’s”. In de resthoeken van
verstedelijkte zandwegen bevinden zich plantsoenen,
pleinen of parken.
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De groenstructuur in de stad wordt gekenmerkt door een
gradient van oost naar west. Aan de oostzijde van de stad
is de overgang naar het groen vrij abrupt en komen weinig
groenelementen voor in de wijken. In het westen raakt de
stad langzaam verweven met het boslandschap en komt
het bosrijke karakter ook in de woonwijken terug. Ruim
opgezette groenelementen en karakteristieke bomenlanen
geven deze wijken een statige uitstraling.

Globale verkenning van de groenstructuur rond de spoorzone
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Beleving vanaf het spoor
De gemeente Tilburg heeft de ambitie de relatie tussen
spoor en stad te verbeteren en daarmee aantrekkelijke
(verblijfs-)ruimtes langs het spoor te creëren, zowel voor
bewoners als voor reizigers. Het beeld dat een reiziger
in de trein heeft, is bepalend voor het imago van Tilburg
en beïnvloedt de wens om de stad te verkennen. Vanuit
de trein neemt de reiziger op de meeste plekken de
achterkant van de stad waar. Wanneer een reiziger vanuit
de trein de voorkant, de mooie kant, van de stad ziet, zal

hij sneller geprikkeld worden om Tilburg van dichterbij te
gaan bekijken. Bijvoorbeeld door een kleine wandeling in
de omgeving te maken of door even op een nabijgelegen
terras te gaan zitten tijdens het wachten op een overstap.
Hoe wordt Tilburg door de reiziger ervaren? Wat ziet de
reiziger van de stad vanuit de trein? Dit zijn essentiële
vragen bij de vorming van een visie op het gebied. Deze
verkenning naar de beleving van de stad levert in grove
lijnen de volgende opdeling van Tilburg op:

•
•
•

•

Tilburg Reeshof

Bosgebied

•

Tilburg Reeshof: een brede, groene buffer tussen
spoor en bebouwing zorgt hier voor een gevoel van
ruimte.
Bosgebied / coulissenlandschap: hier kan men zich
wanen in een coulissenlandschap met afwisselend bos
en weiland.
Stadsentree: De wijken Het Zand en De Reit vormen
met hun ruim opgezette stedenbouwkundige structuur
een echte stadsentree: een groenstrook langs het
spoor vormt hier een transparante buffer tussen spoor
en bebouwing. De reiziger krijgt hier op bepaalde
plekken al een glimp van de stad te zien.
Tilburg Centrum: hier ziet de reiziger voornamelijk
de achterkant van de stad. Op veel plekken is
het spoor hier begrensd met een scheidingswand
(muur of golfplaat). Op andere plekken vormen de
achterkanten van (hoge) bedrijfspanden de scheiding.
Het rangeerterrein en de voormalige NS werkplaats
vormen nu nog open ruimtes langs het spoor.
Landelijk gebied: hier ligt het spoor in het open
landschap; het zicht is hier weids.

Komend vanuit het westen krijgt de reiziger goed zicht
op de voorkant van de stad en ervaart men geleidelijke
overgang tussen bos en stad. Komend vanuit het oosten
is de overgang hard. Vanuit het landelijk gebied komt de
reiziger voorbij het Wilhelminakanaal plotseling in het
stedelijk gebied terecht, waar het spoor is begrensd met
scheidingswanden.
In vrijwel het hele gebied tussen Ringbaan West en het
Wilhelminakanaal kijkt de reiziger tegen de achterkant van
de stad aan. Met name aan de oostkant van de stad kan
groen de relatie tussen spoor en stad versterken om zo de
beleving van de reiziger te verbeteren.

Spoor
Bebouwing
Bijzondere bebouwing
Muur
Wegen
Onderdoorgangen
Ruimte
Zicht

Het Zand

Stadsentree

Landelijk gebied

Bos

Tilburg Centrum

Gras
Lanen

Oude Warande

1
1

2

2

De Reit

Centrum

Wilhelminakanaal

Ringbaan West

NS-Plein
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Ten westen van de Ringbaan West: het groene karakter van Tilburg komt
naar voren.

Ten oosten van de Ringbaan West: zicht op de stad met haar
kenmerkende gebouwen. Het rangeerterrein vormt een open ruimte langs
het spoor.

Hoog kantoorgebouw:
landmark, van veraf zichtbaar

Eerste verkenning van de beleving van de stad vanuit de trein
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1

Zicht op de zuidzijde van NS station Tilburg: door de vele fietsen is er
veel staal aanwezig.

3

2

Een muur scheidt spoor en stad. Door de afwezigheid van een groenstrook leidt dit tot een smal wegprofiel.

4

Beleving vanuit de stad
Naast de werking die de stad heeft op de reiziger, is er
uiteraard ook de invloed van het spoor op de bewoner/
gebruiker van de stad. Juist door mensen die in de directe
omgeving van het spoor wonen/werken wordt het spoor
als obstakel ervaren. Deze verkenning geeft inzicht in de
manier waarop het spoor grenst aan de omliggende wijken
en op de transparantie- dan wel barrièrewerking van het
spoor.
Met name in de zone tussen de Ringbaan West en het
Wilhelminakanaal is de scheiding hard tussen de stad en
het spoor. Op veel plekken is vanuit de woonwijken zicht
op een scheidingswand (muur of golfplaat). Hierdoor is
het spoor op deze plekken een naast een fysieke tevens
een visuele barriere voor de stad. Hoge wanden, die ook
nog eens op een talud staan, belemmeren een vrij zicht
over het spoor. Op enkele plekken is de scheidingswand
begroeid met klimop, op plekken waar dit niet zo is heeft
graffiti de overhand. Dit geeft de plek een onprettige
uitstraling en kan tot een gevoel van onveiligheid leiden.

Bij het station worden fietsen en auto’s onder en voor het
spoor geparkeerd. De donkere hoeken kunnen een gevoel
van onveiligheid geven. Door de vele fietsen en auto’s is er
veel staal en blik aanwezig. De toepassing van kleinschalig
functioneel groen kan dit gebied een vriendelijker
uitstraling geven en kan tevens bijdragen aan de opvang
van fijnstof langs de druk bereden Stationsstraat aan de
zuidzijde van het station.
Op de volgende pagina’s volgt een uiteenzetting van sterke
en zwakke punten op kaart. De kaart is onderverdeeld in
deelgebied West, deelgebied Midden en deelgebied Oost.

Spoor
Bebouwing
Bijzondere bebouwing
Voor/achterkant naar spoor
Muur

Op veel plekken bevindt zich voor de wand nog een talud
of groenstrook (foto 4 op linkerpagina). Deze groenstroken
zijn vaak (deels) ontoegankelijk en hebben geen prettige
uitstraling. Juist deze stroken zouden de relatie tussen
stad en spoor kunnen verbeteren. Dergelijke stroken
bieden kansen voor verblijfsfuncties, zoals een langwerpig
wandelpark of stadstuinen.
Straat heeft een besloten karakter en er is veel achterstallig onderhoud.
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Wegen
Onderdoorgangen
Ruimte
Zicht
Bos
Gras
Lanen

Groenstrook langs het spoor in de vorm van een hondenuitlaatstrook.

Talud

6
4
3
1
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Lege plekken op de wand langs het spoor nodigen uit tot vervuiling
(graffiti).

Eerste verkenning van de beleving van het spoor vanuit de stad.

6

5

Wilhelminakanaal

Ringbaan West

De niet-begroeide wand langs het spoor nodigt uit tot vervuiling (graffiti)
en oogt kaal.

2

NS-Plein
19

zwakke punten

Het fietspad vanaf station
Tilburg Universiteit naar
het Van Gend en Loosterrein loopt dood op de
sportvelden
Groenstrook oogt onveilig
door slecht onderhoud van
het buitengebied en het is
er donker. De flats hebben
een dichte plint en veel
gordijnen in de flats zijn
dicht.
Sterkte - zwakte analyse deelgebied west

Het sportpark zorgt voor
ruimtelijke continuiteit
van opgaand groen
langs de spoorlijn,
versterkt de structuur en
vergroot de herkenbaarheid van het spoor.

Hart van
Brabantlaan heeft
minimale groene
kwaliteiten
De noordelijke geluidswal
is aan de spoorzijde tot
voorbij station Tilburg
Universiteit met graffiti
bespoten. Het geeft een
verloederd beeld.

De biodiversiteitstuinen
van Corpac en het
Theresialyceum hebben
een bijzondere vegetatie
en er huizen insecten en
broedvogels.

Vanuit de
Alleenhoudersstraat en
vanuit de trein
is het ‘gat’ van
het Van Gend
en Loosterrein
aarneembaar.
Veel kale stukken op de
Alleenhoudersstraat en Beelaerts van Bloklandstraat.

Op het nieuwe talud langs
de geluidsscherm staat
gemengde beplanting

sterke punten

Hagen langs de
Alleenhouderstraat
en de Beelaerts
van Bloklandstraat
bedekken deels de
geluidsschermen

De bomen
versterken de
beeldkwaliteit.

Op het voormalig Van
Gend en Loosterrein
ontwikkelt zich spontaan een aantrekkelijk
natuurgebiedje. De droge
en voedselarme bodem
leidt tot bijzondere soorten.

Smal profiel waardoor weinig
ruimte voor groen

Door kapotte hekken
rondom het Van Gend
en Loosterrein gevaar
dat kinderen dicht bij het
spoor komen.

Groen tegen geluidsscherm
is laag en niet wintergroen

Het terrein is verwaarloosd.

Het open hek
biedt zicht op de
NS-werkplaats
vanuit de trein

Tuintjes aan de
zuidzijde van
de werkplaats
versterken de
biodiversiteit en
beeldkwaliteit.

Fietsparkeerplekken
onder het spoor ogen
donker en onveilig,
met name ‘s avonds is
het een gure plek

De parkeergarage heeft
een grote
kale wand.

zwakke punten

sterke punten

De smalle groenstrook
vanaf het NS werkplaatsterrein tot station Tilburg
Universiteit is grotendeels
met hagen begroeid

De NS-werkplaats heeft
een bijzonder karakter
en heeft veel potentie.
Her en der staan grote
volgroeide bomen.

Sterkte - zwakte analyse deelgebied midden

De NS-werkplaats
biedt vanuit de trein
een rommelige en
verwaarloosde indruk.

De NS-werkplaats staat
nu grotendeels leeg.
Op termijn kan dit een
eng en negatief imago
krijgen.

De bomen zorgen voor
een ruimtelijke geleding
en schaduw op de boulevard/winkels op het perron. Tevens verfraaien
ze het stadsaanzicht uit
de trein.

Vanuit de trein vanuit
het oosten is er bij de
Heuvelring voor het eerst
een doorkijkje naar de
fraaie oude gebouwen
en mooie volgroeide
bomen van de NS-werkplaats.

Het Heuvelring-viaduct
heeft een kale muur
en een wat verloren
parkeerterrein. Het
ontbreken van groen op
deze plek onderbreekt
de groene continuiteit
van de spoorlaan.
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sterke punten

Enkele klimplanten tegen
een blinde muur verfraaien direct het beeld.
Langs de Spoorlaan ligt een groene
parkeerplaats met
bomen en hagen.
Er groeit veel
klimop tegen het
geluidsscherm.

Het Insulindeplantsoen Noordzijde is
klein maar afwisselend en wordt goed
gebruikt door de
buurt. Het Insulindeplein Zuidzijde is een
groene parkeerplaats
die zorgt voor een
ruimtelijke pauze
in het agglomeraat
van woningen en
bedrijven.

De Bosscheweg heeft mooie
Over dit traject heeft men
laanbeplanting. (hoewel eiken
men vooral ‘s zomers
en lindes hier gemengd zijn).
een afwisselend groen
beeld van bomen die
Vanaf de
over de geluidsschermen
Wilhelminabrug
heen komen.
heeft men
spontaan een Spoortalud wordt
Volgroeide
prachtig uitzicht betrokken bij de
bomen comover het weidse woonbuurt en
penseren de
woningen zijn
landschap.
grote hoeveelopen en naar
heid asfalt.
buiten gericht.

