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In de stedenbouwkundige visie wordt, net als in vorige versies, onder-
scheid gemaakt in de volgende categorieën plannen: 
•	 plannen	die	gereed	of	in	uitvoering	zijn	
•	 plannen	die	in	procedure	én	in	verkoop	zijn	(ná	goedkeuring	
	 Kwaliteitsteam	en	ná	ondertekening	realisatie	overeenkomst)
•	 plannen	die	in	de	ontwerpfase	zitten	
•	 plannen	die	pas	in	de	fase	zijn	van	de	stedenbouwkundige	visie	
(planvorming	op	middellange	en	lange	termijn).

Met	het	voortschrijden	van	de	tijd	en	de	realisatie	van	de	deelplannen	
wordt	de	stedenbouwkundige	visie	in	steeds	grotere	mate	een	fotoboek	
van	gerealiseerde	projecten.	
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Hoofdstuk 1  INLEIDING

Voor	u	ligt	de	stedenbouwkundige	visie	Piushaven,	update	december	2011.	
Het	is	de	derde	is	de	tweejaarlijkse	reeks.	Bij	de	eerste	stedenbouwkun-
dige visie*is begin 2008 door de gemeenteraad besloten om het regiedo-
cument	te	vervangen	door	een	stedenbouwkundige	visie	die	de	flexibiliteit	
biedt	die	nodig	is	voor	een	dergelijke	langlopende	binnenstedelijke	ge-
biedsontwikkeling.	Daarbij	is	de	afspraak	gemaakt	dat	de	stedenbouwkun-
dige	visie	tweejaarlijks	wordt	geactualiseerd.	

In	de	periode	2006	–	2007	hebben	we	vooral	gezocht	naar	een	manier	om	
de	programmatische	en	financiële	kaders	in	een	langdurig	traject	en	in	een	
voortdurende	dialoog	goed	af	te	stemmen	met	gewenste	stedelijke	doelen.	
Tussen 2007 en 2011 is gewerkt aan de concretisering van deelplannen 
en	het	maken	van	een	passend	bestemmingsplan	voor	het	gehele	gebied.	
Tijdens	deze	periode	is	ook	de	noodzaak	ontstaan	tot	verdunning	van	het	
woningbouwprogramma: minder appartementen en meer grondgebonden 
woningen.	Bovendien	zijn	de	ontwikkelende	partijen	overtuigd	geraakt	
van het nut van meer samenwerking om de ambities in dit gebied waar te 
maken en de betekenis van de gebiedontwikkeling Piushaven voor de stad 
duidelijk	te	stellen.	

*werktitel	SOFA:	State	of	Art,	werd	later	Stedenbouwkundige	visie
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De	afgelopen	jaren	stonden	ook	in	het	teken	van	samenhang	en	samen-
werking.	Deze	houding	van	de	marktpartijen	en	de	gemeente	heeft	zich	
tot	op	heden,	ondanks	de	financiële	en	economische	crisis,	doorgezet	en	
heeft	ervoor	gezorgd	dat	nu	tal	van	projecten	daadwerkelijk	gerealiseerd	
worden.	De	bouwkranen	staan	in	de	Piushaven	en	door	de	sociaal-culture-
le programmering Levend Podium komt het gebied rondom de havenkom 
ook	meer	tot	leven.	De	ingeslagen	weg	is	niet	alleen	een	bewijs	van	goede	
samenwerking	maar	ook	van	geloof	en	volharding	die	angst	en	twijfel	in	
moeilijke	tijden	heeft	weten	te	overwinnen.	Voorwaar	geen	evidente	bezig-
heid.

Ten	opzichte	van	de	stedenbouwkundige	visie	van	2009	bestaan	de	
wijzigingen	in	de	stedenbouwkundige	visie	2011vooral	uit	een	verdere	
concretisering	van	de	deelplannen.	Op	de	hoofdlijnen	zijn	er	geen	grote	
verschuivingen	of	gewijzigde	inzichten	in	de	visie,	met	uitzondering	van	
de	programmatische	verdunning.	Feitelijk	levert	de	voorliggende	steden-
bouwkundige	visie	2011	het	bewijs	dat	de	begin	2008	gekozen	aanpak	
goed	werkt:	de	denkruimte	(het	web)	leidt	tot	een	kader	waarbinnen	de	
deelplannen	in	onderlinge	samenhang	én	in	samenhang	met	de	stad	tot	
uitwerking	en	realisatie	kunnen	komen.	
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Ontwikkelingsvisie  Piushaven 2002

Deze	visie	formuleert	de	basisuitgangspunten	voor	de	ontwikkelingen	
in	het	plangebied.	Ingezet	wordt	op	een	omslag	naar	een	gevarieerd	en	
levendig	centrumstedelijk	woonmilieu,	dat	door	de	aanwezigheid	van	water	
uniek	en	onderscheidend	is	ten	opzichte	van	andere	stadsdelen.	De	Ont-
wikkelingsvisie	Piushaven	is	op	18	februari	2002	door	de	gemeenteraad	
vastgesteld

Stedenbouwkundige visie 2007

Ter vervanging van een eerder opgesteld Regiedocument is op 7 april 
2008 door de gemeenteraad van Tilburg de Stedenbouwkundige Visie 
Piushaven	vastgesteld.	De	stedenbouwkundige	visie	houdt	rekening	met	
de	lange	ontwikkelingstijd	van	het	Piushavengebied.	De	ruimtelijke	kaders	
en	het	procesmatige	karakter	van	het	project	zijn	in	dit	document	op	elkaar	
afgestemd.	Deze	visie	zal	elke	twee	jaar	worden	verfijnd	of	bijgesteld	op	
basis	van	nieuwe	feiten,	ontwerpervaringen	en	inzicht	in	planningsrisico’s.	
Een	dergelijke	dynamische	benadering	van	de	stedenbouwkundige	opgave	
past	in	de	afspraak	om	de	concretisering	van	de	plannen	te	begeleiden	
vanuit	een	organisatiestructuur	die	bestaat	uit	het	Projectbureau	Piusha-
ven, het Kwaliteitsteam en de Regiegroep, waarin ondermeer de bewoners 
en	marktpartijen	vertegenwoordigd	zijn.
In 2007 was het structuurbeeld vooral gericht op het positioneren van de 
deellocaties	ten	opzichte	van	elkaar	en	ten	opzichte	van	de	omringende	
stad.	Het	structuurbeeld	moest	houvast	geven	bij	de	uitwerking	van	de	
deellocaties	en	toelaten	dat	nieuwe	ontwerpinzichten	zich	met	het	gebied	
zouden	verbinden.
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Structuurbeeld Piushaven 2009

In	2009	was	het	structuurbeeld	vooral	bedoeld	als	voorzet	voor	een	be-
heerbestemmingsplan	met	wijzigingsbevoegdheden.	Daarmee	werd	aan	
de	gebiedsontwikkeling	een	juridisch	kader	gegeven	dat	toelaat	duidelijk	te	
maken	waar	we	naar	toe	willen,	zonder	inspraak	uit	te	sluiten	op	het	mo-
ment	dat	het	ertoe	doet	(een	concreet	plan)	en	zonder	al	te	veel	definitieve	
vormelijke	beslissingen	die	teveel	vooruitlopen	op	marktcondities.
In	2011	ligt	de	focus	op	de	planvorming	van	deelgebieden,	het	zoeken	naar	
marktconforme	programma´s	en	architecturale	oplossingen	die	naar	de	
huidige	inzichten	afzetbaar	en	gewenst	zijn,	zonder	de	programmatische	
en	financiële	kaders	van	de	gebiedsontwikkeling	onderuit	te	halen.

Bestemmingsplan 2010

Inmiddels	is	het	bestemmingsplan	Piushaven	in	werking	getreden.	Het	is	
echter	nog	niet	onherroepelijk	vanwege	vier	beroepen	die	tegen	het	plan	
zijn	ingediend	bij	de	afdeling	Bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State.	
De	zitting	van	de	Raad	van	state	was	20	oktober	2011,	de	uitspraak	wordt	
voor	eind	2011	verwacht.
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Hoofdstuk 2  PROGRAMMATISCHE STAND VAN ZAKEN

Juni	2010	hebben	de	marktpartijen	in	samenwerking	met	het	kwaliteits-
team	en	het	projectbureau	een	programmatische	visie	gemaakt	onder	de	
titel:	Piushaven,	Stedelijke	veelzijdigheid	aan	het	water.
Doel	was	het	richting	geven	aan	de	diversiteit	in	het	programma	van	ge-
biedsontwikkeling	Piushaven.	Het	legt	ook	verbindingen	tussen	de	verschil-
lende	ontwikkelingen	in	het	gebied.De	tekst	in	dit	hoofdstuk	is	afkomstig	uit	
het	document	Piushaven	Stedelijke	veelzijdigheid	aan	het	water.

Ambitie
Tilburg	beschikt	over	een	groot	economisch,	ruimtelijk	en	cultureel	poten-
tieel.	Maar	het	lukt	de	stad	niet	altijd	haar	potentieel	volledig	te	benutten.	
Hierdoor	kampt	Tilburg	met	het	probleem	‘onbekend	maakt	onbemind’.	
Tilburg	heeft	behoefte	aan	een	duidelijke	profilering	die	meer	is	dan	een	
aanpassing	in	het	bestaand	stedelijk	gebied.	Het	plan	voor	Piushaven	is	
een grootschalige gebiedsontwikkeling rond een verouderd industrieel 
gebied,	die	zou	kunnen	bijdragen	aan	deze	profilering.	

Piushaven	kenmerkt	zich	door	een	ander	soort	stedelijkheid	dan	bijvoor-
beeld	de	binnenstad	of	de	Spoorzone.	De	dynamiek	van	de	stad	is	voel-
baar	aanwezig,	maar	speelt	zich	niet	voor	de	deur	af.	Hoogstaande	cultuur	
en	een	uitgebreid	winkelaanbod	zijn	op	slechts	vijf	minuten	fietsafstand	
aanwezig.	In	Piushaven	zijn	daarom	vooral	laagdrempelige	culturele	acti-
viteiten	en	voorzieningen	voor	dagelijkse	boodschappen	te	vinden.	Deze	
stedelijkheid	wordt	aangevuld	door	een	directe	verbinding	met	het	buiten-
gebied	Moerenburg.	De	ontwikkeling	van	Piushaven	brengt	de	stad	naar	
de	natuur	en	de	natuur	naar	de	stad.	Het	water	verbindt	de	binnenstede-
lijke	havenkom,	maar	ook	de	plezierhaven,	met	de	rand	van	de	stad.	

De	doelgroep	voor	Piushaven	zijn	mensen	met	een	eigen	kijk	op	het	leven.	
Bewoners	en	bezoekers	volgen	niet	de	platgetreden	paden,	maar	zijn	
pioniers	met	een	eigenzinnig	en	zelfbewust	karakter.	Wonen,	werken	én	
cultuur	krijgen	hun	plek	in	de	Piushaven.

Op	basis	van	onderzoek	naar	de	woonbehoeften	en	woningbouwprogram-
mering	in	de	stad	en	regio	komt	men	in	deze	studie	tot	de	conclusie	dat	
het	nodig	is	de	woonprogramma´s	in	Piushaven	ten	opzichte	van	elkaar	te	
profileren	en	in	tijd	te	faseren.

Programma Economie

Om	de	aantrekkingskracht	van	deze	parel	in	de	stad	te	versterken,	kan	de	
authenticiteit	van	de	haven	en	het	industriële	karakter	een	bijzonder	decor	
vormen.	Het	behouden	van	karakteristieke	panden	(al	dan	niet	met	func-
tiewijziging)	is	voor	het	beeld	van	de	Piushaven	van	groot	belang,	evenals	
hoogwaardige openbare ruimte en architectuur voor de nieuwbouw in het 
gebied.	Naast	industrieel	en	authentiek,	heeft	de	combinatie	van	moderne	
en	contrastrijke	architectuur	een	belangrijke	aantrekkingskracht	op	bedrijvig-
heid	en	unieke	concepten.	Waarden	die	van	toepassing	zijn	op	de	economi-
sche ambitie van het gebied:  
	 Lef	en	Kwaliteit
	 Bijzonder	en	Ongewoon
	 Ambitieus	en	Duurzaam
	 Vakmanschap	en	Leren

De	gebiedsontwikkeling	Piushaven	leent	zich	uitstekend	voor	verschillende	
economische	functies	waarbij	wonen,	werken	en	recreëren	elkaar	goed	ver-
dragen	en	waar	de	toeristisch-recreatieve	functie	een	spil	mag	zijn.	Het	uit-
gangspunt	is	dat	deze	functies	aansluiten	op	de	woonfunctie	van	het	gebied	
en	passen	in	een	centrumstedelijk	milieu.	Hierbij	zijn	functies	die	dagelijkse	
bezoekers	trekken	zeer	welkom.