Analyse biodiversiteit/ecologie
Spoorlijnen zijn door hun lijnvormige karakter voor flora
en fauna van belang als verbindende elementen tussen
verschillende leefgebieden binnen en buiten de stad. Zo
nemen treinen over grote afstanden allerlei zaden mee
waardoor spoordijken in het algemeen soortenrijk zijn.
Bovendien zijn spoordijken vanwege de sporadische
betreding en de helling van het dijklichaam, zeer geschikt
voor reptielen om zich op te warmen en worden zij ook
door insecten, zoals loopkevers en dagvlinders druk
bezocht. Spoordijken zijn daarmee van belang voor de
vergroting van de biodiversiteit in de stad.
In Tilburg liggen de spoorlijn en de groene aanliggende
gebieden als een kralensnoer dwars door de stad. Door
de bijzondere ligging is het voor veel plant- en diersoorten
mogelijk om via de spoorlijnen tot in het centrum van de
stad te komen. Op deze wijze is er een goede uitwisseling
tussen soorten en wordt de biodiversiteit in de stad
verhoogd. De ecologische kwaliteit voor het spoorgebied
ligt specifiek in de functie van ecologische corridor voor
mobiele soorten (als insecten, vogels, kleine zoogdieren
waaronder vleermuizen).

zwakke punten

Spoorgebied Tilburg
Uit Nota Biodiversiteit en het Uitvoeringsprogramma
biodiversiteit en groen volgen enkele uitgangspunten
en doelstellingen met betrekking tot het spoorgebied in
Gemeente Tilburg.

Fietsverbindingen
langs het spoor de
stad uit worden op
veel plekken gehinderd door obstakels
zoals wegen en het
kanaal. Bovendien
hebben deze fietsverbindingen weinig
op- en afritten.

Sterkte - zwakte analyse deelgebied oost

Groen ontbreekt en
de geluidsschermen
zijn iets lager. Hierdoor wordt achterliggende bebouwing
zichtbaar vanuit de
trein, niet alle bouw
is hier even fraai.

Veel (arbeiders-)
wo-ningen zijn in
slechte staat en er
zijn veel schimmige
bedrijfjes. Woningen
hebben een defensieve uitstraling het
stukje nieuwbouw
keert zich af van de
openbare ruimte. Het
talud van de spoordijk
wordt niet bij de
woonbuurt betrokken.

Het viaduct en de
geluidsschermen
staan vol met graffiti
aan de spoorzijde.
Met name op het
geluidsscherm aan
de noordkant.

Doelstellingen van de gemeente Tilburg met betrekking tot
biodiversiteit (bron: Nota Biodiversiteit):
• achteruitgang van de biodiversiteit stoppen vanaf 2010
voor het buitengebied en het bebouwde gebied;
• biodiversiteit ‘tot aan de voordeur’;
• in 2020 levert 50% van alle aangeplante bomen en
struiken binnen de bebouwde kom een bijdrage aan de
biodiversiteit.
Gemeentelijke uitgangspunten voor het spoorgebied
(bron: Uitvoeringsprogramma biodiversiteit en groen):
• behoud van huidig groen;
• toepassing van gevel- en dakgroen;
• braakliggende terreinen benutten voor zwerfgroen;
• creëren natuurlijke structuren;
• realiseren continue ecologisch spoortalud.

Behoud van huidig groen
Vanwege de nieuwe stedelijke ontwikkelingen op de
NS werkplaats en het Van Gend en Loosterrein dient
zorgvuldig met de huidige ecologische waarde om te
worden gegaan.
NS werkplaats
Als expliciete doelstelling voor het stedelijke gebied rond
de NS werkplaats geldt het ontwikkelen van ecologische
structuren langs de spoorwegverbindingen en behoud/
optimalisering van bomenrijen en oude bomen als
foerageerplaats en verbindingszone voor vleermuizen,
zoogdieren en als broedgelegenheid voor vogels.
Bomenrijen langs wegen en spoor vervullen hierbij een
belangrijke rol als stapstenen. Er dient hierbij zoveel
mogelijk gebruik gemaakt te worden van autochtone
plantensoorten.
Van Gend en Loosterrein
De hoogste natuurwaarde van het spoorgebied op dit
moment is gelegen op het oude Van Gend en Loosterrein.
Deze locatie is al een aantal jaren niet in gebruik waardoor
de natuur hier zijn gang heeft kunnen gaan. Voor het
functioneren van de ecologische corridor is het van belang
dat een deel van de natuurwaarde behouden blijft, zodat
deze als stapsteen kan blijven functioneren.
Toepassing van gevel- en dakgroen
Aanwezige gebouwen kunnen worden voorzien van
groene daken/gevelgroen. Dit biedt veel voordelen zoals
buffering van hemelwater, verbetering van de luchtkwaliteit,
biodiversiteit, afvangen fijnstof, energiebesparing (isolatie),
geluidsdemping en vergroening van de leefomgeving.
Investeren in groene daken heeft dus zowel milieu- als
economische voordelen. De groene daken verminderen
de CO2 -uitstoot (ongeveer een ton per 2.130 vierkante
meter), onder andere via isolatie.
Braakliggende terreinen benutten voor zwerfgroen
Afhankelijk van de locatie kan de natuur zijn gang gaan
of wordt het terrein ingezaaid met een bloemen- en
kruidenmengsel.
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Creëren natuurlijke structuren
Meer natuurlijke structuren verdienen de voorkeur, dus
minder gecultiveerd en aangelegd. Er moet ruimte voor
natuurlijke ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld geholpen door
aanplant van autochtoon materiaal.
Waar de ruimte aanwezig is: streven naar goed
ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties. Nu veel
bomen en/of lage begroeiing, de tussenliggende
struik- en heesterlaag is vaak minder ontwikkeld. Bij
een goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie met
inhammen, ontstaan luwe hoeken voor warmteminnende
insecten zoals bijen en dagvlinders. De gevarieerde
vegetatiestructuur levert ook een aantrekkelijke situatie
voor insectenetende vogels.
Continu ecologische spoortalud
Vanuit het uitvoeringsprogramma biodiversiteit en groen
wordt voornamelijk ingezet op het continue ecologisch
ingerichte spoortalud. Deze continu lijn biedt soorten
de gelegenheid door de stad te migreren zonder
onderbrekingen door wegen, viaducten etcetera. Het gaat
om het wegnemen of verminderen van de barrièrewerking
in de spoorzone door het faunapasseerbaar maken van
de infrastructuur (wildrasters, faunatunnels e.d.). Voor
amfibieën kunnen eventueel poelen worden gegraven
zodat de druk op migratie wordt verminderd.
De aanliggende groene terreinen dienen een meerwaarde
te hebben voor de biodiversiteit zodat deze als stapstenen
kunnen fungeren voor diverse soorten, zoals de
biodiversiteitstuinen.
Het spoorwegtalud moet als doorgaand lineair
groenelement worden vormgegeven. Daarnaast is er de
wens de bomenstructuur van dit deel van de binnenstad
meer biodiversiteit te geven. Vanuit de ecologische
structuren in de stad bezien, biedt de Burg. Brokxlaan
(naast de spoorwegtaluds en het groen in het kerngebied
van de NS werkplaats) een kans om de ecologische
verbindingszone aan de oude stad te hechten en te
versterken.

Aanvullend
Gebruik maken van autochtoon plantmateriaal met
een aanvulling van soorten die een bijdrage leveren
aan biodiversiteit door middel van bijvoorbeeld
nestgelegenheid, voedsel en schuilgelegenheid.
Klimop biedt een effectief luchtfilter en levensruimte voor
insecten, vogels en kleine zoogdieren. Omdat klimop
zo laat in het jaar bloeit, is ze voor insecten van grote
betekenis. De vele bloemen leveren nectar en stuifmeel
in een seizoen waarin andere bloemen al uitgebloeid zijn.
De mooie groene maar onopvallende bloemen trekken dan
grote aantallen bijen, zweefvliegen, kevers en dagvlinders
aan.
Maak indien de ruimte het toelaat de bermen langs het
spoor voldoende breed om slachtoffers onder dieren te
verminderen. Treinen hebben door hun volume en snelheid
een grote zuigende werking waardoor er veel slachtoffers
vallen onder insecten en amfibieën langs het spoor.

Analyse sociaal-economisch
Om te achterhalen welke effecten een nieuwe, groene omgeving heeft op sociale structuren, is het in eerste instantie van belang te achterhalen wat de sociale constellatie
in een bepaalde omgeving is. Vandaar dat op basis van
een cijfer- en literatuuronderzoek ook is gekeken naar de
samenstelling van wijken. Bovendien is gekeken naar de
waardering van de leefomgeving in verschillende wijken,
naar het gevoel van veiligheid en naar de daadwerkelijke
criminaliteit in Tilburg.

voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van de
Werkplaats, het oude NS-terrein. Opvallend is dan ook
het aantal huishoudens in het centrum. Waar het grootste
ruimtebeslag hier wordt gelegd door winkels en kantoren,
blijken er ook veel mensen te wonen.
De huishoudensgrootte is redelijk gelijk over alle buurten
en relatief klein. Gemiddeld is een huishouden in
Nederland 2,2 personen. Overigens is dit niet vreemd
voor binnenstedelijk gebied. Uitzonderingen zijn de
wijken Industrie Loven en Armhoef, waar de huishoudens
bovengemiddeld groot zijn.

Huishoudens
De dichtheid is het grootst in de wijken Loven en Koestraat.
Hier zijn het meeste huishoudens per vierkante kilometer.
Een hoog aantal huishoudens per vierkante kilometer
zegt overigens niet alles: ook bedrijven en infrastructuur
leggen beslag op de ruimte. Dit is bijvoorbeeld het geval
in De Besterd: het aantal huishoudens is hier, vergeleken
met de omliggende buurten, vrij laag. Echter, dit wordt

Deze cijfers kunnen een aantal dingen zeggen over de
groenbehoefte van mensen. Ten eerste zal in die wijken
waar de dichtheid van huishoudens groot is, de behoefte
aan openbaar toegankelijk groen groot zijn. Immers:
huishoudens hebben in deze wijken vaak geen eigen tuin.
Zij zullen in de buurt sneller behoefte hebben aan groen
om te recreëren. Dit betreft in eerste instantie dus vooral
de buurten direct rondom het NS-station.

Industriestrook
Het Zand

Mariaziekenhuis
Lovense
Kanaaldijk
Koestraat

Industrie
Loven

Gasthuisstraat
Besterd
Loven
De Reit
Armhoef

Hagelkruis
Centrum

Tivoli

Buurten
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De huishoudensgrootte geeft een beeld van het type groen
waar behoefte aan is. Grote huishoudens duiden veelal
op gezinnen met kinderen. In deze buurten is het daarom
van belang de groenvoorzieningen zo in te richten dat
deze kinderen bediend worden. Hiermee wordt niet alleen
voorzien in een mogelijke behoefte, ook wordt hiermee
een bijdrage geleverd aan de gezondheid van kinderen.
Kinderen die regelmatig in het groen spelen hebben
bijvoorbeeld minder last van obesitas. In het geval van
Tilburg kan daarom bijzondere aandacht gegeven worden
aan de wijken Armhoef en Loven.
Kijken we naar de beschikbare hoeveelheid openbaar
groen, dan blijkt dat het centrum, de buurten hier direct
ten noorden en direct ten zuiden van, het gemiddeld

moeten doen met 26m2 openbaar groen per woning. In de
nota Ruimte van 2006 werd een richtgetal genoemd van
minimaal 75m2 openbaar groen per woning. Deze buurten
scoren daar dus ver onder. De omliggende wijken lijken
allemaal overigens wel de norm te halen.
Om een beter beeld te krijgen van de leeftijdsopbouw
en de daaraan gekoppelde groenbehoefte wordt op de
volgende kaart de groene en grijze druk weergegeven.
Groene/grijze druk
De groene druk geeft het percentage van de bevolking
weer tussen de 0 en 15 jaar. De grijze druk is het
percentage van de bevolking tussen de 65 jaar en ouder.
Dat hier het woord ‘druk’ wordt gebruikt geeft aan dat een
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Huishoudens

De groenbehoefte van kinderen is bij de vorige kaart
al ter sprake gekomen. Ouderen kennen duidelijk een
andere behoefte. Ten eerste zijn ouderen sterk gebaat bij
het terugdringen van het hitte-eiland stad. Dit hitte-eiland

wordt gevormd door warmte-absorberende elementen
in een stad, zoals daken, asfalt en steen. Door deze
elementen is het in een stad vaak warmer dan in de
omgeving, een verschil dat enkele graden kan bedragen.
Vooral ouderen hebben hier last van. Dit werd zichtbaar in
2006, toen tijdens de zeer warme zomer gemiddeld veel
meer ouderen overleden dan normaliter. Ouderen zijn
zodoende extra gebaat bij een koelere omgeving; deze
kan met groen worden gerealiseerd. Groen biedt schaduw,
verdampt vocht en onttrekt daarmee warmte aan de
omgeving. Veel schaduwbomen in de buurten waar veel
ouderen wonen is daarmee wenselijk.
Daarnaast is groen heilzaam voor tal van ziekten waar
vooral ouderen aan lijden, zoals dementie. Een positief
effect wordt voornamelijk bereikt daar waar ouderen aan
de slag kunnen in het groen, zoals in een tuin. Bijkomend
voordeel is dat het de sociale cohesie bevordert en
ouderen zich daardoor minder eenzaam voelen. In de
buurten Hagelkruis, Mariaziekenhuis en Centrum zal
behoefte bestaan aan een dergelijk groenaanbod.