De	verbinding	die	via	de	Piushaven	(al	dan	niet	over	het	water)	gelegd	kan	
worden	tussen	groene	gebieden	als	Moerenburg	en	het	Leijpark,	biedt	veel	
aanknopingspunten	voor	recreatieve	functies	in	het	Piushavengebied.	Deze	
recreatieve	functies	vormen	niet	op	zichzelf	de	economische	drager	van	
het	gebied.	Wel	kunnen	zij	activiteiten	genereren	die	karakter	geven,	haar	
authenticiteit	zichtbaar	maken	en	de	Piushaven	die	uitstraling	geven	die	het	
voor	bedrijven	aantrekkelijker	maakt	als	vestigingslocatie.	

Het	havengebied	wordt	door	Tilburgers	en	bezoekers	van	de	stad	steeds	
beter	gezien	sinds	de	komst	van	het	Levend	Podium	(de	sociaal	culturele	
programmering,	een	coproductie	tussen	ontwikkelaars	en	gemeente).	
Piushaven	wordt	steeds	beter	gezien	en	gebruikt	als	uitloopgebied	van	de	
binnenstad	en	als	ruimte	om	te	recreëren.	
Toch	ontbreken	op	dit	moment	nog	bronfuncties	en	ankerpunten.	Dit	zijn	
functies	waar	mensen	doelgericht	naartoe	komen.	Het	toevoegen	van	deze	
functies	in	en	om	de	haven	is	dan	ook	van	essentieel	belang.	Beweging	op	
het	water	is	ook	een	zeer	belangrijke	voorwaarde	voor	de	aantrekkelijkheid	
van	het	gebied	voor	bewoners	en	bezoekers.	Allerlei	activiteiten	dragen	
daaraan	bij,	zoals	bedrijvigheid,	waterverkeer,	gebruik	van	de	bruggen	en	
de	aanwezigheid	van	evenementen.
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Deelgebieden Piushaven
Het	plan	voor	Piushaven	is	het	transformeren	van	een	verouderd	indus-
trieel	gebied	tot	een	woongebied	dat	aansluit	op	de	noordelijk	en	zuide-
lijk	gelegen	woonwijken.	De	centrale	stedelijke	ruimte	wordt	gevormd	
door	het	water	en	het	havenpark	langs	de	oevers.	Vanuit	de	binnenstad	
verschiet	het	gebied	van	kleur:	van	centrumstedelijk	naar	groenstedelijk.	
Naast	de	aanwezige	draaibrug	en	de	brug	bij	Ringbaan	Oost,	wordt	een	
nieuwe	brug	aangelegd	en	komt	er	een	pontje	tussen	de	deelgebieden	
De	Werf	en	Kanaalkwartier.	Hierdoor	wordt	de	relatie	tussen	de	noord-	en	
zuidoever	versterkt.	

Piushaven	bestaat	straks	uit	vijf	deelgebieden	die	elk	hun	eigen	karak-
teristiek	kennen.	De	verschillende	woonmilieus	en	programma’s	becon-
curreren	elkaar	niet	maar	zorgen	in	hun	samenspel	juist	voor	een	ver-
sterking	van	de	identiteit	van	Piushaven.	Alle	typen	stedelijke	bewoners,	
van	jongeren	en	jonge	gezinnen	tot	ouderen	en	werkgevers,	vinden	in	
Piushaven	hun	thuishaven.	Door	de	kleur	en	het	karakter	van	elk	deel-
gebied	te	onderkennen,	wordt	het	ook	mogelijk	de	bestaande	buurten	bij	
het	vernieuwde	stadsdeel	te	betrekken.	Piushaven	brengt	de	buurt	naar	
de	stad,	maar	ook	de	stad	naar	de	buurt.

Het karakter van de deelgebieden:
	 Havenkom:	Een	dynamische	stedelijkheid,	waarin	diverse	ont-
moetingsplaatsen	(horeca	en	werken)	een	plek	krijgen.	De	Havenkom	
krijgt	een	eigenzinnige	identiteit	en	sfeer	die	aansluiten	bij	het	Centrum	
Zuid	met	haar	onderwijsinstellingen,	stedelijke	voorzieningen	en	pleinen.	
Ook kent het gebied een aansluiting op de Heuvel als entree van het 
kernwinkelgebied	en	het	Veemarktkwartier	als	stedelijke	buurt	voor	cre-
atieve	bedrijvigheid.	Heuvel,	Centrum	Zuid	en	Havenkom	vormen	straks	
een	stedelijke	driehoek	met	duidelijk	onderscheiden	en	elkaar	aanvul-
lende	bronpunten	die	de	beleving	van	de	binnenstad	versterken.
	 Havenkwartier	Noord:	Residentiële	havenbuurt.	Dit	deelgebied	
combineert	de	nabijheid	van	de	stad	met	de	ruimtelijke	ervaring	van	een	
park	en	het	water	voor	de	deur.
	 Havenkwartier	Zuid:	Een	gezinsvriendelijke	havenbuurt,	waar	
mensen	elkaar	kennen	en	opzoeken	voor	gezamenlijke	activiteiten.	
	 De	Werf:		Statig	wonen	aan	het	Havenpark	en	een	sterke	buurt-
traditie.	Afronding	van	Armhoef,	dat	daarmee	aan	het	water	komt	te	lig-
gen.
	 Kanaalkwartier:	Wonen	aan	het	water	en	recreatieve	voorzie-
ningen.	Kanaalkwartier	heeft	een	directe	relatie	met	het	buitengebied	
Moerenburg,	dat	de	entree	vormt	tot	het	Groene	Woud.	
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Havenkom - Dynamisch en stedelijk wonen

Het eerste deelgebied verbindt het stadscentrum met de bestaande woon-
wijken	en	het	verder	gelegen	buitengebied.	Dit	gebied	leent	zich	goed	om	
de	centrumstedelijke	buzz	door	te	trekken	naar	de	Piushaven.	De	doel-
groepen	in	dit	gebied	zijn	jonge,	hoog	opgeleide	alleenstaanden	en	stellen	
zonder	kinderen	die	een	aardig	(start)salaris	verdienen.	Deze	jonge	men-
sen	zouden	zijn	weggetrokken	uit	Tilburg	naar	een	van	de	vier	grote	steden	
bij	gebrek	aan	een	zekere	mate	van	stedelijkheid	in	de	stad.	Ook	stellen	
zonder	kinderen,	die	verknocht	zijn	aan	het	cultureel-	en	uitgaansaanbod	
van	Tilburg,	zullen	een	plek	vinden	in	dit	gebied.	De	Havenkom	biedt	het	
creatief-stedelijke	milieu	dat	in	Tilburg	ontbreekt.

Wonen,	werken	en	commerciële	ruimtes	(met	name	horeca)	behoren	tot	
het	totaalconcept,	lopen	door	elkaar	(woonwerkruimtes,	snelle	internetver-
bindingen	bij	ontmoetingsplaatsen	als	het	café	en	terras)	en	versterken	
elkaar,	zowel	op	gebouw-	als	buurtniveau	in	de	Havenkom.

Wie	in	de	Havenkom	woont	is	creatief,	eigenzinnig	en	professioneel.	Dat	
uit	zich	in	het	programma	(veel	variatie,	veel	keuzevrijheid)	en	in	de	
architectuur.	Bijzondere	details	en	materialen	maken	de	gebouwen	span-
nend	en	laten	van	buiten	zien	dat	er	binnen	veel	activiteiten	plaatsvinden.

De	zuidzijde	van	het	water	is	nog	niet	in	de	huidige	plannen	betrokken.	
Het ligt echter voor de hand om de creatieve industrie de ruimte te laten 
om	zich	op	termijn	ook	aan	de	zuidzijde	van	het	water	te	vestigen.	Er	zou	
ruimte	moeten	worden	geboden	voor	een	geleidelijk	proces	van	gentrifica-
tion.

Projecten	in	dit	deelgebied	zijn	Cementbouw,	Vehorn/De	Admiraal,	Piusha-
ven	20	en	Koopvaardijstraat.



11

Havenkwartier Noord - Havenbuurt met allure

Havenkwartier	Noord	heeft	een	residentieel	karakter.	Het	gebied	ligt	op	
korte	afstand	van	het	water,	groen	en	stad	en	bovendien	op	een	promi-
nente	plek,	aan	de	nieuwe	invalsweg	tot	het	gebied	Piushaven.	Dit	geeft	
deze	havenbuurt	bijzondere	allure.	

Het havenpark verbreedt er, waaiert uit en kleurt de publieke ruimte tus-
sen	de	gebouwen	groen.	Exclusieve	architectuur	vormt	een	statig	front	
aan	het	water.	De	stad	is	er	voelbaar,	maar	toch	ontspannen.	

De	woningen	bieden	comfort	en	luxe	en	zijn	op	straat	omgeven	met	
voorzieningen,	zo	komt	er	een	grand	café	tegenover	de	nieuwe	brug	over	
de	Piushaven.	

Havenkwartier	Noord	spreekt,	afhankelijk	van	het	deelplan	in	dit	gebied	
een	brede	doelgroep	aan.	Zowel	starters,	alleenwonenden,	tweever-
dieners,	empty	nesters	en	senioren	zullen	zich	in	dit	deelgebied	thuis	
voelen.

Projecten	in	dit	deelgebied	zijn	Havenmeester,	Galjoenstraat	Noord,
DoKtilburg	en	Spinaker.
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Havenkwartier Zuid - Gezinsvriendelijke havenbuurt

Havenkwartier	Zuid	is	een	plek	waar	het	prima	vertoeven	is,	zowel	voor	de	
bewoner,	als	voor	de	gast.	Het	is	een	gemengd	programma	waar	wonen	
en	werken	gecombineerd	kunnen	worden.	Het	werken	zal	voornamelijk	
bestaan	uit	creatieve	en	kleine	ondernemers.	Dit	uit	zich	in	kleinschalige	
voorzieningen	zoals	horeca,	een	printshop	of	een	stomerij.	

Het	wonen	zal	hoofdzakelijk	bestaan	uit	eengezinswoningen	en	een	aantal	
appartementen.	Het	karakter	van	de	buurt	is	voornamelijk	gericht	op	het	
gezin.	Groen,	recreatie	en	cultuur	zijn	hier	prettig	in	balans.

In het deelgebied ter hoogte van het Lourdesplein is in een twee-
tal	historische	panden	(de	voormalige	ijzergieterij	en	pastorie)	tevens	
plaats	voor	culturele	activiteiten.	Er	wordt	nog	gezocht	naar	een	ge-
schikte	herbestemming	voor	het	voormalige	pand	van	de	Jumbo.
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De Werf - Wonen aan het havenpark

Wie	zich	in	De	Werf	gaat	vestigen,	maakt	een	volgende	stap	in	de	woon-
carrière.	Status	en	aanzien	spelen	een	belangrijke	rol	om	juist	voor	deze	
plek	en	deze	woonbuurt	te	kiezen.	Gezinnen	met	kinderen	krijgen	alle	
ruimte	en	kunnen	terugvallen	op	de	voorzieningen	binnen	de	Armhoefse	
Akkers.

Met een gemengd programma van statige stadswoningen met diepe tuinen 
in	combinatie	met	ruime	en	comfortabele	appartementen	in	de	toren,	biedt	
deze	locatie	een	aangenaam	woonmilieu.	Voor	gezinnen	met	kinderen	
in	de	grondgebonden	woningen	nabij	speelplek	De	Holle	Boom	en	jonge	
senioren	in	de	appartementen.

De	nadruk	ligt	op	wonen	en	recreëren.	Het	havenpark	biedt	daarvoor	de	
ruimte.	Zowel	de	binnenstad	van	Tilburg	als	ook	het	landschapspark	Moe-
renburg	liggen	op	een	steenworp	afstand.