Industriestrook

1,8

1,6

te hoog percentage van elk van de groepen niet wenselijk
is voor een samenleving. De potentiele beroepsbevolking
wordt immers gevormd door de overige groep, die betaalt
voor zowel jongeren en ouderen. Op het moment dat de
groepen te groot worden, wordt daarmee ook de druk op
de beroepsbevolking te groot. Hier zullen we niet verder
op ingaan, maar de cijfers benutten om te kijken naar de
leeftijdsopbouw in buurten.
De meeste ouderen rondom de spoorzone wonen
in de buurten Hagelkruis en Mariaziekenhuis. Deze
laatste buurt wordt dan ook gekenmerkt door een groot
aantal voorzieningen voor ouderen, zoals verpleeg- en
verzorgingshuizen. Ook in het centrum wonen relatief
veel ouderen. De meeste jongeren wonen in de oostelijk
buurten (Lovense Kanaaldijk en Armhoef). Dit bleek ook al
enigszins toen gekeken werd naar de huishoudensgrootte.
De beroepsbevolking is tot slot het grootst in Loven en
Koestraat.

Tivoli

2,3

1,9
Groene / grijze druk
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Armhoef

Hagelkruis

Woningwaarden

Woningwaarden
Gemiddelde woningwaarden per buurt geven een
beeld van de grootte van huizen, van de allure, van het
voorzieningenniveau en/of van de leefbaarheid in de
buurt. De woningwaarden geven in feite een beeld van
de gewildheid van een buurt, zonder dat inzicht wordt
gegeven in de aard van die gewildheid. Veel factoren zijn
van invloed op de woningwaarde.
In Tilburg is een duidelijke gradiënt zichtbaar in de
woningwaarden rondom de spoorzone. Grofweg geldt
dat hoe oostelijker het huis, hoe duurder. Bovendien zijn
de huizen ten zuiden van het spoor doorgaans prijziger
dan die ten noorden. Uitzondering is Mariaziekenhuis. De
duurste buurt rondom de spoorzone is Armhoef, terwijl de
goedkoopste huizen in Het Zand staan.
Het is niet mogelijk om op basis van deze gegevens een
conclusie te trekken, maar in combinatie met andere
gegevens is het wel mogelijk om beleid af te stemmen.
Immers, er is aangetoond dat hogere inkomensklassen
er eerder op uit trekken de natuur in. Voor de duurdere
buurten kan men dan pleiten voor voldoende stadlandverbindingen, waardoor aan deze behoefte wordt

Industrie
Loven

Besterd

Armhoef

254

Koestraat

voldaan. Goedkopere buurten zijn mogelijk goedkoop juist
door de afwezigheid van groen. Toegankelijk groen kan
tot 20 procent aan huizenwaarden toevoegen. In deze
goedkopere buurten zijn niet de stad-landverbindingen
van belang, maar juist parken, waarin mensen kunnen
recreëren.
Groen kan in ondergewaarde buurten concreet ingezet
worden om de allure van een buurt te vergroten. Dit
biedt niet alleen voordelen voor huiseigenaren die
woningwaarden zien stijgen (of tegenwoordig: minder
zien dalen), maar kan ook de verkoopbaarheid of
verhuurbaarheid van huizen vergroten. Hiermee gaat het
leegstand tegen en biedt het mogelijkheden om een buurt
echt te vergroenen. Hiervoor dient men echter wel te kijken
naar meer dan alleen woningwaarden.
Bedrijvigheid
Rondom het spoor is in alle buurten bedrijvigheid
aanwezig. Verreweg de meeste bedrijvigheid bevindt
zich in het Centrum, waar zich ook in Tilburg het
commerciële hart van de stad bevindt. De commerciële
dienstverlening is fors vertegenwoordigd in alle wijken, wat

Tivoli

commerciele
dienstverlening
niet commerciele
dienstverlening

Bedrijvigheid

waarschijnlijk gevormd wordt door detail- en groothandel.
De industriesector bevindt zich meer naar het oosten,
waar zich de industrieterreinen langs het kanaal bevinden.
Mariaziekenhuis kent voornamelijk niet-commerciele
dienstverlening. Het betreft hier het ziekenhuis, maar ook
een aantal verzorgings- en verpleeghuizen.
De groenbehoefte verschilt per bedrijf. Zo kan binnen
kantoren met groen de productiviteit worden vergroot.
De invloed van het binnenklimaat op de productiviteit
van werknemers is uitgebreid onderzocht. Daarnaast is

veel onderzoek gedaan naar de invloed van groen op
die omgeving. Uit die onderzoeken blijkt dat uitzicht op
groen en het hebben van groen binnen de muren van het
gebouw leidt tot een betere luchtkwaliteit binnen, tot een
gunstige luchtvochtigheid, tot een aangename temperatuur
en tot een betere akoestiek. Overige factoren waarmee
rekening moet worden gehouden bij de inrichting van
het pand, met het oog op binnenklimaat, zijn ventilatie,
verlichting en ergonomie. Op het moment dat met dit
alles rekening wordt gehouden zal dit leiden tot een lager
ziekteverzuim onder kwetsbare groepen (mensen met
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astma, stressgevoeligheid, allergieën en/of depressies) en
tot een hogere productiviteit van alle werknemers.
Voor winkeliers gelden tal van voordelen van groen,
afhankelijk van de vorm hiervan. Een aantrekkelijke
omgeving leidt ertoe dat mensen langer in de stad blijven
en daardoor meer zullen besteden. Hoewel het onderzoek
niet sluitend is, tonen verschillende onderzoeken aan
dat groene winkelstraten ertoe leiden dat mensen bereid
zijn een hogere prijs te betalen. Daarnaast zullen ook
horecaondernemers een hogere omzet maken op het
moment dat in het groen aantrekkelijke terrassen worden
gecreëerd. Gevelgroen en dakgroen leiden ertoe dat de
energiekosten van winkels omlaag gaan, omdat airco en
verwarming, twee grote kostenposten, minder hard hoeven
te draaien.
De baten voor zorginstellingen zijn eerder al besproken.
In buurten waarin deze voorkomen zal toegankelijk
‘klusgroen’ ertoe leiden dat patiënten en cliënten zich beter
voelen en mogelijk sneller herstellen.
Voor de industriesector zullen de baten voornamelijk zitten
in de energiebesparing als gevolg van groen. Uiteraard is

dit erg afhankelijk van het type industrie.
Voor veel van de bestaande bedrijvigheid geldt dat de
baten pas worden gerealiseerd op het moment dat de
vergroening zich in de directe omgeving van het bedrijf
voordoet. Ondernemers buiten de stad in het landelijk
gebied zullen gebaat zijn bij betere stad-landverbindingen.
Waardering leefomgeving
In 2010 heeft in Tilburg een onderzoek plaatsgevonden
naar de waardering van de leefomgeving. Vanuit dit
onderzoek zijn een aantal elementen genomen om te
kijken hoe tevreden mensen rondom het spoor wonen.
In eerste instantie is gekeken naar de waardering van
de leefomgeving, van het aanwezige groen en van de
speelvoorzieningen.
Op het eerste gezicht valt op dat hoe oostelijker mensen
in Tilburg wonen, hoe minder tevreden mensen zijn met
hun leefomgeving. Dit is opvallend, omdat we in een
eerdere kaart hebben gezien dat de huizenprijzen naar
het oosten toe hoger zijn. Het is daarmee aannemelijk
dat de leefomgeving niet minder goed is in de buurten
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met een laag cijfer, maar dat de inwoners hier kritischer
zijn op hun leefomgeving. Immers: mensen zijn bereid
meer te betalen voor de huizen. Een andere hypothese
is dat mensen weliswaar tevreden zijn met hun huis in de
oostelijke buurten, maar dat ze minder tevreden zijn over
de omgeving daarvan.
Ook valt op dat de speelvoorzieningen rondom de
spoorzone vrijwel overal slecht worden gewaardeerd.
Alleen in de Besterd wordt hieraan een cijfer hoger dan
een 6.5 toegekend. De groenvoorziening in De Reit,
Het Zand en Mariaziekenhuis worden met meer dan
een 7 gewaardeerd, terwijl in de buurten Koestraat,
Industriestrook Lovense Kanaaldijk, Industrie Loven en
Armhoef dit cijfer lager is dan een 6.
Uit de cijfers blijkt aardig waar behoefte aan bestaat.
Zo worden in Mariaziekenhuis de speelvoorzieningen
slecht gewaardeerd, maar heeft dit ogenschijnlijk weinig
invloed op de waardering van de leefomgeving als geheel.
Kennelijk is er weinig behoefte aan die speelvoorzieningen.

De noordoostelijke buurten zijn daarmee wel een
aandachtspunt. Doordat op alle variabelen slecht wordt
gescoord lijkt hier een impuls in de groenvoorziening
een impuls in de waardering van de leefomgeving te
bewerkstelligen. Ook Hagelkruis kent hier potentieel, zeker
gezien de huidige ruimtelijke constellatie van het gebied.
Waardering veiligheid
In hetzelfde onderzoek is ook gevraagd naar het gevoel
van veiligheid onder mensen. Aan de kaart zijn bovendien
data toegevoegd van de daadwerkelijke criminaliteitscijfers
in een buurt. Hier geldt dat hoe roder een buurt is, hoe
groter de kans is dat zich binnen een bepaalde termijn een
overtreding van de wet plaatsvindt.
Over het algemeen volgen de cijfers redelijk de
gemiddelden van de stad Tilburg. Uitzonderingen zijn Het
Zand en de Industrie Lovense Kanaaldijk, waar men zich
doorgaans minder veilig voelt dan elders in Tilburg, en de
buurten ten zuiden van de spoordijk, waar men zich juist