Het	deelgebied	De	Werf	mag	gezien	worden	als	een	voortzetting	van	de	
bestaande	buurt	Armhoefse	Akkers.	Met	de	realisatie	van	het	plan	De	Werf	
krijgt	deze	wijk	een	gezicht	aan	de	Piushaven.



14

Kanaalkwartier - Recreatief en ontspannen wonen

Het	deelgebied	Kanaalkwartier	ligt	volledig	aan	de	stadsrand.	Het	vormt	
daarmee	ook	de	overgang	van	stedelijkheid	naar	buitengebied.	De	hoge	
woonkwaliteit	in	een	vriendelijk	laagbouwmilieu	en		het	park	langs	het	wa-
ter	vormen	de	pijlers	van	deze	nieuwe	woonbuurt.	Ontspanning	aan	het	
water	met	vergezichten	over	landschapspark	Moerenburg		is	hier	een	van	
de	nieuwe	kansen	voor	de	integrale	vernieuwing	van	de	wijk	Jeruzalem.	
De	architectuur	laat	zich	het	best	omschrijven	als	elegant,	vriendelijk	
en	sprankelend.	Een	woongebied	met	individuele	woonkwaliteit	waar	
toekomstig	bewoners	in	een	vorm	van	medezeggenschap	invloed	heb-
ben	op	het	uiteindelijke	woonproduct.	Woningen	met	tuinen	en	enkele	
appartementsgebouwen	op	strategische	plekken.	De	vernieuwde	lom-
merrijke	Twentestraat	vormt	de	schakel	met	de	omsloten	woonblokken.	
Alle	straatjes	voeren	naar	de	waterkant	met	natuurlijke	oevers,	waar	je	tot	
rust	komt	en	de	drukte	van	de	dag	achter	je	laat.	Hier	in	de	voet	van	de	
woontoren	is	ook	ruimte	voor	een	horecavoorziening	(bijvoorbeeld	een	
pannenkoekenhuis).
In	het	woonprogramma	zijn	voornamelijk	eengezinswoningen	opgenomen	
in	een	grote	differentiatie	naar	grootte	en	verschijningsvorm.	Daarnaast	
worden	er	appartementen	gebouwd.	Parkeren	is	zoveel	als	mogelijk	aan	
de	openbare	ruimte	onttrokken,	in	de	bouwblokken	of	bij	de	appartemen-
ten	ondergronds.	Kenmerkend	voor	de	inrichting	van	de	openbare	ruimte	
is	de	groene	sfeer,	de	veiligheid	en	de	aandacht	voor	het	spelende	kind.

Projecten	in	Kanaalkwartier	zijn	Kanaalzicht	en	Jeruzalem.
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Programmatische identiteit van deelgebieden

Het	Piushaven	gebied	heeft/krijgt	een	aantal	ankerpunten.	Het	betreft	
fysieke	en/of	programmatische	ingrepen	die	essentieel	zijn	voor	een	helder	
profiel	van	Piushaven.	Vanuit	de	binnenstad	gezien	komt	een	bezoeker	
van Piushaven de volgende ankerpunten tegen:

Noordoever:
1.	 Ontmoetingsplaats	Cementbouw
2.		 Waterrestaurant	Orion
3.		 Nieuwe	brug	John	Körmeling:	versterking	relatie	tussen	noord-	en		
													zuidoever	
4.		 Pocketpark	in	deelplan	Havenmeester
5.		 Gezondheidscentrum	Prinsenhoeven
6.		 Het	Bonbonnetje	(voormalig	directiegebouw	gemeentewerf	in									
	 deelgebied	De	Werf)
7.	 Speelplek	De	Holle	Boom	(in	deelgebied	De	Werf)

Zuidoever
8.		 Pontje	tussen	deelgebieden	De	Werf	en	Kanaalkwartier
9.		 Culturele	invulling	Jumbogebouw	Lourdesplein
10.	 Plein	Fabriekskwartier	Noord	(commerciële	invulling)
11.		 Passanten-	&	museumhaven
12.	 AaBe-fabriek
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Locaties met meer gebiedsgerichte aanpak

1. Jeruzalem – Kanaalzicht.
Omdat	Jeruzalem	geen	deel	uitmaakt	van	de	planexploitatie	Piushaven	
zijn	deze	beide	gebieden	in	denken	en	handelen	lange	tijd	gescheiden	
gebleven.
In	de	periode	2007	–	2009	is	het	inzicht	ontstaan	dat	een	integrale	
aanpak	van	het	gebied	Jeruzalem	–	Kanaalzicht	noodzakelijk	is	om	tot	
een	goede	programmatische	en	ruimtelijke	aansluiting	van	Kanaalzicht	
op	Jeruzalem	te	komen	en	om	de	integratie	van	bestaand	en	nieuw	op	
meerdere	fronten	te	bewerkstelligen.	Thans	zijn	partijen	aan	de	slag	om	
een	integraal	plan	voor	Nieuw	Jeruzalem	op	te	stellen.

2. Fabriekskwartier Noord / Lourdesplein.
De	samenwerking	tussen	de	partijen	die	positie	hebben	in	het	gebied	is	
een	rechtstreeks	gevolg	van	de	‘ronde	tafel	gesprekken’	met	de	ontwikke-
laars	die	het	kwaliteitsteam	en	het	projectbureau	hebben	georganiseerd.	
Partijen	zoeken	nu	naar	meerwaarde	voor	de	ontwikkeling	van	het	ge-
bied,	die	op	individuele	basis	niet	haalbaar	is.	De	samenwerking	richt	zich	
op	de	identiteit	en	de	positionering	van	deze	centraal	in	de	Piushaven	
gelegen	locatie	en	probeert	de	samenhang	van	het	gebied	ten	opzichte	
van	de	binnenstad	te	versterken.	Deze	samenwerking	heeft	geleid	tot	het	
gezamenlijk	opstellen	van	een	stedenbouwkundige	visie	voor	het	gebied	
en	later	tot	gezamenlijke	afspraken	omtrent	de	programmatische	identiteit	
van	de	deelgebieden.

3. AaBe en de zuidstrook.
In 2011 is opnieuw een start gemaakt met de planvorming voor de 
herontwikkeling	van	de	AaBe	fabriek	tot	woonboulevard	met	buurtwin-
kelcentrum.	Ook	hier	is	meer	besef	gekomen	dat	de	AaBe	fabriek	een	
belangrijke	positie	inneemt	in	het	gebied	tussen	Ringbaan	Zuid	en	de	
Havendijk.	De	ontwerpbenadering	haakt	enerzijds	in	op	de	resultaten	van	
Fabriekskwartier	Noord	en	betrekt	de	kwaliteit	van	de	openbare	ruimte	
aan	de	zuidzijde	in	het	ontwerp.
Dit	laatste	is	meteen	ook	een	uitnodigend	gebaar	naar	de	gevestigde	
ondernemers	aan	de	Ringbaan	Zuid	om	de	ruimtelijke	samenhang	en	de	
kwaliteit	van	de	openbare	ruimte	integraal	te	verbeteren.
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Ontwikkelingsgebieden volgens raamovereenkomst

De	volgende	locaties	zijn	initieel	onderdeel	van	de	ontwikkelingsvisie	en	
de	raamovereenkomst(dec.2005):
1	 Cementbouw
2 Havenmeester
3	 Galjoenstraat	Noord	(waarvan	Doktilburg	deel	uitmaakt)
4	 Spinaker	(eerder	genoemd	Dienstencentrale)
5	 De	Werf
6	 Kanaalzicht
7 Lourdesplein
8	 Fabriekskwartier	Noord
9	 Wolstad
10	 In	het	gebied	neemt	het	AaBe-complex	als	rijksmonument	een		 	
	 bijzondere	plaats	in.	De	fabriek	wordt	omgevormd	tot
	 winkelboulevard	met	een	oppervlakte	van	circa	26.250	m2,	waar		
	 van	5.600	m2	bvo	voor	het	buurtwinkelcentrum.
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Nieuwe	particuliere	initiatieven	zijn
11.		 Locatie	Koopvaardijstraat.
12.		 Locatie	VeHorn/De	Admiraal,	Piushaven	(inmiddels	in	realisatie)
	 De	bedrijfsgebouwen	van	VeHorn	zijn	afgebrand,	waardoor	heront	
	 wikkeling	van	deze	locatie	noodzakelijk	werd
15.		 Locatie	Triborgh	(Doevendans),	Hoogvensestraat
	 Op	deze	locatie	staan	een	aantal	bedrijfsruimten		die	aansluiten	op		
	 de	locatie	Spinaker.	In	beider	belang	is	een	samenhangende	ont		
	 wikkeling	noodzakelijk
16.		 Locatie	Plato,	hoek	St.	Josephstraat,	Prinsenhoeven
 Het vertrek van de studentenvereniging uit het pand, maakte her  
	 ontwikkeling	noodzakelijk	(inmiddels	gereed)
17.			 Locatie	Wilkin	Sport,	nu	Gezondheidscentrum
	 (inmiddels	opgeleverd)
	 Na	het	vertrek	van	Wilkin	Sport	naar	Stappegoor,	is	de	locatie	op		
	 de	markt	gekomen	en	herontwikkeld	tot	een	gezondheidscentrum
18.		 Locatie	Sligro,	hoek	Ringbaan	Zuid,	Jan	van	Rijzewijkstraat.
	 Op	vraag	van	Sligro	heeft	het	projectbureau	medewerking	ver	 	
	 leend	aan	de	uitbreiding	van	deze	functie	(inmiddels	gereed)
19.		 Locatie	Piushaven	20	en	achterliggend	parkeerterrein
	 Piushaven	20	is	eigendom	van	de	gemeente.	Om	de	gehele	front		
	 van	dit	bouwblok	ontwikkelmogelijkheden	te	geven	en	de
 recreatieve uitstraling van de havenkom te waarborgen is het   
	 noodzakelijk	in	de	nabije	toekomst	te	kunnen	voorzien	in	nieuwe			
	 parkeerplaatsen.	Om	die	reden	is	Wet	Voorkeursrecht	
	 Gemeenten	gelegd	op	het	parkeerterrein	achter	Piushaven	20.		 	
	 Deze	locatie	maakt	integrale	ontwikkeling	van	het	bouw	 	 	
	 blok	mogelijk
20.		 Buiten	het	exploitatiegebied	van	de	Piushaven	wordt	ook	de	
	 herontwikkeling	van	Jeruzalem	door	Tiwos	vermeld.	Deze		 	
	 ontwikkeling	staat	in	direct	verband	met	de	locatie	Kanaalzicht	en		
	 wordt	inmiddels	in	samenhang	ontwikkeld.

Programma

In	de	loop	van	de	jaren	is	duidelijk	geworden	dat	het	oorspronkelijk	ge-
dachte	woningprogramma	(conform	regiedocument	en	raamovereenkomst)	
niet	langer	wenselijk	en	haalbaar	is.	Crosso	modo	is	de	huidige	verwach-
ting	dat	het	totale	woningbouwprogramma	afneemt	van	circa	2000	wo-
ningen	naar	circa	1600	woningen	met	méér	grondgebonden	woningen	en	
minder	appartementen	in	de	verschillende	deelplannen.

Totaal aan deelplannen 2011

In	de	periode	2007	–	2009	zijn	er	een	aantal	kleinere	particuliere	initiatie-
ven	toegevoegd	aan	de	lijst	van	deelprojecten.	De	lijst	van	2009	is	tot	op	
heden	niet	meer	gewijzigd.
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Hoofdstuk 3 - STAND VAN ZAKEN OPENBARE RUIMTE

Havenpark visie 2007

In	2007	is	de	visie	over	het	havenpark	vastgesteld.	Deze	visie	baseerde	
zich	op	het	regiedocument	en	claimde	parkruimte	op	ontwikkellocaties.	Om	
die	reden	is	afgesproken	de	visie	verder	te	concretiseren	door	afstemming	
op	de	ontwikkeling	van	de	deelplannen.
Dit	is	tot	op	heden	nog	steeds	de	gang	van	zaken.
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Havenpark - DO Noordoever

In	2009	werd	het	ontwerp	voor	de	noordoever	definitief.	Daarbij	heeft	af-
stemming	plaatsgevonden	met	de	locaties	Spinaker,	De	Werf	en	de	locatie	
van	Rijkswaterstaat	op	de	kop	bij	het	Wilhelminakanaal.

Ter	hoogte	van	de	locatie	Spinaker	is	de	nieuwe	weg	langs	de	Havendijk	
aan	de	noordoever	meer	gekromd,	waardoor	het	sfeergebied	‘parkerf’	zich	
meer	richting	brug	kan	uitstrekken.
Bij	de	locatie	Spinaker	wordt	een	tweedeling	van	het	plan	voorgesteld	
zodat	de	Galjoenstraat	uitloopt	in	het	park.	Op	dit	punt	ontstaat	ook	meer	
parkruimte	en	een	zichtlijn	naar	het	centrum,	met	een	kijk	op	de	Heikese	
kerk.

Ter	plaatse	van	De	Werf	ontstaan	meer	parkniches	door	de	meanderende	
rooilijn	van	het	plan.	Bovendien	loopt	het	park	uit	op	de	vrijgemaakte	kop	
van	de	locatie	Rijkswaterstaat.
Met	Rijkswaterstaat	is	overeengekomen	dat	de	parkeerruimte	compacter	
wordt	aangelegd	en	de	verbinding	langs	het	water	tussen	De	Werf	en	de	
brug	bij	de	Oirschotsebaan	via	de	locatie	van	RWS	openbaar	kan	worden	
gebruikt	(aanleg	inmiddels	gereed)

De	visie	op	het	havenpark	deelt	de	ruimte	van	de	havenkom	tot	het	ka-
naal in drie delen, te weten:
- de parkkade, van havenkom tot de kanaalarm;
- de parkweg, van de kanaalarm tot de draaibrug;
-	 het	parkerf,	van	de	draaibrug	tot	aan	het	Wilhelminakanaal.
	 Voor	elk	van	deze	delen	is	de	beeldkwaliteit	bepaald.
-	 de	parkkade	wordt	bepaald	door	gezaagde	en	ruwe	kasseien.	De		
	 rijweg	is	enkelrichting	naar	het	centrum.
-	 de	parkweg	wordt	bepaald	door	een	asfaltweg	en	naastgelegen		 	
	 recreatieve	groenaanleg.	De	rijweg	voorziet	tweerichting	verkeer.
-	 het	parkerf	wordt	bepaald	door	paden	waarop	de	auto	te	gast	is		 	
	 en	houten	paden	dichter	bij	het	water.	Ter	plaatse	van	De	Werf	is		
	 rijrichting	op	gesplitst	in		deels	éénrichtings-,	deels	tweerichtings	 	
	 verkeer.

De	oevers	zijn	om	ecologische	redenen	bewust	ruw	gehouden	en	in	de	
groene	zones	wordt	een	aanzienlijke	hoeveelheid	bomen	toegevoegd.

In	de	periode	2009	–	2011	zijn	de	ontwerpuitgangspunten	vertaald	in	een	
handboek	openbare	ruimte.
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Havenpark en Gebiedsontsluitingsweg

De	gebiedsontsluitingsweg,	inmiddels	met	de	naam	Wethouder	Bagger-
manlaan,	ligt	tussen	de	bestaande	bomenrij	in	de	Jan	van	Rijzewijkstraat	
en	rooilijn	van	de	gebouwen	van	Sligro	en	AaBe-complex.	Daarnaast	blijft	
de	huidige	Jan	van	Rijzewijkstraat	bestaan,	maar	de	rijweg	wordt	ver-
smald en de ruimte wordt vergroend met ingrediënten van het havenpark 
deel	parkerf.
Op die manier ontstaat niet alleen een gebiedsontsluitingsweg, er 
ontstaat	ook	een	groene	verbinding	tussen	havenpark	en	het	Leijpark.
De	nieuw	gebiedsontsluitingsweg	maakt	een	verbinding	met	de	
noordoever	via	de	nieuwe	brug	volgens	ontwerp	van	John	Körmeling.	
De	weg	slaat	af	richting	centrum	of	Prinsenhoeven,	maar	de	groene	
verbinding	zet	zich	door	via	het	pocketpark	van	de	Havenmeester	tot	aan	
de	Galjoenstraat.
Vanaf	daar	is	de	doorverbinding	geprogrammeerd	in	het	ontwikkelgebied	
Galjoenstraat	Noord	tot	aan	het	pocketparkje	in	de	Hoogvensestraat	bij	
de	nieuwe	Andreasschool.
Overdag	is	langs	de	school	en	het	kinderdagverblijf	de	doorsteek	naar	de	
St.	Josephstraat	mogelijk.

Bedoeling	van	de	pocketparks	in	de	ontwikkelingsvisie	is	altijd	geweest	
om	de	achterliggende	buurten	dichter	bij	de	Piushaven	te	betrekken.	
Soms	is	de	dieptewerking	ervan	beperkt,	maar	deze	keten	van	openbare	
ruimten	tussen	Hoogvensestraat	en	Leijpark	voor	langzaam	en	recreatief	
verkeer	is	mede	structuurbepalend	voor	de	Piushaven.
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In uitvoering - De Noord-Zuid groene parkroute

Een	belangrijk	deel	van	deze	noord	–	zuid	verbinding	is	klaar	of	in	uitvoe-
ring.	Enkel	de	schakel	tussen	het	buurtparkje	bij	de	school	in	de	Hoog-
vensestraat	en	het	pocketpark	van	de	Havenmeester	ontbreekt	nog.

-	 De	nieuwe	Andreasschool	en	Kinderstad	in	de	villa	zijn	in	gebruik		
	 genomen.	Het	buurtparkje	is	aangesloten	op	de	speelplaats.		 	
	 Overdag	is	de	doorsteek	mogelijk	tussen	de	Hoogvensestraat	en		
	 de	St.	Josephstraat.	
-	 Bij	de	realisatie	van	de	1e	fase	van	de	Havenmeester	is	een		 	
	 gedeelte	van	de	ruimte	van	het	pocketpark	opengesteld.			 	
	 Daarmee	worden	niet	alleen	de	woningen	toegankelijk		 	 	
 maar ontstaat ook een openbare verbinding tussen de    
	 Galjoenstraat	en	de	Havendijk.	
	 De	geplande	voetgangersroute	tussen	Galjoenstraat	en			 	
	 Hoogvensestraat	is	nog	niet	opengesteld.	Dit	is	afhankelijk	van	de		
	 herontwikkeling	van	het	plandeel	Galjoenstraat	Noord.
-	 De	Brug	van	John	Körmeling	is	sinds	september	2011	in	aan	 	
	 bouw.	In	het	perspectief	is	de	Wethouder	Baggermanlaan		 	
	 als	een	licht	geknikte	lijn	zichtbaar.	De	brug	zal	aan	deze	geknikte		
	 lijn	bijdragen	aangezien	het	wegdek	haaks	op	de	oevers	komt	te			
	 staan.	Daarmee	verdwijnt	de	abstractie	van	de	rechte	lijn		 	
	 in	ruil	voor	wat	vriendelijke	nonchalance.		
-	 Verderop	ligt	de	Wethouder	Baggermanlaan	met	rotonde	voor	de		
	 ontsluiting	van	de	zuidstrook	en	het	toekomstige	AaBe	winkelcom	
	 plex.	Samen	met	de	herinrichting	van	het	kruispunt	op	Ringbaan			
	 Zuid	en	de	afslag	naar	de	zuidstrook	is	de	entree	van	het	gebied		
	 verkeerskundig	bepaald.
-	 Naast	de	Wethouder	Baggermanlaan	heeft	de	bestaande	Jan	van		
	 Rijzewijkstraat	een	nieuwe	inrichting	gekregen	als	onderdeel	van		
	 de	parkroute.
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Openbare ruimte - Beheer en Kwaliteit

In	de	periode	2009	–	2011	is	een	nieuw	evenwicht	gevonden	tussen	het	
ambitieniveau	van	het	havenpark,	de	noodzakelijke	optimalisaties	in	de	
grondexploitatie	en	de	garanties	voor	beheer	en	onderhoud.

In	het	havenpark	worden	nu	drie	kwaliteiten	met	elkaar	verenigd.
1	 De	ecologische	oevers	(dunne	lijn	langs	waterkant)
				 Hier	wordt	ingezet	op	de	continuïteit	en	de	natuurlijke	ruigheid		
	 van	de	aanwezige	biodiversiteit.
	 De	oeverbeplanting	is	leidend	voor	de	definitieve	plaats	van	de		
	 houten	vlonders	en	hun	aansluitingen	op	het	grasgedeelte.
	 Daarnaast	zullen	instructies	ter	plaatsen	worden	aangegeven		
	 om	de	maailijn	tussen	gras	en	ecologische	oever	te	bepalen.
	 Het	ecologisch	gedeelte	heeft	een	laag	investeringsniveau	en	is		
	 eenvoudig	te	beheren.
2	 Het	parkgedeelte.
	 Dit	is	het	vlak	gedeelte	tussen	de	ecologische	oever	en	de	be	
	 bouwingsgrens.	Het	gaat	over	gras,	paden	en	wegaanleg.
3	 Tuinelementen	(oranje)
	 In	het	havenpark	zijn	tal	van	pocketparks	voorzien,	ofwel	als		
	 onderdeel	van	ontwikkelgebieden,	ofwel	als	onderdeel	van		
	 bestaande	openbare	ruimte.	In	deze	pocketparks	worden	delen		
	 voorzien	als	verfijnde	tuinelementen.
	 Deze	bijzondere	elementen	in	de	openbare	ruimte	liggen	op		
	 plaatse	waar	sprake	is	van	programmatische	omlijsting	of	aan	
	 leiding.	Het	kan	gaan	van	omkadering	van	een	activiteit	in	het		
 pocketpark, een stille plek aan het water, tot een speelgelegen- 
	 heid.

De	balans	tussen	ecologie,	park	en	tuinelementen	slaagt	erin	om	on-
danks	de	noodzakelijke	bezuiniging	de	bijzondere	ruimte	van	de	Piusha-
ven	te	verzoenen	met	de	gestelde	woonambities	en	zal	worden	beheerd	
volgens	beheerniveau	A.
Dit	beheerniveau	is	ook	van	toepassing	voor	havenkom	met	de	kademu-
ren.

Verder	blijft	de	ambitie	staan	om	de	aanloopstraten	zijnde:	Clercxstraat,	
Galjoenstraat,	Koopvaardijstraat,	Barkstraat	en	Schoenerstraat	qua	
inrichting	in	te	zetten	voor	de	versterking	van	de	havensfeer	richting	
Piusstraat.
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Havenkom- Functionele indeling

De	havenkom	is	ingedeeld	in	drie	gebieden:
-		 een	deel	passantenhaven	aan	de	noord-west	zijde
-		 een	deel	museumhaven	aan	de	zuidzijde	(Vendelierspark,	
	 Tamboerskade)
-		 een	deel	bedrijfsvaartuigen	aan	de	noord-oost	zijde.

De	dynamiek	van	de	passantenhaven	en	de	bedrijfsvaartuigen	past	bij	de	
meer	stedelijke	invullingen	aan	de	noordoever.
De	museumhaven	en	het	Vendelierspark	aan	de	zuidzijde	zijn	rustiger	
gelegen.

De	passantenhaven	geeft	een	tijdelijke	seizoensgebonden	invulling	van	de	
havenkom.	De	bedrijfsvaartuigen	en	de	museumschepen	zijn	een	perma-
nente	aanwezigheid	en	leveren	ook	een	definitiever	beeld.
De	inrichting	is	nu	zodanig	gekozen	dat	de	indruk	van	veel	water	en	een	
grootse	havenruimte	overeind	blijft.	Dit	belet	echter	niet	dat	de	passanten-
haven	op	topdagen	volledig	dicht	kan	liggen.
De	haven	volgt	hier	gewoon	de	stedelijke	aantrekkingskracht	van	Tilburg	
op	de	bootbezoekers	en	faciliteert	de	liglaatsen.