Waardering leefomgeving
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wat veiliger voelt.
Kijken we naar de criminaliteitsverwachting, dan blijkt dat
het gevoel van onveiligheid doorgaans wordt veroorzaakt
door daadwerkelijke criminaliteit. In Het Zand is de
criminaliteitsverwachting hoog. Ook in de Gasthuisstraat
is de criminaliteitsverwachting hoog. Toch voelt men zich
daar niet onveiliger door. Een derde haard is het Centrum.
Hier wordt de criminaliteit waarschijnlijk vooral veroorzaakt
door uitgaanspubliek, met overtredingen als openbare
dronkenschap, wildplassen en ‘baldadigheid’.
Groen kan een bijdrage leveren aan het gevoel van
veiligheid en daarmee aan de waardering van de
leefomgeving. Hierin is goed onderhoud van het groen
van essentieel belang. Goed onderhouden groen geeft
namelijk dat gevoel van veiligheid, terwijl groen dat niet of
slecht wordt onderhouden juist leidt tot een hoger gevoel
van onveiligheid. Daar waar er mogelijkheden bestaan
om groen te onderhouden is dit prima. Echter, daar waar
budget of mogelijkheden ontbreken is het verstandiger om
onderhoudsarme groenstructuren te plannen.
Op basis van de criminaliteitsverwachting en het gevoel
van veiligheid van mensen lijkt dat op dit vlak de grootste
winst is te halen in de noordoostelijke buurten en in de
zuidwestelijke. Hoewel de criminaliteitsverwachting relatief
laag is, voelen mensen zich hier onevenredig onveilig. Een
verbetering van de leefomgeving kan dan een groot effect
hebben.
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Het effect van de opwarming van de binnenstad heeft
gevolgen op een aantal terreinen. Een eerste gevolg
is dat het een negatief effect heeft op de gezondheid
van voornamelijk ouderen. In de zomer van 2006
kwamen veel ouderen om vanwege de hitte, juist in de
steden. De zomer van dat jaar staat vanwege de hoge
gemiddelde temperatuur in juli te boek als extreem, maar
de temperatuur in de binnenstad was dus nog een aantal
graden warmer. Groen kan bijdragen aan het terugdringen

van dit stedelijk hitte-eiland en daarmee bijdragen aan de
gezondheid van ouderen.
Toch is dit niet direct de richting waarin de problemen
van hitte doorgaans worden opgelost. In eerste instantie
wordt immers gedacht dat de hitte moet worden
tegengegaan door de plaatsing van meer airconditioning
in de bejaardentehuizen en andere gelegenheden.
Waar het buiten warm is hoeft dat binnen niet zo te zijn.
Airconditioning is in verzorgingshuizen, verpleeghuizen
maar ook in het bedrijfsleven sterk in opkomst in
Nederland. Dit leidt tot aanzienlijk hogere energielasten.
Door groen gericht in te zetten voor verkoeling, is het
mogelijk om de energielast en investeringslast van het
verkoelen van panden aanzienlijk terug te brengen.
Ook hier geldt dat er aanzienlijke verschillen bestaan
in het functioneren tussen verschillende typen groen.
Voor warmte-isolatie geldt dat vooral dak- en gevelgroen
aanzienlijke baten op kunnen leveren. De planten zelf,
maar ook de grond, vormen een goede isolerende laag
waardoor de warmte ’s zomers buiten blijft en ’s winters
binnen. Op eenzelfde manier werkt ook gevelgroen
isolerend voor een kantoor of huis. Uiteindelijk hangen
de exacte baten af van de actuele energieprijs en van het
energieverbruik binnen. Duidelijk is dat de besparingen

Hitte-werking van groen en asfalt

Hitte-eiland effect

Klimaat
In steden is het vaak warmer dan in de omgeving
daaromheen. Dit wordt het stedelijk hitte-eiland genoemd.
De stad vormt een in een verder koelere omgeving
duidelijk een warmer eiland. De temperatuur in het centrum
kan volgens recent onderzoek oplopen tot meer dan 5
graden hoger dan de omgeving.
Dit temperatuurverschil wordt voornamelijk veroorzaakt
door de afwezigheid van groen. Asfalt, steen en daken
absorberen immers de warmte van zonlicht en geven deze
geleidelijk ook weer af. Groen neemt de warmte op en
verkoelt zo de omgeving. Bovendien biedt groen schaduw
en isolatie waardoor de omgeving minder opwarmt.

van een daktuin of van dakgroen op de energierekening
aanzienlijk kunnen zijn.
Dat wat dak- en gevelgroen bewerkstelligen op lokale
schaal, dat bereiken (laan)bomen, hofjes en parken op
grotere schaal. Een park zal niet alleen de temperatuur
op die plek omlaag brengen, maar ook die van de directe
omgeving. Daarmee wordt direct voldaan aan een sociale,
binnenstedelijke behoefte, naar koelte, maar vooral naar
een gezonde leefomgeving. Deze gezondere, koelere
leefomgeving biedt vervolgens een lagere behoefte aan
technische hulpmiddelen zoals airconditioning, waardoor
ook economische besparingen zullen plaatsvinden. Op
kantoren, in scholen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen
zullen de energiekosten dalen. Ook dat is een wezenlijke
sociaal-maatschappelijke voordeel in tijden van
bezuinigingen.
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maatregelen toolbo x
De toolbox bestaat uit een reeks maatregelen. Deze
maatregelen zijn ingrepen die fuctioneel groen structureel
een plek geven in gebiedsontwikkeling. De maatregelen
hebben betrekking op zones rond het spoor en zijn niet
gebonden aan een stad of dorp. Dit maakt deze toolbox
generiek, oftewel algemeen inzetbaar ongeacht de locatie.
De maatregelen functioneren in principe onafhankelijk van
elkaar, wel werken combinaties van maatregelen vaak
complementair.
De maatregelen zijn uiteengezet in factsheets. Deze
factsheets geven een overzicht van de inhoud en
waardering van de maatregel. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen maatregelen die relatief makkelijk toe te
passen zijn (vierkant) en maatregelen die meer strategisch
van aard zijn en op langere termijn zullen werken of
realiseerbaar zijn (rond). Ook wordt onderscheid gemaakt
door het gebruik van kleuren.
• Groen: opwaarderen huidige situatie
• Oranje: nieuwe ontwikkeling
• Geel: tijdelijke functie
• Paars: behouden van groenstructuren
• Blauw: procesmatige maatregel
De waardering wordt opgesplitst in 6 verschillende
functionele kenmerken;
• (ruimtelijke) beleving vanuit de trein
• (ruimtelijke) beleving vanuit de stad
• sociaal maatschappelijk
• economisch
• ecologisch
• klimaattechnisch
Het overzicht van de waardetoekenning van deze
afzonderlijke kenmerken werkt als hulpmiddel om
maatregelen prioriteit te geven in het planvormingproces.
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1. Spoorlijn benutten als groene structuurdrager (oost-west)

De titel staat gelijk aan
de betekenis van de
maatregel.

Een spoorzone is vaak een vreemde zone in de stad
met veel ongure en slecht onderhouden plekken. Het
spoor doorkruist allerlei afzonderlijke gebieden en
wijken. Hierom is het spoor een uitermate geschikt om
op stadsniveau te functioneren als structuurdrager.
Door de gehele zone te vergroenen zal de structuur
herkenbaar worden en de beleving als geheel
verfraaien, zowel vanuit de stad als vanuit de trein.

Schematisch overzicht
van het karakter van de
ingreep

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Nummer en titel maatregel

In dit vak wordt
toegelicht wat de
maatregel inhoudt.

...

Opwaarderen bestaande situatie

Icoonweergave van de
maatregel

Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk

betekenis kleur icoon:

Behoud

opwaarderen huidige situatie

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

nieuwe ontwikkeling
tijdelijke functie

Waardering die aan
de maatregel gegeven
wordt vanuit de verschillende invalshoeken.

Waardering
Beleving vanuit trein

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

Waardering
Beleving vanuit trein
•

De reiziger ziet vanuit de trein een
aaneensluitende groene corridor.

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

behouden van groenstructuren

De spoorzone wordt beleefd als de
groene structuurdrager dwars door de
stad.

procesmatige maatregel

Economische waarde
Economische waarde

Ecologische waarde

Klimaat

Eenvoudig : korte termijn
Beeldreferenties van
het ruimtelijke effect
van de maatregel.

Referentie beeld 2

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

betekenis vorm icoon:

Strategisch : lange termijn

Referentie beeld 1

Een groene as die fysieke benutting
toestaat stimuleert het eropuit gaan van
mensen. Het stimuleert de gezondheid
van mensen en interactie tussen mensen
en buurten.

•

Groot economisch effect. Ontsluiting
van buitengebieden vanuit de
binnenstad zorgt voor toeloop aldaar.
Economische benutting mogelijk op
het gebied van horeca en verhuur.
Bovendien zullen aangrenzende
bedrijven rond de spoorzone hun
uitloopgebied zien toenemen.

Beleid van de gemeente om te streven
naar een continu ecologisch spoortalud
waarlangs soorten zonder obstakels
kunnen migreren.

Veelal wordt bestaand groen ontsloten.
Hierdoor ontstaat een klein effect op
het klimaat van de stad. Daar waar
aanvullend groen wordt gecreëerd gaat
er mogelijk een schaduwwerking van uit.
Daarmee wordt verkoeling bevorderd,
voornamelijk rondom wegen.

Referentie beeld 3

!
Het fietspad langs het spoor bij station Universiteit Tilburg.
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Keulen is een voorbeeld van een stad met een groene
corridor dwars door de stad langs de rivier.

Uitleg factsheet

37

P

P

P

P

3. Vegetatie omvormen naar vier-seizoenen groen

2. Verschillend groen in het gebied
Een meer gevarieerde vegetatie leidt tot een rijker
beeld en een rijkere biodiversiteit. Daarnaast heeft
elke plant/boom/heester individuele kenmerken. Per
locatie kan worden bekeken welke soort men inzet om
geconstateerde zwakke punten aan te pakken.

Veel beplanting blijft niet groen in de winter. Daardoor
ziet het er vaak armoedig en verwaarloosd uit
gedurende het winterseizoen. Het is van belang de niet
wintergroene vegetatie te vervangen en te verrijken
met groenblijvers, om deze gebieden een kleurrijke en
verzorgde uitstraling te geven.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud

Een gevarieerd groen beeld verrijkt de
beleving van de stad.

Economische waarde
•

Verandering van spijs doet eten. Door
verschillende gebieden verschillend in te
richten naar de behoeften van mensen zorgt
voor verdere benutting van het groen. Dit
biedt economische kansen.

Proces
Tijdelijk

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering

Waardering
•

Nieuwe ontwikkelingen

Behoud

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Beleving vanuit de stad
•

Een groenstrook met meerdere soorten geeft •
het straatbeeld een meer diverse uitstraling.

Ecologische waarde
•

Sociaal maatschappelijk

Variatie levert meer ecologische diversiteit.

Meer diversiteit leidt tot een aantrekkelijker
omgeving en kan mensen verleiden de
publieke ruimte op te zoeken

Beleving vanuit trein
•

Vooral ’s winters zal de spoorzone een
aantrekkelijker aanblik krijgen.

Klimaat

Economische waarde

•

•

Indien rekening wordt gehouden met
klimaat (bomen in de wijken, nabij kantoren,
gevelgroen, stadsbos) kan deze maatregel
effect sorteren

Nieuw groen zal het bestaande groen
vervangen. Het economisch effect is
onbekend.

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

Vooral ’s winters zal de spoorzone een
aantrekkelijker aanblik krijgen.

Vier seizoenen groen kan onaantrekkelijke
gebieden jaarrond aantrekkelijker doen
overkomen en daarmee het gevoel van
veiligheid vergroten. Graffiti kan worden
voorkomen

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Vooral visueel van belang. Wel nadrukkelijk
voordeel van klimop dat deze soort laat in
het seizoen bloeit en juist dan een belang
heeft voor insecten en vogels

Het omvormen van de vegetatie leidt ertoe
dat verkoeling ook in de wintermaanden zal
plaatsvinden. Hier is op dat moment echter
weinig behoefte aan, aangezien het dan over
het algemeen koel is.

!

!
Deze straatbomen verhouden zich goed tot
‘laag’ groen (gras) en ‘hoog’ groen (grote boom)

38

Een goed voorbeeld van verschillend groen
gebruik in het gebied.

Eetbaare planten, zoals bramenstruiken
geven niet alleen variatie maar betrekken ook
bewoners bij het groen.

Sommige Rhodondendron soorten blijven
wintergroen

Hedera (klimop) blijft gedurende de 4 seizoenen
groen.

Wintergroene taxus haag
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4. Verbeteren uitstraling van restruimtes langs en onder het spoor

5. Inventarisen groenbehoeften omwonenden

Veel zones langs het spoor zijn versnipperd en matig
onderhouden. Het vergroenen van deze gebieden met
planten/bomen/heesters en goede verzorging van het
groen komt de uitstraling van het gebied ten goede.

Het is belangrijk dat bewoners zich de woonomgeving
toe-eigenen tot hun leefomgeving. Een goede inventarisatie van behoeften die er leven in de omgeving is
cruciaal om te kunnen anticiperen op wensen en leefstijlen van de bewoners.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud

Een betere uitstraling van het groen geeft
een positief en verzorgd beeld van de stad.

Economische waarde

!

•

Voor omliggende kantoren zal de
verhuurbaarheid door deze maatregel
toenemen, voor omliggende huizen de
huizenwaarde en verkoopbaarheid.

Sociaal maatschappelijk

Beleving vanuit trein

•

•

•

Ecologische waarde
•

Tijdelijk

Waardering

Beleving vanuit de stad
Vanuit de stad worden door deze maatregel
ruimtes meer beleefd als groen onderdeel
van de wijk in plaats van een restruimte met
hier en daar groen.