Locatie Orion

De	locatie	Orion	geeft	invulling	aan	laatste	open	plek	voor	een	bedrijfsvaar-
tuig,	naast	kappersark	Hardy’s	en	partyschip	De	Albatros.	Het	gaat	om	een	
restaurantboot,	die	een	exclusief	uitzicht	op	het	water	bewerkstelligt.
De	realisatie	van	dit	initiatief	is	echter	afhankelijk	van	de	mogelijkheid	om	
in	de	nabijheid	parkeervoorzieningen	te	realiseren.	
Om	die	reden	en	om	de	ontwikkeling	van	frontbebouwing	mogelijk	te	ma-
ken aan de Piushaven wordt gewerkt aan het verwerven van parkeerruimte 
in het binnengebied van het bouwblok tussen de Schoenersstraat en de 
Barkstraat.
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Openbare ruimte- Havenkom 

De	sociaal-culturele	programmering	Piushaven	Leven	Podium	heeft	het	
afgelopen	jaar	heel	wat	activiteiten	in	en	om	het	water	van	de	Piushaven	
opgeleverd.	Daarmee	zijn	bij	vele	betrokkenen,	de	schippers,	bewoners,	
ontwikkelaars,	stadsbezoekers	beelden	gaan	leven	hoe	de	havenkom	en	
de	omliggende	openbare	ruimte	zich	de	komende	jaren	verder	zou	kun-
nen	ontwikkelen.	De	dingen	die	genoemd	worden	door	de	verschillende	
betrokken	partijen,	gaan	van	evenementen,	tot	meer	tijdelijke	zomer	of	
winteractiviteiten,	tot	tijdelijke	en	permanente	voorzieningen.	
Oktober	2011	iheeft	een	workshop	plaatgevonden	met	omwonenden	en	
het	planteam	openbare	ruimte	om	niet	alleen	het	afgelopen	evenementen	
jaar	te	beoordelen	maar	ook	en	vooral	om	te	spreken	over	ideeën	voor	
de	toekomst.
De	ideeën	zijn	onderscheiden	in	activiteiten,	voorzieningen,	in	quick	wins	
voor	de	korte	termijn	en	doelen	voor	de	langere	termijn.
De	tekening	lokaliseert	de	plekken	in	de	havenkom	waar	voorzieningen	
en	activiteiten	nodig	worden	gevonden	en	probeert	de	identiteit	van	deze	
plekken	te	benoemen.

Verdere	gesprekken	hierover	zullen	komend	jaar	met	omwonende	en	
planteam OR  gevoerd worden, wat moet uitmonden in een uitvoerings-
programma	voor	de	korte	en	de	lange	termijn.
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Havenkom

Doordat	de	Piushaven	is	ingericht	voor	eenrichtingsverkeer	naar	het	
centrum,	ontstaat	meer	ruimte	voor	verblijf	en	passanten.	Niettemin	zorgt	
de	weg	voor	een	tweedeling	tussen	gevelzijde	en	waterkant.	Om	het	
promenadekarakter	van	het	‘waterterras’	nabij	de	binnenstad	te	verster-
ken	is	het	wenselijk	de	ruimte	aan	de	gevelzijde	te	verbreden,	zodat	
verblijfsruimten	kunnen	worden	verbonden	aan	leisure	en	horecafuncties.	
Om	die	reden	wordt	in	de	visie	op	de	locatie	Koopvaardijstraat	de	straat-
verbreding omgevormd tot pleinruimte middels het doortrekken van de 
bebouwing.

De	ontwikkeling	van	dit	deel	van	de	locatie	Koopvaardijstraat	is	geen	hin-
derpaal	voor	de	toekomstige	optie	om	de	rooilijn	te	corrigeren	ter	onder-
steuning	van	de	zichtrelatie	tussen	Koningsplein	en	Piushaven.
De	stedenbouwkundige	visie	steunt	op	een	studie	van	de	gehele	heront-
wikkeling	van	de	Koopvaardijstraat,	die	een	reeks	van	particuliere	ontwik-
kelingen	mogelijk	maakt.
De	bouwhoogte	blijft	beperkt	tot	vijf	bouwlagen	in	aansluiting	op	de	
linthoogte	in	de	Piusstraat.	In	het	achtergebied	verlaagt	de	bebouwing	
tot	twee	bouwlagen	in	aansluiting	op	de	tuinen	van	de	aangrenzende	
percelen.

De	havenkom	als	stedelijke	promenade	aan	het	water	heeft	behoefte	aan	
een	duidelijker	bebouwingsprofiel	en	herkenbaarheid	van	het	verleden.
De	huidige	bebouwing	is	te	laag,	waardoor	de	havenkom,	zeker	vanaf	de	
overzijde	verdwijnt	in	het	silhouet	van	de	achterliggende	binnenstad.	Bo-
vendien is meer programma nodig om voldoende draagvlak en levendig-
heid	in	dit	gebied	te	krijgen.
Daarnaast	is	van	belang	dat	de	bestaande	bebouwing,	die	uitdrukking	
geeft	aan	het	industrieel	verleden	van	de	Piushaven,	behouden	blijft.
Deze	uitgangspunten,	gecombineerd	met	het	gegeven	dat	het	initiatief	
vooral aan de particuliere eigenaren is, hebben het ontwikkelingsbeeld 
van	de	havenkom	bepaald.
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Hoofstuk 4 - STAND VAN ZAKEN DEELPLANNEN

Bij	de	stand	van	zaken	van	de	deelplannen	wordt	een	onderscheid	gemaakt	in	
de	volgende	fasen:
1.	 plannen	die	in	de	fase	zijn	van	de	stedenbouwkundige	visie		 	
	 (planvorming	op	middellange	en	lange	termijn)
2.	 plannen	die	in	de	ontwerpfase	
3.	 plannen	die	in	procedure	én	in	verkoop	zijn	(ná	goedkeuring		 	
	 Kwaliteitsteam	en	ná	ondertekening	realisatie	overeenkomst)
4.	 plannen	die	in	uitvoering	zijn
5.	 plannen	die	gereed	zijn

Locatie Koopvaardijstraat

Een reeks locaties laten toe oud en nieuw met elkaar te combineren
tot	een	nieuw	front	in	verschillende	varianten	–	ertussen,	erboven,	of	ernaast.	
Daarin	zijn	drie	locaties	leidend,	het		gemeentelijke	eigendom	Piushaven	20,	
de	locaties	Cementbouw	en	VeHorn/De	Admiraal.		De	bedrijfslocaties	op	de	
hoek	Barkstraat	-	Piushaven	zijn	puur	afhankelijk	van	particulier	initiatief.

De	visie	is	vervolgens	toegesneden	op	de	specifieke	situatie	van	het	bouw-
blok.
Voor	het	gevelfront	tussen	de	Barkstraat	en	de	Schoenerstraat	wordt	de	ach-
terliggende	parkeerplaats	in	de	visie	opgenomen.	De	begane	grond	voorziet	in	
bezoekersparkeren	voor	de	functies	aan	de	Piushaven	en	bewonersparkeren	
op	verdieping	voor	het	nieuwe	programma	in	de	front.
Voor	het	gevelfront	tussen	de	Schoenerstraat	en	de	Lanciersstraat	wordt	uit-
gegaan	van	het	principe	‘campus’	karakter	van	de	blokinvulling.
Het	beeld	van	de	achterzijde	maakt	duidelijk	dat	de	front	hoger	is	dan	de	ach-
terzijde	bij	de	Galjoenstraat	met	de	bedoeling	qua	bouwhoogte	aan	te	sluiten	
op	de	bestaande	woonbebouwing.

Vanaf	de	zuidzijde	zijn	er	twee	mogelijke	profielen.	Ze	wijzen	op	de	onderlinge	
samenhang	van	de	nieuwe	bebouwing	voor	het	havenfront,	maar	verbinden	



30

Locatie Vehorn/De Admiraal

Dit	plan	is	een	concrete	uitwerking	van	de	stedenbouwkundige	visie	
met	betrekking	tot	de	ontwikkeling	van	het	havenfront.
Oude en nieuwe bebouwing wordt naast elkaar geschikt en het plan 
voegt	zich	naar	de	campusgedachte	van	het	bouwblok.	De	vrije	ruimte	
tussen	de	meelfabriek	en	het	plan	wordt	ingericht	als	tuin	voor	het	kin-
derdagverblijf	in	de	tweede	lijn.
De	plint	van	de	nieuwbouw	is	uitgewerkt	als	basement	voor	kantoor-
functies.	Daarboven	wordt	gewoond	in	een	lichter	en	open	volume,	
gericht	op	het	water.
De	parkeervoorzieningen	zijn	ondergronds	en	op	maaiveld.	De	ontslui-
ting	is	vanaf	de	Piushaven.
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Locatie Havenmeester

Deelplan	A	is	gerealiseerd,	Deelplan	B	is	in	2010	herzien	en	in	het	be-
stemmingsplan	meegenomen.	De	uitvoering	van	deelplan	B	is	gaande.
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Havenmeester - deelplan B
De	locatie	is	onderdeel	van	het	transformatiegebied	Piushaven	Haven-
kwartier	Noord.	Dit	gebied	wordt	begrensd	door	de	Havendijk,	de	Lanciers-
straat,	de	Hoogvensestraat	en	de	Gondelstraat.	De	randen	van	het	gebied	
langs de Lanciersstraat en de Hoogvensestraat worden gekenmerkt door 
grondgebonden	woningen,	2	à	3	lagen,	met	relatief	diepe	achtertuinen.	Het	
gebied	daarachter	is	in	de	ontwikkelingsvisie	benoemd	tot	transformatiege-
bied.	Dit	gebied	wordt	door	de	Galjoenstraat	opgedeeld	in	een	noordelijk	
en	een	zuidelijk	plandeel.	Het	zuidelijk	plandeel,	begrensd	door	de	Haven-
dijk,	de	Lanciersstraat,	de	Galjoenstraat	en	de	Gondelstraat,	is	de	locatie	
voor het bouwplan de Havenmeester

De planconcepten van de Havenmeester.
Het	plangebied	de	Havenmeester	is	opgedeeld	in	twee	plandelen.
°	Bouwblok	A:	Havendijk,	Lanciersstraat,	Galjoenstraat,	pocketpark	en
°	Bouwblok	B:	Havendijk,	pocketpark,	Galjoenstraat,	Gondelstraat.
De	tweedeling	is	ontstaan	vanuit	de	gewenste	positie	van	het	‘pocketpark’,	
wat	ligt	in	het	verlengde	van	de	nieuwe	gebiedsontsluitingsweg	en	de	brug.	
Het	pocketpark	verbindt	de	oeverpark	met	de	Galjoenstraat,	loopt	verder	
door	het	bouwblok	naar	de	Hoogvensestraat	en	komt	uit	in	het	buurtparkje.
Het	pocketpark	helpt	de	lengten	van	de	bouwblokken	af	te	stemmen	op	de	
andere	gevellengten	van	bouwblokken	aan	de	noordoever.	De	lengtematen	
onderstrepen	de	continuïteit	van	de	Noordoever	en	geven	daarmee	een	
gewenst	kader	voor	programmatische	afwisseling.

Bouwblok A	is	gerealiseerd.
Bouwblok B
Het	ruimtelijk	concept	van	dit	bouwblok	combineert	hoge	dichtheid	met	een	
gevarieerd	aanbod	aan	woningtypen	die	zich	groeperen	rondom	een	semi-
openbaar	binnengebied,	deel	parkeerdek,	deels	tuin.	

Het plein met woontoren.
De	stedelijke	relevantie	van	de	woontoren	op	het	plein	heeft	betrekking	op	
de	relatie	met	de	nieuwe	gebiedsontsluitingsweg	die	in	het	verlengde	ligt.	
Bij	de	afslag	van	Ringbaan	Zuid	wordt	de	benadering	van	het	stadcentrum	
duidelijk	gemaakt	door	de	woontoren	en	wordt	het	Piushavengebied	als	
centrumstedelijk	woongebied	aangekondigd.
De	woontoren	is	onderdeel	van	het	bouwblok	én	het	pocketpark	dat	op	
zich	deel	is	van	de	noord-zuid	groene	route	tussen	St.	Josephstraat	en	
Leijpark.	In	die	reeks	openbare	ruimten	staat	de	woontoren	ten	opzichte	
van	het	havenpark	wat	naar	achter	geschoven	zodat		het	pocketpark	opti-
maal	onderdeel	blijft	van	het	havenpark.
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Karakteristieken van bouwplan De Havenmeester voor de 
aangrenzende straten.