Proces

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
•

!

Nieuwe ontwikkelingen

Behoud

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Rommelige, donkere en onaantrekkelijke
gebieden bieden al snel een gevoel van
onveiligheid, zeker rondom een spoorlijn.
Door juist de restruimtes aan te pakken kan
dit hele gebied een impuls krijgen.

Klimaat

•
Als deze restruimtes beheerd of beplant
worden is er een gering ecologisch voordeel.

Vanuit de trein wordt dit niet beleefd.

Economische waarde

De groene restruimtes zijn al groen, en
afhankelijk van de omvorming zal dit effect
hebben op het klimaat.

•

Voordat gesproken kan worden over de
benutting van groen zal duidelijk moeten
worden welke doelgroepen in de omgeving
aanwezig zijn. Groen kent vele vormen
en de benutting hiervan hangt af van de
in de omgeving aanwezige vraag. De
inventarisering hiervan is dus van wezenlijk
belang voor economische benutting van het
groen.

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

Anticipatie op lokale behoeften kan
leiden tot een lokale identiteit. Hoe meer
groenidentiteiten hoe rijker en gevarieerder
het groenbeeld van de stad wordt.

Doordat de groenbehoefte van mensen
direct wordt betrokken in het proces worden
kansen gepakt om sociaal maatschappelijke
problemen die leven in een gebied op te
lossen.

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Geen direct voordeel, alleen als de
behoeften bv. resulteren in verbindingen
loodrecht op de spoorlijn.

Inventarisatie van de in de omgeving
aanwezige gebruiksfuncties biedt
mogelijkheden om groen gericht in te zetten
daar waar nodig. Hier kan inventarisatie dus
waardevol zijn.

SCHOOL

SCHOOL
Kwaliteitsuitstraling van goed onderhouden
groen.
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6. Bewoners betrekken bij de groene inrichting

7. Groene gebieden gebruiken voor educatieve doeleinden

Doordat bewoners direct belang hebben bij een prettige leefomgeving, zullen er mensen zijn die zich graag
een stukje van de openbare ruimte toe-eigenen. Ze
kunnen hier dan tuinieren en het stukje onderhouden.
Deze groep bewoners moet hierin aangemoedigd en
gefaciliteerd worden.

De kennis over groen onder kinderen en jongeren neemt
met het ‘verstenen’ en vergroten van steden af. Door
openbaar groen open te stellen voor scholen kan kennis
over groen spelenderwijs worden overgebracht.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces

Behoud

Behoud
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SCHOOL

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering

Beleving vanuit trein

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

•

•

Proces
Tijdelijk

Waardering

Economische waarde

Nieuwe ontwikkelingen

Tijdelijk

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Zodra stukken openbaar groen worden
verfraaid, zal dat de beleving vanuit de
stad verhogen. Deze maatregel wordt
gewaardeerd met drie sterren; in deze
waardering is uitgegaan van een veelvuldige
toepassing van de maatregel.

Opwaarderen bestaande situatie

Zodra stukken openbaar groen worden
verfraaid, zal dat de beleving vanuit de
stad verhogen. Deze maatregel wordt
gewaardeerd met drie sterren; in deze
waardering is uitgegaan van een veelvuldige
toepassing van de maatregel.

Ecologische waarde

Door bewoners te betrekken wordt niet
•
alleen het gebruik van het groen geborgd,
ook zullen kosten voor beheer en onderhoud
omlaag gaan. Producten uit het gebied
kunnen worden geoogst en in een lokale
economie een plek krijgen. Mogelijk kunnen
vanuit het groen ondernemingen ontspringen
(eten in de kas, stadsboerderij).

Geen direct voordeel, alleen als bewoners
actief betrokken raken bij beheer.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid versterkt
de sociale cohesie in een buurt. Dit heeft
gevolgen voor het gevoel van veiligheid en
de criminaliteit in een buurt.

SCHOOL

Klimaat
•

Het betrekken van bewoners heeft geen
invloed.

Beleving vanuit trein

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

•

Zodra stukken openbaar groen worden
verfraaid, zal dat de beleving vanuit de
trein verhogen. Deze maatregel wordt
gewaardeerd met drie sterren; in deze
waardering is uitgegaan van een veelvuldige
toepassing van de maatregel.

Economische waarde
•

Stedelijk groen kan voor educatieve
doeleinden benut worden. De educatieve
aspecten van groen krijgen steeds meer
aandacht. Dit kan van meerwaarde zijn voor
opleidingen in de omgeving. Of en in welke
mate deze kansen gegrepen worden hangt
af van de schaal van het aanwezige groen
en de benuttingsmogelijkheden.

Zodra stukken openbaar groen worden
verfraaid, zal dat de beleving vanuit de
trein verhogen. Deze maatregel wordt
gewaardeerd met drie sterren; in deze
waardering is uitgegaan van een veelvuldige
toepassing van de maatregel.

Ecologische waarde
•

Het heeft alleen voordeel als de educatie
leidt tot verbeteringen/aanpassingen in
inrichting of beheer.

Educatieve projecten in het groen geven
extra leven aan een plek, leveren mogelijk
een bijdrage aan het onderhoud en leveren
een positieve bijdrage aan de gezondheid
van kinderen.

Klimaat
•

Type gebruik heeft geen invloed op effect
van groen op klimaat.
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SCHOOL
8. Realiseren van wandel- en fietsverbindingen langs het spoor de stad uit

9. Afspraken maken met en tussen eigenaren m.b.t. grondbeheer

Het spoor verbindt het buitengebied met het centrum
van de stad. Het profiel van deze infrastructurele
doorkruising kan worden verbreed en daarmee ruimte
bieden aan recreatieve fiets/wandel routes naar het
buitengebied.

Zodra beheer op lokaal niveau plaatsvindt, is het belang groter en wordt er meer zorg voor gedragen. Door
PPS-constructies kan op veel plaatsen beheer overgedragen worden aan private partijen.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces

Het zien van (recreatieve) fietsers
verlevendigt het beeld van de stad.

Economische waarde
•

Groot economisch effect. Ontsluiting van
buitengebieden vanuit de binnenstad
zorgt voor toeloop naar het buitengebied.
Economische benutting mogelijk op het
gebied van horeca en verhuur. Bovendien
worden bedrijven in de spoorzone beter
bereikbaar en zichtbaarder.

Een beeld genomen op het viaduct aan hotel
Beveren, richting Nieuwekerken-Sint-Niklaas.
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Proces
Tijdelijk

Behoud

Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
•

Nieuwe ontwikkelingen

Tijdelijk

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Waardering
Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

Beleving vanuit trein

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

•

•

•

Fietspaden langs het spoor zijn een snelle
route om in het buitengebied te komen.

Ecologische waarde
•

Geen directe voordelen. Wel kans om de
bermen ecologisch in te richten (met bv.
autochtone zaadmengsels) en te beheren.

Amersfoort, Binckersstraat, dit fietspad loopt
langs het spoor de stad uit.

De routes uit de stad zullen aanzetten tot
bewegen, wat de gezondheid bevordert en
mensen verleidt om het huis uit te gaan.
Voor zowel gezondheid als cohesie van
belang.

Klimaat
•

Type gebruik heeft geen invloed op effect
van groen op klimaat.

Het fietspad langs het spoor bij station
Universiteit Tilburg is een goed voorbeelen voor
een wandel- en fietsverbinding de stad uit.

Zodra stukken openbaar groen worden
verfraaid, zal dat de beleving vanuit de
trein verhogen. Deze maatregel wordt
gewaardeerd met drie sterren; in deze
waardering is uitgegaan van een veelvuldige
toepassing van de maatregel.

Economische waarde
•

Zodra stukken openbaar groen worden
verfraaid, zal dat de beleving vanuit de
trein verhogen. Deze maatregel wordt
gewaardeerd met drie sterren; in deze
waardering is uitgegaan van een veelvuldige
toepassing van de maatregel.

Ecologische waarde

Consistent beheer door een partij verlaagt
•
de kosten voor onderhoud, terwijl de kwaliteit
hoger wordt.

Betrokkenheid van de bewoners bij beheer
is positief voor de ecologische diversiteit
(want minder kans op verruiging)

Geen invloed op sociaal-maatschappelijke
thema’s

Klimaat
•

Geen invloed op klimaat
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10. Groenverbindingen dwars op het spoor ontwikkelen

11. Laten begroeien van geluidsschermen

De vergroening in de lengterichting van het spoor leent
zich ervoor om ook de dwarsverbindingen op het spoor
aan te sterken. Een aaneenrijging van groen vergroot
de biodiversiteit en geeft de stad structuur.

Geluiddschermen langs het spoor zijn vaak hoog en
niet erg fraai. Daar waar geen begroeiing is, staan vaak
‘tags’ en lelijke graffiti op de muur. Begroeiing is dus
een oplossing om geluidsschermen op een mooie en
relatief goedkope wijze in te pakken om ongewenste
effecten zoals graffiti te voorkomen.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud

•
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Vaak is er weinig ruimte in de bestaande
stad waardoor de groenverbindingen
meestal kleinschalig zijn. Bovendien is het
dan niet ten behoeve van recreatief gebruik,
maar ter vergroening van straten. Het
economisch effect zal voornamelijk zitten in
het verhogen van de waarde van vastgoed.
Dit effect zal voornamelijk plaatsvinden in
wijken waar groen afwezig is en waar daar
wel behoefte aan bestaat.

Tijdelijk

Waardering
Beleving vanuit de stad

Her en der zijn dwarsverbindingen zichtbaar, •
hierdoor wordt de groenbeleving van de stad
robuuster.
•

Economische waarde

Proces

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
•

Nieuwe ontwikkelingen

Behoud

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Sociaal maatschappelijk

Door dwarsverbindingen te vergroenen
•
wordt vanuit de stad de relatie gelegd met de
spoorzone.
Vanuit de stad wordt het groen als robuuster
ervaren als verschillende dwarsverbindingen
groen zijn.

Het groen in de wijken geeft meer allure
aan de wijk, maar is vaak niet inzetbaar als
recreatieve verbinding.

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Ringbaan west in Tilburg heeft groene structuren dwars op
het spoor.

Ecologische ontsluiting van soorten die
voorkomen in het spoorgebied.

Het betreft hier de aanplant van nieuw
groen, veelal in een sterk versteende
omgeving. Hierdoor zal het effect op klimaat
groot zijn. Niet alleen wordt het vormen van
hitte voorkomen, maar ook wordt de stad
vanuit het groen verkoeld. Bovendien wordt
deze ‘klimaatverandering’ benut, aangezien
het zal leiden tot een energiebesparing voor
de huishoudens aanpalend aan het groen.

Beleving vanuit trein
•

Vanuit de trein zie je vooral veel graffiti,
deze maatregel heeft voor treinreizigers
alleen voordeel als ook de binnenkanten
van geluidschermen begroeid worden met
klimop. Zodra dit het geval is, krijgt deze
maatregel een waardering van vijf sterren.

Economische waarde
•

Dit zal (gevoel van) veiligheid van de
verbinding tussen stad en land verhogen,
waardoor benutting van de zone eerder
plaats zal vinden. Economisch effect zal
alleen plaatsvinden als deze maatregel
complementair is aan andere maatregelen.

Klimop op de geluidswallen komt niet tot aan de
bovenkant, waardoor op de kale plekken graffiti
wordt gespoten.

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

•

De klimop tegen de geluidsschermen werkt
goed tegen graffiti.
Het spoor wordt op mooie groene wijze
afgeschermd van de stad.

Van graffiti gaat vaak een gevoel van
onveiligheid uit. Het tegengaan van graffiti
zal het gevoel van veiligheid vergroten,
zonder dat een buurt daadwerkelijk veiliger
wordt.

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Klimop heeft een groot voordeel, deze soort
bloeit laat in het seizoen en heeft juist dan
een belang voor insecten en vogels.

Nieuw groen biedt verkoeling in verder
versteende omgeving. Effect zal niet al te
groot zijn.

Dit geluidsscherm is helemaal volgroeid met
klimop en straal een oase van groen uit.
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13. Hekwerken bedekken met een haag of beplanting

12. Geveltuintjes maken
Zodra er zorg voor geveltuintjes wordt gedragen, geven ze op eenvoudige wijze flair aan de straat. Het
verwijderen van drie stoeptegels is al genoeg om bijvoorbeeld een blauwe druif, enkele tulpenbollen en wat
kruiden in te planten.

Hekken en schuttingen hebben vaak een aggressieve
en harde uitstraling. Dat wat er achter de hekken staat
is bovendien niet altijd even mooi. Het toepassen van
een haag of klimbeplanting op de hekwerken verzacht
en vergroent het straatbeeld en schermt achterliggende
(bedrijfs-)bebouwing visueel af. Hekwerken vormen
een ideale basis om planten en heesters tegenop te
laten klimmen.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

•

Ook al lijkt het een kleine ingreep, zodra
geveltuintjes op grote schaal worden
toegepast, heeft het grootse invloed op de
groenbeleving van de stad. En is tevens
zichtbaar vanuit de trein.

Economische waarde
•
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Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Waardering
Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

Beleving vanuit trein

•

•

•

Ook al lijkt het een kleine ingreep, zodra
geveltuintjes op grote schaal worden
toegepast, heeft het grootse invloed op de
groenbeleving van de stad. En is tevens
zichtbaar vanuit de trein.

Ecologische waarde

Geveltuinen verkoelen huizen, bedrijven
•
en kantoren, die als warmtebron voor een
groot deel verantwoordelijk zijn voor het
hitte-eiland stad. Dit leidt tot kostenbesparing
(minder gebruik airco).

Voordelen als verbetering luchtkwaliteit,
biodiversiteit, afvangen fijnstof,
energiebesparing (isolatie), geluidsdemping
en vergroening van de leefomgeving.

Geveltuinen vereisen onderhoud op straat
door de bewoners zelf. Hiermee zal het
buurcontact toenemen en daarmee de
sociale cohesie.

Klimaat
•

Verkoeling van groen direct bij de bron heeft
een waardevol effect op het tegengaan van
het hitte-eiland.

•

Het beeld vanuit de trein wordt er iets
•
groener op.
Vanuit de trein kijk je vaak over de hekken
•
heen, dus van afscherming van gebouwen is
geen sprake.

Economische waarde
•

Beleving vanuit de stad

Dit zal (gevoel van) veiligheid van de
verbinding tussen stad en land verhogen,
waardoor benutting van de zone eerder
plaats zal vinden. Economisch effect zal
alleen plaatsvinden als deze maatregel
complementair is aan andere maatregelen.

Onaantrekkelijke (bedrijfs-)gebouwen
kunnen met groen worden afgeschermd.
Het verrijkt de groenbeleving op ooghoogte.

Sociaal maatschappelijk
•

Van hekwerken gaat een gevoel van
onveiligheid uit, terwijl groen rust
uitstraalt. Voor deze maatregel zal de
veiligheidsbeleving van mensen dus
toenemen.

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Vooral voordelen voor insecten en
broedvogels.

Nieuw groen biedt verkoeling in verder
versteende omgeving. Effect zal niet al te
groot zijn.
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14. Braakliggende terreinen een tijdelijke inrichting geven met gebruiksfunctie voor omwonenden

15. Bestaande groenstroken opwaarderen

Braakliggende terreinen lenen zich goed voor tijdelijk
gebruik. Door de crisis zijn er meer braakliggende
terreinen dan voorheen. Deze terreinen kunnen ideaal
functies faciliteren waar normaal in de stad geen
ruimte voor is. Denk aan festivals, stadslandbouw,
natuurspeeltuinen etcetera. Bovendien gaat deze
maatregel verloedering tegen.

Aangelegde groenstroken worden niet altijd even
goed beheerd en onderhouden. Daarom krijgen
veel groenstroken een armoedige uitstraling en ligt
er zwerfafval dat niet opgeruimt wordt. Een goede
verzorging, het schoonhouden van het gebied en het
onderhouden van het groen, zorgt voor een betere
uitstraling.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

•

Geen meerwaarde vanuit de trein tenzij het
een groot gebied betreft aan het spoor.

Economische waarde
•

Het tijdelijke karakter biedt weinig
mogelijkheden voor economische benutting,
daarvoor maakt de tijdelijkheid het te
onzeker.

Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Waardering
Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

Beleving vanuit trein

•

•

•

Het kan de functie vervullen van
woonkamer van de wijk/stad. Het zorgt voor
verlevendiging van een plek.

Braakliggende terreinen zijn onveilig en
onaantrekkelijk. Het benutten van deze
terreinen door bewoners er een tijdelijke
bestemming aan te laten geven, geeft allure,
verhoogt de daadwerkelijke veiligheid en
leidt tot sociale cohesie.

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Zoeken naar combinatie van functies levert
diversiteit in natuurwaarden.

Braakliggende terreinen zijn vaak al groen
en verkoelend. Daarmee een beperkt
effect op het stedelijk klimaat. Gezien de
tijdelijkheid zal groot groen niet ontstaan.

Het opwaarderen van groenstroken geeft
een verzorgder beeld van de spoorzone.

Economische waarde
•

Het opwaarderen van bestaande
groenstroken zal het gebruik bevorderen,
afhankelijk van de omgeving. Vanuit de trein
zal de opwaardering zichtbaar zijn, wat het
aanzien van Tilburg ten goede komt.

Beleving vanuit de stad
•

Sociaal maatschappelijk

Kwaliteitsgroen geeft een voller en
•
verzorgder beeld dan slecht onderhouden
groen. Het nodigt meer uit tot gebruik/bezoek
en minder tot misbruik zoals drugsgebruik.

Onderhoud is essentieel in de beleving
van stedelijk groen. In slecht onderhouden
groene gebieden zullen mensen zich onveilig
voelen, terwijl goed onderhoud juist bijdraagt
aan het veiligheidsgevoel.

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Verminderen verruiging levert meer
natuurwaarden en diversiteit.

Bestaand groen wordt vervangen door nieuw
groen. Effect op klimaat zal gering zijn.
Alleen daar waar meer groen ontstaat levert
het een verbetering op.

!
Stadslandbouw of volkstuintjes: goede
voorbeelden van een tijdelijke inrichting.
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Een braakliggend terrein kan goed gebruikt
worden als evenementen terrein.

Een goed onderhouden en schone groenstrook

Een goed onderhouden groenstrook op een
spoortalud.
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16. Ontwikkelen/vergroten biodiversiteitstuinen

17. Ontwikkelen groene ontmoetingsplekken

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat biodiversiteit
de mens gezonder maakt. Biodiversiteitstuinen hebben
een rijk scala aan flora en fauna. Door deze tuinen te
vergroten of nieuw te ontwikkelen, wordt deze kwaliteit
aan de stad toegevoegd.

Een groene omgeving is niet alleen gezond maar kan
ook sociale contacten bevorderen, doordat het een
ontmoetingsplek en/of een verblijfsplek wordt. Een
groene ontmoetingsplek in de stad is prettig om te
verblijven.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud

Beleving vanuit trein
•

Indien biodiversiteitstuinen zichtbaar
zijn vanuit de trein, zullen ze een kleine
meerwaarde bieden aan het beeld van de
passagier.

Economische waarde
•

Benutting is mogelijk vanuit educatieve
doeleinden. Bedrijven kunnen zich
commiteren aan de tuinen, zoals ook met
de bestaande tuin is gebeurd. Biodiversiteit
is een begrip dat verkoopt en daardoor zal
financiering hiervoor makkelijker worden.

!

De allure van een buurt zal stijgen en de
gezondheid van mensen is erbij gebaat.

52

•

Beleving vanuit de stad

Indien deze groene plekken zichtbaar zijn,
•
verlevendigt en vergroent dit het beeld vanuit
de trein.

Economische waarde

Klimaat

Een link van deze tuinen naar het
•
spoorgebied levert grote voordelen op in de
vergroting van het leefgebied van aanwezige
soorten.

Het Theresialyceum heeft voor de school een
biodiversiteitstuin aangelegd.
Bron: Biodiversiteit in Brabant Theresialyceum

Beleving vanuit trein

Sociaal maatschappelijk

Het gaat hier om de aanleg van nieuw
groen, waardoor het hitte-eiland wordt
tegengegaan.

P

SCHOOL
Biodiversiteitstuinen Tilburg
Bron: provincie Noord-Brabant

Tijdelijk

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

In de zomer verrijken biodiversiteitstuinen de •
stad met al hun kleuren en geuren.

Ecologische waarde
•

Proces

Waardering

Beleving vanuit de stad
•

Nieuwe ontwikkelingen

Behoud

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering

Opwaarderen bestaande situatie

•

P

Sociaal maatschappelijk

Succesvolle groene plekken hebben een
grote meerwaarde voor gebruikers en
omwonenden, met name in de zomer.

Ecologische waarde

Groen nodigt uit tot verblijf. Groene
ontmoetingsplekken, eventueel werkplekken
in het groen, biedt mogelijkheden tot
economische benutting. Dit kan door
aanvullende faciliteiten aan te bieden zoals
wifi en horeca.

P

•

•

Groene ontmoetingsplekken verleiden
mensen om naar buiten te gaan. Sociale
cohesie in een buurt zal toenemen en de
gezondheid zal er (licht) bij gebaat zijn

Klimaat

Leveren bij goede inrichting en beheer
voordelen ivm toename diversiteit.

•

Groene ontmoetingsplekken worden
gecreëerd in een verder versteende
omgeving. Het effect op klimaat zal groot
zijn, temeer daaromheen kantoorgebouwen
staan. Deze zullen worden verkoeld door het
geplande groen.

P

P

Biodiversiteitstuin door zaai- en
kruidenmengsels.
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18. Behouden van bestaande bomen en groenstructuren

19. Vergroenen gevel parkeergarage

Ook behoud valt onder de maatregelen. Het is vanaf de
straat niet altijd even zichtbaar welk effect groen heeft op
grotere schaal. Door uit te zoomen en groenstructuren
te definiëren wordt duidelijk welke groen-elementen een
rol spelen in grotere groenstructuren. Deze maatregel
helpt om plekken aan te duiden waar groen behouden
moet blijven voor als er bijvoorbeeld stadsontwikkeling
wordt gepland.

Parkeergarages hebben vaak grote oppervlaktes kale
muren. Het vergroenen van een parkeergarage kan op
verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn: het
plaatsen van (hoge) bomen voor de gevel, hang- en
klimplanten aan de gevel en/of groene gevel-elementen.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk

•

Bestaand groen draagt nu al positief bij aan
de beleving van de treinreiziger.

Economische waarde
•

Het behoud ervan biedt geen aanvullende
meerwaarde. Bestaand kapitaal wordt
niet vernietigd, waardoor een eventuele
vermeden kostenpost plaatsvindt. Daarbij
gezegd: behoud van bestaand groen is vaak
effectiever/monumentaler/waardevoller dan
nieuw groen (denk aan bomen).

Grote bomen zijn vaak effectief/monumentaal/
waardevol.
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Nieuwe ontwikkelingen
Proces

P

Tijdelijk
Behoud

Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Waardering
Beleving vanuit de stad

L bewoners van de stad gehecht aan
OOzijn
S• CHVaak
bepaalde groenstructuren of bomen die er

Sociaal maatschappelijk
•

zijn, ze wilen dan dat ze blijven bestaan.

Ecologische waarde
•

Van groot belang in verband met
bijvoorbeeld bestaande functies als
foerageerroutes voor vleermuizen

Kleine groene postzegelparkjes geven de stad
groene plekken en moeten dus behouden
blijven.

P

Geen directe sociaal-maatschappelijke
gevolgen voor behoud van bomen

Klimaat
•

Behoud leidt niet tot aanvullende baten.

P

Beleving vanuit trein
•

Het gaat vaak om dermate grote
oppervlaktes dat het groen beleefd zal
worden uit de trein.

Economische waarde
•

P

Beleving vanuit de stad
•

Ecologische waarde

De economische baten worden gevormd
•
door de zichtontneming van de lelijke
parkeergarage vanaf het spoor, waardoor de
aantrekkelijkheid van de stad sterk verbeterd
wordt. De kosten en baten zijn afhankelijk
van het type ingreep. Elke ingreep
heeft voor- en nadelen die plekspecifiek
beoordeeld kunnen worden.

Klimplanten bedekken de gevel van een
parkeergarage.