De	Galjoenstraat	ligt	in	de	verlengde	van	de	Clercxstraat	en	is	zowel	
grens	als	onderdeel	van	het	Piushavengebied.	
Vanaf	de	Piusstraat	tot	aan	de	Gondelstraat	evolueert	de	straat	van	een	
rustige woonstraat naar een woonstraat die gecombineerd wordt met 
schoolvoorzieningen	en	kleine	bedrijven.	In	het	transformatiegebied	Pius-
haven	Noordwest	wordt	de	noordzijde	van	de	Galjoenstraat	nadrukkelijk	
gekenmerkt	door	een	diversiteit	van	bedrijven	en	bedrijfswoningen.
Belangrijk	is	dat	de	continuïteit	van	de	Galjoenstraat	niet	wordt	opgeknipt	
door	de	bouwplannen	van	de	Piushaven.	Om	die	reden	wordt	gekozen	
om de bouwhoogte van de straatwand beperkt te houden tot 3 en 4 
bouwlagen.
Voor	het	gebruik	van	de	plint	aan	de	Havendijk	en	op	het	plein	wordt	uit-
gegaan	van	gemengde	doeleinden,	zonder	bij	voorbaat	of	op	specifieke	
punten	voorzieningen	te	plannen.	Door	toepassing	van	een	verhoogde	
begane grondverdieping en andere architecturale kenmerken beoogt 
het	bouwplan	te	voldoen	aan	het	uitgangspunt	om	een	centrumstedelijk	
woonmilieu	te	realiseren	dat	zich	in	de	loop	van	de	tijd	verder	functioneel	
kan	ontwikkelen.	Alle	voorstellen	in	het	bouwplan	voor	gemengde	doel-
einden	en	horeca	worden	beschouwd	als	startmomenten.

De	bouwhoogten	zijn	8	en	10	bouwlagen	aan	de	Havendijk.	6	Bouwlagen	
in	de	Gondelstraat	en	3	tot	4	bouwlagen	in	de	Galjoenstraat.	De	toren	
bedraagt	16	bouwlagen.

Verkeer en parkeren
De	Havenmeester	is	per	auto	bereikbaar	vanaf	Ringbaan	Oost,	maar	in	
de	toekomst	vooral	vanaf	Ringbaan	Zuid	via	de	nieuwe	gebiedsontslui-
tingsweg	en	brug.	Vanaf	de	Havendijk	wordt	het	verkeer	via	Gondelstraat	
naar	de	entree	van	een	parkeergarage	aan	de	Galjoenstraat	geleid.	De	
halfverdiepte	parkeergarage	ligt	direct	onder	het	complex	en	biedt	plaats	
aan	het	parkeren	voor	bwoners.	Bezoekersparkeren	is	voorzien	op	het	
dek	van	de	binnenplaats.
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Locatie Spinaker en Stedelijk knooppunt

De	positie	van	de	deelplannen	aan	de	noordoever	verschilt	per	stadsblok.
Cementbouw	wordt	begrensd	door	straten	en	sluit	aan	op	een	campusin-
vulling	van	het	stadsblok.	
De	Havenmeester	sluit	aan	op	de	bestaande	woningen	in	de	Lanciers-
straat,	maar	grenst	verder	vrij	aan	de	omliggende	straten.	
De	Werf	is	een	lange	relatief	smalle	strook	die	aansluit	op	de	woningen	
aan	de	J.	van	Oisterwijkstraat.

De	positie	in	het	stadsblok,	maar	ook	de	positie	aan	de	noordoever	is	
uitgangspunt	voor	specificiteit	en	samenhang.	Bijkomende	uitgangspun-
ten	zijn:
- nieuwe ontwikkelingen vangen de bestaande woonbebouwing op in een 
gesloten	stadsblok,	zodat	private	gebieden	aan	elkaar	sluiten.
-	hoe	dichterbij	de	nieuwe	bebouwing,	hoe	meer	die	bebouwing	qua	
volume,	type	en	functie	aansluit	bij	de	bestaande	bebouwing.	Hoe	verder	
weg	van	de	bestaande	bebouwing,	hoe	meer	de	eigen	vorm,	type	en	
functie	kan	gezocht	worden	om	aan	de	programmatische	eis	te	voldoen.

Deze	uitgangspunten	zijn	op	de	locatie	Spinaker	gecombineerd	met	de	
kwaliteit	van	de	locatie	als	stedelijk	knooppunt.
Het	knooppunt	maakt	bij	de	noordoever	de	omslag	van	een	centrumste-
delijke	zone	aan	het	water	naar	het	woongebied	oude	stad	aan	het	water,	
door	tweedeling	van	de	bouwvolumes.	
Het	volume	aan	het	water	sluit	aan	bij	de	Havenmeester	en	is	centrum-
stedelijk	van	aard.
Het	volume	achterin	sluit	het	bestaande	stadsblok,	sluit	aan	bij	het	vo-
lume	en	bebouwingstype	van	de	bestaande	woningen	op	basis	van	de	
regelgeving	van	woongebieden	in	beheerbestemmingsplannen.

Daartussen	ontstaat	openbare	ruimte	die	de	Galjoenstraat	verlengt	en	
ontsluit	vanuit	het	havenpark.
Daarmee	wordt	de	Galjoenstraat	meer	onderdeel	van	het	Piushavenge-
bied	en	ontstaat	met	een	nieuwe	zichtlijn	op	de	Heikese	kerk	een	betere	
relatie	met	het	stadscentrum.



37

De	openbare	ruimte	op	de	hoek	Havendijk	–	Prinsenhoeven	is	gebruikt	om	
de	verkeersweg	Havendijk	een	grotere	kromming	te	geven.	Dit	is	niet	al-
leen	een	bijdrage	aan	het	locale	karakter	van	deze	weg,	zodat	het	parkerf	
zich	meer	richting	de	brug	kan	uitstrekken.

De	Gondelstraat	wordt	aan	de	zuidzijde	verbreed	en	aan	de	noordzijde	
versmald.	De	verbreding	geeft	gelegenheid	om	de	straat	als	parkeerhof	
beter	bij	het	park	te	betrekken	en	de	woningen	beter	op	het	water	te	be-
trekken.
Dit	gedeelte	fungeert	ook	als	toegangsweg	naar	de	parkeervoorzienin-
gen	voor	dit	plandeel	en	de	Havenmeester.	Door	het	noordelijk	deel	van	
de	Gondelstraat	te	versmallen,	blijft	het	onderdeel	van	de	achterliggende	
woonstraten.
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Locatie Galjoenstraat Noord

De	oorspronkelijke	begrenzing	van	dit	deelgebied	omvatte	alle	bedrijfslo-
caties,	maar	de	bedrijfshal	Segers	was	te	recent	gebouwd	om	opnieuw	te	
herontwikkelen.
Daarom	werd	het	ontwikkelgebied	verkleind.
Om een betere aansluiting op de woningen aan de Hoogvensestraat te 
bewerkstelligen	is	op	basis	van	het	thema	“nabij	–	veraf”	de	locatie	van	
de	Havenmeester	programmatisch	opgeplust	en	de	locatie	Galjoenstraat	
Noord	verminderd,	van	105	naar	81	wooneenheden.
Vervolgens	zijn	ten	opzichte	van	het	oorspronkelijke	ontwikkelingsgebied,	
de	wooneenheden	verdeeld	naar	rato	van	het	terreinaandeel.	Het	aandeel	
op	de	behouden	bedrijfslocatie	Segers	komt	daarmee	te	vervallen,	waar-
door	een	extra	verdichting	wordt	voorkomen.
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Positionering Galjoenstraat Noord

De	grondposities	in	het	gebied	zijn	verdeeld	over	de	percelen.	De	perce-
len	zijn	deels	gericht	op	herontwikkeling,	deels	gericht	op	behoud	van	de	
bedrijfsvestiging.
Om	die	reden	is	gezocht	naar	een	gefaseerde,	perceelgerichte	benade-
ring	die	tolerant	is	voor	de	gevestigde	bedrijvigheid	en	het	tijdsperspectief	
van	de	verschillende	ontwikkelaars.

Het stedenbouwkundig concept gaat uit van een compacte bebouwing 
met	binnenstraten	op	de	locaties	van	Van	der	Weegen	en	DokT,	(Van	
Beurden	gemeentelijk	eigendom)	en	Intermedia	(thans	Interfour)
Onder	het	complex	DokT	wordt	half	verdiept	geparkeerd.	De	parkeerga-
rage	en	de	binnenstraten	worden	ontsloten	aan	de	Galjoenstraat.
De	woningen	aan	de	straatzijde	zijn	vierlaags	en	een	combinatie	van	
werkruimten op de begane grond met een bovenwoning, waardoor de 
parkeergarage	uit	het	straatzicht	blijft.	Op	het	dek	staan	rug	aan	rug	een-
gezinswoningen	in	drie	bouwlagen.	Alle	woningen	in	het	complex	hebben	
een private buitenruimte op de derde laag en een collectieve tuin tussen 
het	complex	en	de	aangrenzende	woningen.	Door	de	verhoging	van	de	
binnenstraatjes	ontstaan	verkeersvrije	ruimten	als	verblijfsgebied	tussen	
de	woningen.

De	opening	aan	de	zijde	van	de	Hoogvensestraat	wordt	opnieuw	be-
bouwd met grondgebonden woningen uitgaande van de normale bebou-
wingsregeling	voor	het	woongebied.
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Locatie  Kanaalzicht- Jeruzalem

Jeruzalem	is	min	of	meer	een	afgezonderd	gebied,	ingesloten	door	het	
water, de scheidende werking van Ringbaan Oost en het talud van de oude 
Meijerijbaan.
De	verbinding	met	de	stedelijke	omgeving	komt	tot	stand	bij	het	drukke	
kruispunt	Ringbaan	Oost	Lourdesstraat-Caspar	Houbenstraat	en	de	weg	
langs	de	oever	van	het	kanaal	onder	brug	door,	welke	uitkomt	bij	de	oude	
draaibrug.
Deze	relatieve	geïsoleerdheid	heeft	zeker	bijgedragen	tot	de	eigenheid	van	
Jeruzalem,	maar	stelt,	ondanks	de	renovatie	van	het	sociale	woningvoor-
raad, de vraag naar een goede stedenbouwkundige en programmatische 
afstemming	tussen	de	bestaande	bouw	en	nieuwbouw.

Kansen liggen in het verbeteren van bestaande verbindingen met de omlig-
gende	stad	en	versterkingen	van	de	ruimtelijke	structuur	van	Jeruzalem.	
Het	nieuwe	(Kanaalzicht	en	de	vernieuwingen	in	Jeruzalem	zelf)	moet	in	
stedenbouwkundig	en	architecturaal	opzicht	in	voldoende	mate	familie	
willen	zijn	van	het	bestaande.	Pas	dan	ontstaat	een	stedelijke	conditie	die	
sociaal, economisch en cultureel tussen beide plandelen uitwisselbaar is 
en	tot	de	ervaring	van	een	geheel	zou	kunnen	leiden.	De	huidige	steden-
bouwkundige	opzet	is	hier	een	bijzonder	goed	antwoord	op.
Kanaalzicht	wordt	ontwikkeld	als	woongebied.	Afgezien	van	een	eventuele	
bescheiden	horecavoorziening	aan	een	bijzondere	plek	aan	het	water	zal	
de	bebouwing	verder	alleen	bestaan	uit	woningen.	Het	huidige	programma	
bestaat	uit	circa	309	wooneenheden	in	een	mix	van	overwegend	grondge-
bonden	woningen	en	beperkt	een	aantal	appartementen.	

Stedenbouwkundige opzet
De	blokkenstructuur	van	Jeruzalem	is	uitgangspunt.	De	blokkenmaat	is	
verwant	en	ook	de	oriëntatie	naar	het	water	wordt	gevolgd.
Op	de	hoofdassen	zijnde	de	Caspar	Houbenstraat	en	bij	de	Meijerijbaan,	
Ringbaan	Zuid	staan	woontorens	aan	de	waterkant.	De	hoogte	is	in	ver-
houding	tot	het	belang	van	de	as,	zo’n	12	bouwlagen	bij	de	Casper	Hou-
benstraat	zo’n	16	bouwlagen	bij	de	Meijerijbaan.
De	blokkenstructuur	is	opgebouwd	uit	grondgebonden	woningen	die	voor	
een	groot	deel	kunnen	worden	uitgevoerd	met	keuzemogelijkheden	voor	
woonprogramma	en	architecturale	elementen.	Om	die	reden	wordt	ge-
streefd	naar	een	generieke	verkavelingsvorm,	maar	bepaalde	hoeksitua-
ties	worden	als	bijzonder	ervaren,	zoals	de	hoek	bij	de	kanaalarm.
De	stedenbouwkundige	opzet	is	gereed	en	wordt	nu	uitgewerkt	naar	een	
stedenbouwkundig-	en	beeldkwaliteitsplan.
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Herontwikkeling Jeruzalem, Tiwos
De	flats	aan	de	Casper	Houbenstraat,	Veluwestraat	en	de	Twentestraat	
en	de	woningen	worden	gesloopt.	De	locaties	worden	herontwikkeld	met	
grondgebonden	woningen	(Twentestraat)	en	appartementen	(Caspar	Hou-
benstraat).	
Het voorlopig programma houdt in: 36 grondgebonden woningen en 77 
appartementen,	verdeeld	over	sociale	huur	en	koop	(goedkoop,	middel	en	
duur).
Uitgangspunt	voor	Tiwos	en	Kanaalzicht	is	dat	één	integraal	stedenbouw-
kundig	en	beeldkwaliteitsplan	wordt	gemaakt.

Verkeersstructuur
De	verkeersstructuur	bedient	de	woonblokken,	maar	houdt	de	kanaalrand	
verkeersvrij.	De	parkeeroplossingen	worden	gezocht	binnen	de	woonblok-
ken	of	bij	de	straatinrichting.	Gebouwd	parkeren	wordt	voorzien	bij	de	
woontorens.	Er	is	een	nieuwe	ontsluitingsweg	voorzien	in	de	Schielad-
straat	en	vervolgens	dwars	over	de	Meijerijbaan.
Om	de	Havendijk	volwaardig	onderdeel	te	laten	zijn	van	het	havenpark,	
willen	we	de	verkeersfunctie	terugdringen.	Om	dit	te	bereiken	moet	een	
tweede	verkeersontsluiting	langs	het	talud	van	de	Meijerijbaan	gereali-
seerd	worden.		

Groenstructuur
De	groenstructuur	koppelt	de	buurtfuncties	in	de	openbare	ruimte	aan	het	
oeverpark	en	stimuleert	zodoende	de	mix	tussen	oude	en	nieuwe	bewo-
ners.	In	de	Caspar	Houbenstraat	worden	de	groenelementen	ingezet	ter	
ondersteuning van de entree en de verbinding naar het kanaal en versterkt 
het	onderdeel	van	de	Langestraat	als	onderdeel	van	het	Pïushavengebied.	
De	centrale	as	investeert	in	presence	voor	beide	plandelen.	De	rand	inves-
teert	in	(gemengde)	verblijfskwaliteit.	De	gevraagde	openbaarheid	van	de	
oevers	is	nu	verzekerd.	Een	haventje	behoort	nog	tot	de	mogelijkheden,	
maar	is	niet	langer	uitgangspunt	voor	de	gebiedsontwikkeling.	Het	is	inzet-
baar	als	louter	privaat	initiatief.

Een	sterk	element	van	de	groenstructuur	op	stedelijk	niveau	is	het	naar	de	
ringbaan	halen	van	het	natuurpark	Moerenburg.
Dit	kan	door	vergroening	van	de	bestaande	situatie	(met	herstel	van	de	
bestaande	brug	over	het	kanaal).	Zinvoller	is	echter	een	nieuwe	(voetgan-
gers	en	fietsers)-brug	te	overwegen,	waarbij	de	taluds	kunnen	verdwijnen.	
Op	die	manier	verdwijnt	een	barrière	tussen	Jeruzalem	en	Koningsoord	en	
wordt het natuurpark optimaler naar de stad getrokken met aansluiting op 
de	sternnetfietsroute	naar	de	Heuvel.
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Een	andere	bijdrage	aan	een	betere	verbinding	tussen	Jeruzalem	en	om-
liggende	stad	wordt	geleverd	door	een	pontje	tussen	De	Werf	en	de	Twen-
testraat.	Deze	oversteekplaats	maakt	een	rondje	mogelijk	bij	de	kop	van	de	
haven	en	is	een	werkelijk	historische	verbinding	tussen	noord	en	zuid.
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Het planconcept bestaat uit een aantal bouwstroken in oost-west richting, 
parallel	aan	de	structurele	opbouw	van	het	Fabriekskwartier	als	geheel.	
Die	stroken	zijn:	Ringbaan	Zuid-de	PDV	winkels	in	Fabriekskwartier	Zuid	
Wethouder	van	Ierlandtstraat-AaBe	zuid,	de	fabrieksgang,	AaBe	noord-
Fatimastraat.
In	de	noord-zuid	richting	zijn	meer	informele	routes	aangebracht	in	aan-
sluiting	op	de	hoven	van	AaBe	en	ter	plaatse	van	het	Lourdesplein,	de	
Nazarethstraat.

Aansluitend	op	het	havenpark	worden	twee	pleinruimtes	voorgesteld.
De	pleinruimte	bij	Fabriekskwartier	noord	wordt	voorgesteld	als	een	ste-
delijke	verblijfsruimte	die	wordt	ondersteund	door	horeca	en	bedrijvigheid.
De	pleinruimte	bij	het	gebied	Lourdesplein	wordt	groen	voorgesteld	als	
pocketpark	en	onderdeel	van	het	havenpark.

De	structuur	van	de	programmering	ondersteunt	het	parkfront,	de	infor-
mele	doorsteken	en	de	pleinruimtes	in	aansluiting	op	het	havenpark.	Daar	
situeren	zich	de	woon-werk	en	horecavoorzieningen.
Bij	de	locatie	Lourdesplein	wordt	tegen	Ringbaan	Oost	een	woon-werk	
gebouw	voorzien.	Dit	gebouw	richt	zich	op	het	ringbanen-milieu,		maakt	
de	maat	van	het	gebied	zichtbaar	en	vangt	de	geluidhinder	op	voor	ach-
terliggende	woongebied	en	openbare	ruimte.

De	lintbebouwing	aan	de	Hoevenseweg,	bestaande	uit	grondgebonden	
woningen,	detailhandel	en	achterliggende	tuinen	worden	aan	beide	zijden	
opgenomen in gesloten bouwblokken met eveneens grondgebonden 
woningen	en	tuinen.

Het	gebiedje	met	de	voormalige	ijzergieterij	en	het	projectbureau	wordt	in	
het	havenpark	gesitueerd.	Deze	gebouwen	vormen	een	uitdaging	voor	de	
ontwikkeling	van	een	meer	sociaal-cultureel	gericht	programma.

Fabriekskwartier Noord

De	locatie	Fabriekskwartier	Noord	sluit	aan	op	het	AaBe	complex	dat	de	
kern	vormt	van	het	Fabriekskwartier.	Het	gebied	ligt	centraal	in	het	Piusha-
vengebied tussen de Fatimastraat en het havenpark en tussen de nieuwe 
gebiedsontsluitingsweg	en	het	dijklichaam	voor	de	brug	bij	Ringbaan	Oost.	
Daartussen	ligt	het	oude	lint	Heuvelplein-Korte	Heuvel-St.	Josephstraat	
-Prinsenhoeven-Hoevenseweg-richting	buitengebied.	Dat	lint	met	zijn	be-
bouwing verdeelt het gebied in twee delen: het gebied Lourdesplein en het 
gebied	Fabriekskwartier	Noord.

De	totaalstudie	van	de	deelgebieden	Fabriekskwartier	Noord	en	Lourdes-
plein is een gevolg van de wens van ontwikkelaars en kwaliteitsteam om te 
komen	tot	een	betere	programmatische	afstemming	en	samenwerking	ten	
gunste	van	een	gewenste	identiteit	van	het	gebied.
De	motieven	hiervoor	zijn	als	volgt:
-	 100%	appartementen	is	niet	wenselijk	vanuit	huidige	behoeften.
-	 De	centrale	positie	in	het	Piushavengebied	en	de	relatie	met	AaBe			
	 moeten	beter	worden	benut	om	het	gebied	op	de	‘kaart’	te	krijgen.
-	 De	identiteit	van	het	gebied	moet	opnieuw	onderzocht	worden		 	
	 vanuit	een	programmatische	mix	van	wonen-werken-recreëren.
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Parkkade aan de Zuidoever

Voor de verbetering van de positionering van het gebied aan de Piusha-
ven gaat de gedachte uit naar een andere benadering van de onderver-
deling	van	het	havenpark.
De	huidige	visie	gaat	uit	van	de	driedeling:	parkkade,	parkweg	en	parkerf	
die	aan	de	noord-	en	zuidoever	gelijk	is.	Dat	maakt	dat	de	frontlijn	van	Fa-
briekskwartier	Noord	in	de	parkwegsfeer	komt	te	liggen.
Voorgesteld	wordt	verder	na	te	denken	om	aan	de	noordoever	het	park	zo	
dicht	mogelijk	naar	de	stad	te	trekken	en	aan	de	zuidoever	de	parkkade-
sfeer	door	te	trekken	tot	aan	het	plein	aan	de	oever.
Met dit voorstel schuiven stad en natuur beter in elkaar en verbetert de 
verankering	van	dit	gebied	met	stad.
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Locatie Lourdesplein

In 2010 is groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de locatie 
Lourdesplein	op	basis	van	de	eerder	beschreven	uitgangspunten.
De	belangrijkste	punten	die	het	besluit	ondersteunen	zijn:
-	 de	bijzondere	mix	van	gestapelde	en	grondgebonden	woningen;
-	 de	gestapelde	woningen	in	de	vorm	van	een	solidgebouw,	zijnde		
	 een	programmatisch	flexibele	structuur;
- de toekomstige sluiting van de Jumbo en het belang van de herbe 
 stemming van dat gebouw;
- de sluiting van de basisschool;
-	 de	sociaal	onveilige	situatie	van	het	braakliggende	terrein.

Het	plan	geeft	een	verdere	uitwerking	en	verdieping	van	de	stedenbouw-
kundige studie van Palmbout voor het gebied Fabriekskwartier noord en 
Lourdesplein.

Aan	de	oostzijde	is	de	solid	en	een	rij	grote	grondgebonden	woningen	ge-
positioneerd.	De	volumes	staan	op	de	geluidgrens	en	bieden	een	stedelijk	
aanzien	in	aansluiting	op	de	gebouwen	bij	Ringbaan	Oost.	Deze	volumes	
nemen	de	milieudruk	op	zich	en	zorgen	voor	een	rustig	woongebied	op	het	
binnenterrein.	Dit	gebied	wordt	op	een	dorps/stedelijke	manier	ingevuld	met	
grondgebonden	woningen	in	verschillende	variante	blokjes	van	telkens	vier	
of	vijf	woningen.

De	perspectieven	laten	zien	hoe	groot	en	klein	met	elkaar	worden	verzoend.	
Het	grote	gebouw	(de	solid)	zoekt	door	zijn	geleding	aansluiting	met	de	
kleinschaligheid	van	de	grondgebonden	woningen.	Door	de	grondgebonden	
woningen	te	groeperen	in	blokjes	van	4	à	5	woningen	ontstaat	een	korrel-
grootte	die	zich	aangenaam	verhoudt	tot	de	solid.	

Binnen	deze	ruimtelijke	kaders	worden	diverse	woningproducten	ontwikkeld:
-	 in	het	solid	gebouw	een	mix	van	appartementgroottes	in	een	flexi	
	 bele	gebouwstructuur.
-	 Grote	klus	/	casco	woningen	aan	Ringbaan	Oost;
-	 Een	bijzondere	oplossing	van	woonschillen	in	relatie	met	de	overge	
	 bleven	kerktoren	(is	nog	een	zoektocht);
-	 Goedkope	systeemwoningen	in	twee	of	drie	bouwlagen	met	plat			
	 dak	of	kap,	met	plattegrondopties	en	parkeeropties	(op	eigen	terrein		
	 of	parkeerhof).
-	 Een	blokje	geheel	beschikbaar	gesteld	voor	CPO,	maar	passend	in		
	 het	stedenbouwkundig	en	architecturaal	plan.
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Verkeersontsluiting

De	toegankelijkheid	van	het	gebied	wordt	verdeeld	over	de	Lourdesstraat,	
de inrit van de Hoevenseweg naar het voormalige Jumbo gebouw, de 
Havendijk	en	biedt	de	meest	optimale	spreiding	van	de	verkeersdruk	op	de	
bestaande	woonomgeving.
De	ontsluiting	bij	de	Lourdesstraat	is	de	belangrijkste,	wordt	ingericht	voor	
tweerichtingsverkeer	en	geeft	toegang	tot	het	parkeerhof.
De	inrit	vanaf	de	Hoevenseweg	wordt	eenrichtingsverkeer	in	of	uit.	Dit	is	
nog	onderwerp	van	overleg	met	de	buurt.
De	Havendijk	blijft	voorlopig	gehandhaafd	en	geeft	bijkomend	toegang	tot	
de	parkeervoorziening	in	de	solid.