P

Het vergroenen van grote oppervlaktes
kale gevel, verfraait het beeld van de stad
aanzienlijk.

Voordelen als verbetering luchtkwaliteit,
biodiversiteit, afvangen fijnstof,
energiebesparing (isolatie), geluidsdemping
en vergroening van de leefomgeving.

Sociaal maatschappelijk
•

Het vergroenen van de gevel zal het
veiligheidsgevoel buiten de garage mogelijk
licht verbeteren

Klimaat
•

Het hitte-eiland zal na plaatsing direct
teruggedrongen worden op een hotspot.
Ook hier geldt dat de baten voor het klimaat
afhangen van het type ingreep. Vooral
de gevelelementen scoren hoog door de
isolerende laag substraat.

Groene gevel met verschillende opgaande beplanting.
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P

SCHOOL
20. Vergroenen fietsenstalling bij het station

21. Vergroenen parkeerterrein bij het station

Het vele staal in fietsenstallingen geeft een monotone
en harde aanblik. Het aanbrengen van groen kan deze
monotomiteit doorbreken en verzachten. Bovendien
kan groen dienen als herkenningspunt, als hulpmiddel
voor het terugvinden van je fiets.

Groen op parkeerplaatsen zorgt niet alleen voor een
mooi beeld maar heeft ook nog andere voordelen, zoals het opvangen van water en het afvangen van CO2
en fijnstof die de auto’s uitstoten. Wel moet er op gelet worden dat de beplanting transparant moet zijn en
geen sporen achterlaat op de auto’s.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Fietsenstallingen zijn vaak zichtbaar vanuit
de trein op het station. Vergroening zal
de monotonie en hardheid van het staal
doorbreken en verzachten.

Economische waarde
•

Verblijfsgroen in de directe nabijheid van
het station biedt een aantrekkelijke ruimte in
de open lucht voor mensen om hun snacks
en ijs te eten. Ondernemers op het station
zullen hierbij gebaat zijn

Deze fietsenstalling bevat vooral veel ‘ijzer’ en
geen groen.
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Proces
Tijdelijk

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
•

Nieuwe ontwikkelingen

Behoud

Behoud

Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Waardering
Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

Beleving vanuit trein

•

•

•

Vergroening zal de hardheid en monotonie
van het staal van de fietsenstallingen
doorbreken en verzachten.

Mits goed onderhouden zal het groen een
gevoel van veiligheid creeren op een plek
waar het veiligheidsgevoel vaak laag is.

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Voordelen als verbetering luchtkwaliteit,
biodiversiteit, afvangen fijnstof,
energiebesparing (isolatie), geluidsdemping
en vergroening van de leefomgeving.

Een groen element in het centrum van
de stad is van wezenlijk belang in het
terugdringen van het hitte-eiland.

Parkeerterreinen bij stations zijn vaak
zichtbaar vanuit de trein. Vergroening zal
de monotonie van het blik doorbreken en
verzachten.

Economische waarde
•

Groen parkeren zal er niet toe leiden
dat mensen bereid zijn meer te betalen
om te parkeren. Wel maakt het de
slecht gewaardeerde omgeving van een
parkeerterrein aantrekkelijker

Een kleine haag maakt een parkeerterrein al
minder ‘stenig’.

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

Vergroening zal de monotonie en hardheid
van het blik van de auto’s doorbreken en
verzachten.

Mits goed onderhouden zal het groen een
gevoel van veiligheid creëren op een plek
waar het veiligheidsgevoel vaak laag is

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Voordelen als verbetering luchtkwaliteit,
biodiversiteit, afvangen fijnstof,
energiebesparing (isolatie), geluidsdemping
en vergroening van de leefomgeving.

Een wadi tussen de verharde parkeervakken
vangt het water op.

Een groen element in het centrum van
de stad is van wezenlijk belang in het
terugdringen van het hitte-eiland.

Bomen doen ook al heel veel voot het groene
beeld van een parkeerplaats.
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22. Toevoegen blokhagen en (robuustere) laanbomen in bestaande wegprofielen

23. Spoortalud betrekken bij de woonbuurten (hek verwijderen)

Met name bredere wegen kunnen erg hard en streng
zijn door het vele asfalt en stenige gebouwen. Een
groene berm, in de vorm van blokhagen (in het kleinste
geval) en laanbomen (in het grootste geval) doorbreekt
deze strengheid.

Vaak zijn spoortaluds onderaan afgezet met een hek.
Deze taluds bieden uitgelegen kans om toegankelijk
te worden voor omwonenden. Door het hek te verwijderen worden de spoortaluds meer bij de straten
betrokken en wordt het straatbeeld meer open. Deze
taluds kunnen gebruikt en onderhouden worden door
omwonenden.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud

Waardering
•

Vaak liggen bredere wegen dwars op het
spoor. Hierdoor zal vergroening van deze
wegen effect hebben op het zicht vanuit de
trein.

Economische waarde
•
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Proces
Tijdelijk
Behoud

Waardering
Beleving vanuit de stad
•

De straten worden door robuuste bomen en
hagen meer gezien als lanen.

Ecologische waarde

De blokhagen en laanbomen zullen
•
recreatief slecht benut worden. De
economische effecten hiervan zijn laag,
hoewel zij in fijnstof- afvang aantrekkelijk zijn
en daarmee wat kosten vermijden.

Op de Hart van Brabantlaan in Tilburg ligt veel
asfalt en is weinig groen. Blokhagen en wat
bomen zouden het hier goed doen.

Nieuwe ontwikkelingen

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Kunnen zorgen voor de dwarsverbindingen
van het spoor en bv. extra lijnvormige
elementen voor vleermuizen.

Een middenberm met prunussen geeft in de
lente een gekleurd beeld aan de laan.

Sociaal maatschappelijk
•

Het groen is niet direct beleefbaar. Wel
vergroot het de daadwerkelijke veiligheid op
de weg (automobilisten zijn alerter)

Beleving vanuit trein
•

Indien er geen geluidsscherm aanwezig is,
is er direct zicht op de spoortaluds vanuit de
trein. Zodra mensen gebruik maken van het
talud, wordt een verbinding tussen de stad
en het spoor gelegd.
Opwaardering van het talud maakt het beeld
uit de trein mooier.

Klimaat

•

•

Economische waarde

Juist ook het asfalt van de weg is een
warmtevasthoudend element, waarmee de
stad in de zomer aanzienlijk kan opwarmen.
Laanbomen bieden schaduw aan de weg,
waardoor de weg de kans niet krijgt veel op
te warmen. Ook gebouwen direct aan de
weg zullen de verkoeling van dit element
beleven.

Middenberm met laanbomen en haag

•

Kostentechnisch een zeer aantrekkelijk
element. Op het moment dat het hek wordt
verplaatst wordt het groen beleefbaar.
Door dit licht op te waarderen kan iets
moois ontstaan, zeker in combinatie met de
maatregelen 1 en 8.

Door het hek vooraan het talud weg te halen
wordt de groenstrook bij de buurt getrokken

Beleving vanuit de stad

Sociaal maatschappelijk

•

•

De spoortaluds worden meer als onderdeel
van de buurt beleefd i.p.v. als onderdeel van
het spoor.

Dit biedt beleefbaar, onderhouden groen,
waar het eerst slecht onderhouden,
afgesloten groen betrof. Goed voor
gezondheid, buurtcontact en gevoel van
veiligheid.

Ecologische waarde

Klimaat

•

•

Vooral voordelen als er een combinatie is
met het beheer door buurtbewoners.

Het verplaatsten van een hek heeft geen
invloed op het klimaat.

Ontoegankelijk gebied achter het hek.
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24. Spoortalud aanbrengen

25. Vergroenen daken

In veel gevallen ligt het spoor hoger dan het maaiveld.
Indien er voldoende ruimte beschikbaar is, is het
toevoegen van een spoortalud een alternatief voor een
kale keerwand. Een talud zal het gebied al vergroenen,
maar daarbij leent het zich uitermate goed om bomen,
planten en heesters op te laten groeien waardoor het
vergroeningseffect nog eens wordt versterkt.

Het vergroenen van daken kan varieren van een
sedumdak tot een een volwaardige daktuin.
Het vergroenen van daken kan veel voordelen
bieden zoals buffering van hemelwater, verbetering
van de luchtkwaliteit, biodiversiteit, afvangen fijnstof,
energiebesparing (isolatie), geluidsdemping en
vergroening van de leefomgeving.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

•

Vanuit de trein wordt een spoorzone met
taluds groener beleefd.

Economische waarde
•

Proces
Tijdelijk
Behoud

Waardering
Beleving vanuit de stad
•

Groene taluds worden vanuit de stad sterk
groen beleefd, vooral omdat taluds meestal
recreatief gebruikt kunnen worden. Taluds
kunnen gemakkelijk bij de stad betrokken
worden, zo verdwijnt de barrière tussen stad
en spoor.

Ecologische waarde

Het groene talud legt een kostbaar beslag
•
op de schaarse ruimte in de binnenstad.
Aan de andere kant biedt het mogelijkheden
voor recreatief gebruik. Op zichzelf zal deze
maatregel echter weinig economisch effect
sorteren.

Het plaatsen van een natuurlijk talud biedt
voordelen voor de biodiversiteit doordat een
kunstmatige constructie wordt vervangen
door een natuurlijke. Ten eerste wordt de
ecologische verbindingsfunctie ondersteund
en ten tweede kan een beplant talud een
vochtgradiënt bieden, waardoor en variatie
ontstaat in de natuurlijke vegetatie.

Sociaal maatschappelijk
•

De negatieve werking van de keerwand op
het gevoel van veiligheid wordt vervangen
door de positieve eigenschappen van
beleefbaar groen. Effect op gevoel van
veiligheid, sociale cohesie, gezondheid en
allure van een buurt.

Klimaat
•

Nieuw groen in plaats van steen of asfalt
gaat het hitte-eiland tegen. Bovendien biedt
het talud ruimte voor grootschalig groen.

Beleving vanuit trein
•

Daar waar groene daken zichtbaar zijn
wordt het vanuit de trein als positief beleefd.
Groene daken zijn er nog niet veel en vallen
daarom extra op.

Economische waarde
•

Groene daken verlengen de levensduur van
een dak, leiden tot lagere energielasten en
daar waar daktuinen mogelijk zijn, bieden
ze (individuele) recreatieve ruimte waardoor
huizenprijzen stijgen.

Dak bedekt met sedum
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Nieuwe ontwikkelingen

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
Beleving vanuit trein

Opwaarderen bestaande situatie

Beleving vanuit de stad
•

•
Groene daken komen vaak voor in steden.
Echter is er vanaf de straat geen zicht op dit
groen. Wel als er overhangende beplanting
wordt toegepast. De beleving is wel groot als
het dak openbaar toegangkelijk.

Ecologische waarde
•

Sociaal maatschappelijk
Deze effecten zijn gering. Dakgroen is vaak
niet zichtbaar of collectief beleefbaar.

Klimaat

Wil men bij de inrichting van vegetatiedaken •
werken aan een structurele toename van de
biodiversiteit dan is het van belang om naast
een inrichting met sedum ook te kiezen voor
andere vegetatietypen.

Groene daken isoleren niet alleen individuele
huizen, maar verhelpen ook de warmteuitstraling die normaal gesproken van
(platte) daken afkomt. Effect op het hitteeiland is daarmee groot. Bovendien gaat het
wateroverlast tegen.

Daktuin waar gebruik gemaakt van kan worden
door bewoners
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26. Vergroenen van het perron en/of het spoor
Perrons zijn vaak kale grote oppervlakten. En dat terwijl
er elke dag tal van mensen zijn die enkele minuten
op het spoor doorbrengen. Een plek bij uitstek om
groen toe te voegen. Dit kan in verschillende vormen,
bijvoorbeeld door groenbakken met zitelementen of
een volledige groenstrook over de lengte-as van het
perron, zoals in Deventer is gedaan. Ook kan zelfs
de ruimte tussen de sporen vergroend worden, zoals
onderstaande afbeelding links op de luchthaven in
Oporto, Portugal.

Opwaarderen bestaande situatie
Nieuwe ontwikkelingen
Proces
Tijdelijk
Behoud
Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

Waardering
Beleving vanuit trein
•

De reiziger komt direct in contact met groen.

Economische waarde
•

Sociaal maatschappelijk

•

•

Vanuit de stad is vergroening van het spoor
en/of het perron visueel niet of nauwelijks
waaneembaar.

Ecologische waarde

Goede integratie van groen met horeca op het
•
perron leidt naar verwachting tot verhoging van
de omzet. Geen economisch effect op het aantal
reizigers.

Gras tussen het spoor. Luchthaven Oporto,
Portugal. Aeroporto Francisco sá Carneiro.
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Beleving vanuit de stad

Groenelementen op het perron hebben
een ecologische waarde, al is het gering.
Daarentegen is groen op het spoor minder
gewenst vanuit ecologisch perspectief.
Kunstmatig groen op het spoor leidt namelijk
tot een verarming van de bestaande rijke
biodiversiteit op en langs treinsporen.

Een middenberm op het perron in Deventer

Reizigers gaan zorgvuldiger om met de
ruimte als die zorgvuldig met groen is
ingericht. Dit leidt naar verwachting tot
minder vandalisme en zwerfvuil.

Klimaat
•

Door gericht te ontwerpen kan geluisbelasting
worden verminderd en kan bescherming worden
geboden tegen wind en turbulentie.

Een impressie van bloembakken op het perron
in Leiden
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maatregelen op de kaart
case tilburg
Hoewel de maatregelen in de toolbox generiek van aard
zijn, zijn ze ontwikkeld op basis van de ruimtelijke analyse
van de spoorzone in Tilburg. In het derde onderdeel
van dit onderzoek zijn de maatregelen uit de toolbox
toegepast op de spoorzone. Dit dient een tweeledig doel:
enerzijds wordt hierdoor de toolbox op consistentie en
toepasbaarheid gecheckt, anderzijds is deze toepassing
van grote waarde voor de stad Tilburg. In de spoorzone
spelen immers een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen.
Door alle maatregelen voor functioneel groen overzichtelijk
op een kaart te zetten, wordt in één oogopslag duidelijk
waarom groen zo belangrijk is in gebiedsontwikkelingen.
De groenelementen verbinden immers in veel gevallen
de gebieden met elkaar, waardoor de samenhang in het
stedelijk netwerk wordt versterkt.
De casestudie maakt het bovendien mogelijk om aan
de verschillende maatregelen een probleemeigenaar te
koppelen. Immers, wanneer een specifieke maatregel
op een bepaald plek wordt voorgesteld, is direct
duidelijk wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
en de uitwerking van de maatregel. Dezelfde maatregel
kan bovendien op verschillende plekken verschillende
probleemeigenaren hebben. Dit heeft meestal te maken
met grondeigendommen of beheerafspraken.
De casestudie Spoorzone Tilburg geeft aan welke
maatregelen op welke plaats toegepast zouden kunnen
worden. Hierdoor geeft de casestudie richting en inhoud
aan toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De
casestudie is strategisch van aard. Dat wil zeggen dat
er slechts aangeven wordt welke maatregelen in welke
situatie toegepast kunnen worden. De definitieve bepaling
van de locatie, de vormgeving en de stedenbouwkundige
inpassing is niet in detail in deze casestudie aangegeven.
Deze onderwerpen moeten bij de uitwerking van de
specifieke maatregelen worden aangepakt.
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betekenis kleur icoon:

opwaarderen huidige situatie
nieuwe ontwikkeling
tijdelijke functie
behouden van groenstructuren
procesmatige maatregel
betekenis vorm icoon:

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn
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Algemene maatregelen

Spoorlijn benutten als groene
structuurdrager (oost-west)

!

Meer verschillend groen in het
gebied

Inventarisen groenbehoeften
omwonenden

!
!
SCHOOL

Bewoners betrekken bij de
groene inrichting

!!
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL

Groene gebieden gebruiken voor
educatieve doeleinden

Groenverbindingen dwars op het
spoor ontwikkelen
SCHOOL
SCHOOL

Deelgebied west, p. 66, 67.
Deelgebied midden, p. 68, 69

Deelgebied oost, p. 70, 71

Betekenis kleur icoon:

opwaarderen huidige situatie
nieuwe ontwikkeling
tijdelijke functie
behouden van groenstructuren
procesmatige maatregel
Betekenis vorm icoon:
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Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn
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P

SCHOOL

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SCHOOL

Maatregelenkaart Zone West

SCHOOL
SCHOOL

!

!

!

!

Vergroenen parkeerterrein

Laten begroeien van
geluidsschermen

Vegetatie omvormen naar vierseizoenen groen.

Ontwikkelen/vergroten
P
biodiversiteitstuinen

P

P

P

SCHOOL

!

P

P
P

P

P

P

P

SCHOOL

!

SCHOOL

!

SCHOOL

P

P

P

P

P

SCHOOL

!

!
SCHOOL

SCHOOL

P

P

P

P

Bestaande
groenstroken
P
P
opwaarderen

Realiseren van wandel- en
fietsverbindingen langs het
spoor de stad uit

Hekwerken bedekken met een
haag of beplanting

Braakliggende terreinen een
tijdelijke inrichting geven met
gebruiksfunctie
voor
P
P
P
omwonenden
P
P
P

P

P

(robuustere) laanbomen in
bestaande wegprofielen

Als tijdelijke functie
stadslandbouw op het Van Gend
en Loosterrein toelaten

Verbeteren
uitstraling
van
P
P
P
groene restruimtes langs en
onder het spoor

!

SCHOOL

!

SCHOOL

P

De groenstructuren op het Van
Gend en Loosterrein behouden
en versterken

PToevoegen Pblokhagen en

P

SCHOOL

P

P

!

SCHOOL

!

P

Het Van Gend en Loosterrein
gebruiken als evenementenlocatie

Geveltuintjes maken

P
P

P

P
P

P

P

P

!
SCHOOL
SCHOOL

P

!

P

P

P

!

!

Betekenis kleur icoon:
SCHOOL

P

P

P

P

P

P

P

opwaarderen huidige situatie
nieuwe ontwikkeling

!

P

P

P

P

P

tijdelijke functie
Betekenis vorm icoon:
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!

SCHOOL

SCHOOL

!
P

Strategisch : lange termijn P
Eenvoudig : korte termijn

SCHOOL

P
P

P

P

P

P

P

SCHOOL

P

P

P
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!
SCHOOL

!

SCHOOL

!
P

Maatregelenkaart Zone Midden
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

!

P

P

SCHOOL

!

SCHOOL

!

SCHOOL

LatenPbegroeienP van
geluidsschermen

P

!

!

!

SCHOOL

P

P

P

P

P

SCHOOL

P

Behouden van bestaande
bomen
P
en groenstructuren
!

SCHOOL

P

P

P

P

P

P

SCHOOL

P

SCHOOL

Vergroenen
gevel
P
P parkeergarage
d.m.v. een bomenlaan
P

!

P

P

Vergroenen gevel parkeergarage
P
d.m.v. klimplanten

P

Vergroenen gevel parkeergarage
d.m.v. gevelbeplanting

P

P

P
P
Wandelen fietsverbindingen
P
langs het spoor de stad uit
P
P
realiseren

P

SCHOOL

SCHOOL

Vergroenen
gevel
parkeergarage
P
P

P

P

!

P

P

!P
!

SCHOOL

Vergroenen fietsenstalling

Ontwikkelen groene
ontmoetingsplekken

SCHOOL

!

!

Toevoegen blokhagen en
(robuustere) laanbomen in
bestaande wegprofielen

P

P

SCHOOL

Spoortalud aanbrengen

SCHOOL

P

P

P

P

P

!P

P

SCHOOL

!

!
P
P

!

P

P

!

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SCHOOL

P

P

P

P

P

P

SCHOOL

SCHOOL

P

SCHOOL
P

P

P

P

P

Betekenis kleur icoon:

opwaarderen huidige situatie
nieuwe ontwikkeling
tijdelijke functie

SCHOOL

behouden van groenstructuren
Betekenis vorm icoon:
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Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn
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!
SCHOOL

!
P

P

P

P

!

P

P

P

P

P

P

P

P

Maatregelenkaart Zone Oost
SCHOOL

!

SCHOOL

Spoortalud betrekken bij de
woonbuurten (hek verwijderen)

Geveltuintjes maken

!

SCHOOL

P

P

P

P

P

!
P

SCHOOL

P

P
SCHOOL

SCHOOL

!

SCHOOL

Toevoegen blokhagen en
(robuustere) laanbomen in
P
bestaande
wegprofielen

P

P

P

Laten begroeien van
geluidsschermen
P

P

P

P

Verbeteren uitstraling van
groene restruimtes langs en
onder het spoor

Vegetatie omvormen naar vierseizoenen groen.

Afspraken maken met en tussen
eigenaren
m.b.t. grond beheer
P

Vergroenen parkeerterrein

!
P

!

P

P

!
P

SCHOOL

P

P

P

P

P

P

Bestaande groenstroken
opwaarderen

P
SCHOOL

SCHOOL

!

!
SCHOOL

P
P

P

SCHOOL

P

P

P

P

P

P

P

P

!
SCHOOL

P

P

P

P

SCHOOL

Betekenis kleur icoon:

opwaarderen huidige situatie
procesmatige maatregel
Betekenis vorm icoon:
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Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn

73

!

SCHOOL

SCHOOL

!

!

!

Maatregelenkaart dwarsverbindingen
P

!

P

P

P

SCHOOL

P

!

!

P

P

SCHOOL

P

P P

P

P

P

P
SCHOOL

P

P

SCHOOL

P

P

P

P
SCHOOL

P

Hekwerken bedekken met een
haag of beplanting

P

P

P

!
Geveltuintjes maken

SCHOOL

1.
SCHOOL

Toevoegen blokhagen en
(robuustere) laanbomen in
bestaande wegprofielen

SCHOOL

2.

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

De dwarsverbindingen vormen een bijzondere categorie
maatregelen. Deze maatregelen hebben veel te maken
met de beleving van de spoorzone vanuit de stad. In de
studie van Atelier Quadrat is al aangegeven hoe belangrijke dwarsverbindingen het noordelijk deel van Tilburg
verbinden met het zuidelijk deel. In deze casestudie is met
Pde toepassing Pvan verschillende
P
P
maatregelen
uit de toolbox uitwerking gegevena aan de ambities van de eerste
studie. De maatregelen zijn een nadere concretisering van
de eerste uitgangspunten en ambities.
P

Om de leesbaarheid van de kaart van de casestudie te
garanderen zijn de dwarsverbindingen op een aparte
kaart aangegeven. Op deze kaart is goed zichtbaar hoe
bestaande wegen belangrijke dwarsverbindingen vormen.

Culturele route

3.

!

!

Buurt route

P

P

P

P

P

Wijk route

SCHOOL

!

SCHOOL

!

SCHOOL

!
P

P

Betekenis kleur icoon:

P

P

P

P

OL

SCHO
opwaarderen huidige
situatie

Betekenis vorm icoon:
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SCHOOL

Strategisch : lange termijn
Eenvoudig : korte termijn
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SCHOOL

SCHOOL

!

Overzichtskaart
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!

SCHOOL
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P

SCHOOL
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78 zonder ‘*’ zijn maatregelen die reeds onderdeel uitmaken van nieuwe plannen
Iconen met ‘*’ zijn nieuw toegevoegde suggesties ter aanvulling op nieuwe plannen
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conclusies en aanbevelingen
Het project ‘Toepassing functioneel groen in
gebiedsontwikkeling’ heeft aangetoond dat functioneel
groen een structureel onderdeel van gebiedsontwikkeling
kan zijn. De toolbox werkt als een bibliotheek van groene
maatregelen die kan worden ingezet in zeer verschillende
soorten ruimtelijke ontwikkelingen. De toepassing in
Tilburg laat zien dat er tal van mogelijkheden bestaan om
groen functioneel in te zetten in de spoorzone.
Omdat de gebiedsontwikkeling in de spoorzone
in verschillende fasen tot stand zal komen is de
belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek om de hier
gepresenteerde toolbox gedurende de gehele looptijd
van de gebiedsontwikkeling onderdeel te maken van het
ontwerpproces. Per deelgebied kunnen de voorgestelde
maatregelen uitgewerkt worden in een concreet ontwerp.
Op die manier zal stap voor stap een raamwerk ontstaan
van groene elementen die op structureel niveau bijdragen
aan de ruimtelijke kwaliteit van de spoorzone.
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