Parkeerverdeling
De	plus	woningen	parkeren	in	het	parkeerhof	of	op	eigen	terrein.
De	klus	/	cascowoningen	parkeren	op	eigen	terrein
De	solid	voorziet	in	tweelaags	gebouwd	parkeren.

De	bezoekersparkeerplaatsen	worden	voorzien	in	de	straten	en	aan	het	
talud	van	Ringbaan	Oost.
De	bezoekersparkeerplaatsen	voor	de	bedoelde	sociaal-culturele	voorzie-
ning	in	het	voormalige	Jumbo	gebouw	worden	voorzien	bij	het	pocketpark	/	
pocketplein	en	de	bestaande	Havendijk.
De	kleuren	geven	aan	dat	de	verdeling	van	de	parkeerplaatsen	logisch	
gegroepeerd	wordt	bij	de	gebouwen.
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Locatie AaBe

In	2008/2009	is		voor	het	AaBe	complex	een	Voorlopig	Ontwerp	goedge-
keurd	door	het	kwaliteitsteam	en	de	monumentencommissie.	Dit	plan	was	
echter	door	toedoen	van	de	financiële	crisis	niet	meer	houdbaar.	Er	is	nog	
een	poging	geweest	om	te	bezuinigen,	maar	algauw	bleek	dat	de	samen-
hang	tussen	de	financiële,	programmatische	en	ruimtelijke	uitgangspun-
ten	opnieuw	moest	bekeken	worden	om	tot	een	gezond	en	realiseerbaar	
project	te	komen.

Thans is een nieuw plan in de maak met volgende programmatische en 
ruimtelijke	uitgangspunten:
-	 De	AaBe-fabriek	wordt	getransformeerd	tot	winkelcomplex		 	
	 rondom	het	thema	wonen	en	buurtwinkelcentrum.
-		 Het	totale	winkeloppervlak	bedraagt	ongeveer	26.250	m2	met		 	
	 daarin	begrepen	5.000	m2	voor	buurtwinkelcentrum.
	 De	Jumbo	supermarkt	die	voorheen	op	het	Lourdesplein	ge-	 	
	 huisvest	was	keert	terug	in	het	nieuwe	AaBe-complex	als		 	
 onderdeel van het buurtwinkelcentrum, waardoor de voormalige   
	 ijzergieterij	vrijkomt	voor	een	meer	attractieve	bestemming	aan		 	
	 het	water.
-	 De	uitgangspunten	voor	verkeer	en	parkeren	blijven	gehand	 	
	 haafd.
-	 Enkel	het	rijksmonumentale	middengedeelte	van	de	fabriek	blijft			
	 behouden.	De	gebouwen	aan	de	oostzijde	en	de	westzijde	wor	 	
	 den	gesloopt.
-	 De	identiteit	van	het	complex	wordt	in	zijn	geheel	gehandhaafd.	

Dit	betekent	dat	de	nieuwe	gebouwen	aan	de	oost-	en	westzijde,	de	con-
tour	en	de	structuur	van	het	oorspronkelijke	complex	zichtbaar	houden.
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De	locatie	AaBe	vormt	de	kern	van	het	Fabriekskwartier.	Het	gebied	ligt	
centraal in het Piushavengebied tussen Ringbaan Zuid en het havenpark 
en tussen de nieuwe gebiedsontsluitingsweg en het oude lint Heuvelplein 
-	Korte	Heuvel	-	St.	Josephstraat-	Prinsenhoeven	-	Hoevenseweg	-	rich-
ting	buitengebied.

Dit	gebied	wordt	ook	wel	aangeduid	als	de	economische	motor	van	het	
Piushavengebied,	waarmee	de	combinatie	van	wonen,	bedrijvigheid	en	
winkelvoorzieningen	via	de	genoemde	routes	en	het	havenpark,	de	relatie	
met	de	binnenstad	kan	worden	versterkt.
De	Aabe	fabriek	heeft	een	unieke	locatie	ten	opzichte	van	stad	en	regio.	
Het	geniet	zowel	van	de	nabijheid	van	de	binnenstad	als	de	directe	be-
reikbaarheid	vanaf	de	snelweg	en	het	ringbanenstelsel.

Het	planconcept	combineert	de	parallellen	oost-west	verkeerslijnen	met	
noord-zuid	verbindingen	op	voetgangersniveau.	
Door	de	tussenliggende	openbare	ruimten	blijft	de	structuur	van	de	
oorspronkelijke	fabriek	leesbaar	maar	verzoend	zich	met	de	omliggende	
woon-	en	winkelomgeving.	De	samenhang	en	de	verwevenheid	van	de	
openbare	ruimte	en	de	architectuur	laat	toe	het	fabriekskwartier	met	deze	
bijzondere	ruimtelijke	structuur	te	identificeren.	

De	nieuwe	gebouwen	aan	de	oost	en	westzijde	worden	aan	de	belang-
rijke	gevelzijde	in	hoogte	opgerekt.	Aan	de	westzijde	wordt	zodoende	een	
antwoord gegeven op de wens om een karakteristieke en sterke vorm 
te	geven	bij	de	entree	en	de	rotonde	als	vervanging	van	de	erg	gewaar-
deerde	ververij.
Zowel	aan	de	oostzijde	als	aan	de	westzijde	zouden	deze	muurvlakken	de	
dragers	kunnen	zijn	voor	de	belettering	van	het	complex.

De	mate	van	openheid	van	de	binnenstraat	is	nog	in	studie.
Gezocht	wordt	naar	een	oplossing	die	de	historische	betekenis	van	de	
straat herkenbaar houdt en die op een hedendaagse manier kan worden 
doorgetrokken	tot	in	de	nieuwe	plandelen	aan	de	oost-	en	westzijde.
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Locatie Wolstad

In	overleg	tussen	Triborgh,	de	BNA	en	het	projectbureau	is	in	2009		een	
ideeënprijsvraag	gehouden	voor	de	locatie	Wolstad.
De	context	voor	de	opgave	werd	gevormd	door:
-	 De	hoekpositie	bij	de	nieuwe	gebiedsontsluitingsweg,	de	brug	en		
	 het	water.
-	 De	hoekpositie	van	Fatima	als	een	homogene	volkswoningbouw		
	 wijk	uit	de	jaren	50.
-	 De	programmatische	wensen	van	Triborgh.

De	wedstrijd	heeft	drie	laureaten	opgeleverd.	
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Juryoordeel BNA ideeënprijsvraag locatie Wolstad

De	jury	is	aangenaam	verrast	door	het	grote	aantal	inzendingen	en	is	in-
genomen	met	de	zorgvuldigheid	waarmee	deelnemers	de	opgave	hebben	
beantwoord.	Het	programma	wordt	in	veel	plannen	op	een	geloofwaardige	
wijze	op	de	kavel	georganiseerd.	Veel	ontwerpers	vinden	op	conceptueel	
niveau	een	antwoord	op	de	uitdagingen	van	de	context.	Wel	is	de	jury	van	
mening dat dit te weinig overtuigend tot uitdrukking wordt gebracht in de 
architectonische	uitwerking.	Het	industriële	verleden	en	het	havenkarakter	
worden vaak wel besproken in de tekstuele toelichting maar worden weinig 
op	een	plausibele	wijze	ruimtelijk	en	beeldend	geïntegreerd.	In	veel	plan-
nen	ontbreekt	de	nieuwe	brug	als	ontwerpgereedschap.
De	winnende	projecten	slagen	er	in	zich	de	opgave	op	uitdagende	wijze	
eigen	te	maken.	Zij	weten	de	planlocatie	op	een	verassende	manier	aan	te	
spreken	en	doen	dit	elk	afzonderlijk	en	op	geheel	eigen	wijze.	Verschillend	
in	abstractieniveau	en	gedifferentieerd	in	hun	interpretatie	van	contextuele	
kansen	en	gevoeligheden.	De	jury	hecht	er	dan	ook	aan	te	onderstrepen	
dat	de	winnende	ontwerpen	hun	overtuigingskracht	ontlenen	aan	zeer	ver-
schillende	basiskwaliteiten.	De	bijzondere	waardering	van	de	jury	geldt	dan	
ook	deze	verrassende	diversiteit.

Eerste	prijs:	Architectenwerkgroep,	Gert-Jan	de	Rooij,	Jan-Hubert	Bis-
schops, Jeanine van der Vliet
Een	ontwerp	dat	met	recht	de	naam	‘Wolstad’	mag	dragen.	Een	uitdagend	
pleidooi	voor	de	herwaardering	én	herinterpretatie	van	een	industrieel	
verleden	en	de	werkende	klasse	als	gewaardeerde	eigenheid	voor	deze	
stad.	Een	ontwerp	dat	staat	voor	een	even	oorspronkelijke	als	innovatieve	
strategie.	
Hiermee	is	de	keuze	voor	dit	winnende	ontwerp	vooral	ook	een	keuze	voor	
een	winnende	ontwerper.	Een	concept	waarvan	de	uitwerking	succesvol	
zou	kunnen	worden.	

Het	kwaliteitsteam	zal	in	nader	overleg	met	de	opdrachtgever	(Triborgh)	
bepalen	hoe	verder	met	de	ideeën	van	de	laureaten	zal	worden	omge-
gaan.
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Hoofdstuk 5 SAMENVATTEND TOTAALBEELD

Tot	slot	worden	de	vijf	overzichten	van	de	vijf	verschillende	stadia	waarin	
de	deelplannen	zich	bevinden,	samengevoegd	tot	het	totaaloverzicht	
waaruit	de	stedenbouwkundige	visie	2011	bestaat.

Achtereenvolgens	zijn	dat:
1.	 plannen	die	in	de	fase	zijn	van	de	stedenbouwkundige	visie		 	
	 (planvorming	op	middellange	en	lange	termijn)
2.	 plannen	die	in	de	ontwerpfase	
3.	 plannen	die	in	procedure	én	in	verkoop	zijn	(ná	goedkeuring		 	
	 Kwaliteitsteam	en	ná	ondertekening	realisatie	overeenkomst)
4.	 plannen	die	in	uitvoering	zijn
5.	 plannen	die	gereed	zijn

Deze	5	prenten	leiden	samen	tot	het	totaaloverzicht	van	de	stedenbouw-
kundige	visie	2011	op	de	laatste	pagina.
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Volgende	projecten	zijn	in	ontwerpfase:
-	 Locatie	Kanaalzicht	–	Jeruzalem,	aangeduid	als	nieuw	Jeruzalem
-	 Locatie	Lourdesplein.
-	 Locatie	AaBe

Volgende	locaties	en	deelgebieden	zijn	onderwerp	van	stedenbouwkun-
dige visie:

-	 Het	havenfront
-	 De	inrichting	van	de	havenkom
-	 Locatie	Spinaker,	Havendijk.
-	 Locatie	Fabriekskwartier	Noord
-	 Zuidoever	Havenpark.
-	 Locatie	Wolstad.
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Volgende	projecten	doorlopen	een	bestemmingsplan	procedure	en	zijn	in	
verkoop:
-	 Locatie	Galjoenstraat	Noord.

Volgende	projecten	zijn	in	uitvoering:
-	 Locatie	Vehorn	/De	Admiraal
-	 Havenmeester	fase	B.
-	 De	Werf.
-	 De	brug	van	John	Körmeling
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Volgende	projecten	zijn	gerealiseerd:
-	 Openbare	ruimte	havenkom	Piushaven.
-	 Havenmeester	fase		A.
-	 Plato,	hoek	Prinsenhoeven	-St.	Josephstraat.
-	 Gezondheidscentrum	Prinsenhoeven.
-	 Openbare	ruimte	Wethouder	Baggermanlaan
-	 Uitbreiding	Sligro	Ringbaan	Zuid.
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