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DE LOCATIE



VERKENNEN LOCATIE



VERKENNEN LOCATIE



VISIE OPGAVE



groei van Tilburg door de jaren heen

TILBURGS KARAKTER

Agrarische nederzetting Industriestad binnenstad van de 21e eeuw

+/- 1200 1835 1900 1950 2015



Duvelhok als locatie tussen aftakking van twee linten

TILBURGS KARAKTER



Duvelhok als locatie tussen aftakking van twee linten

VEEMARKTKWARTIER

Tivolipark

Duvelhok

Interpolis

De Heuvel



TILBURGS KARAKTER

S
canned by TapS

canner

lint: kleine schaal 

binnenterrein: grote schaal 

ordenend principe tilburgse morfologie

groei van Tilburg door de jaren heen



Tivolipark
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HET DUVELHOK
herkenbare inpassing in Tilburgse morfologie



verbinden van groen achterpad 
met openbare ruimte Tivolipark

monumentale karakter 
voorplein Duvelhok 
& st. Josephstraat 

waarderen en behouden

activeren van Dunantstraat 
door toevoegen van bebouwing 

passend bij de Tilburgse 
morfologie

Duvelhof als omsloten ruimte 
voor interactie tussen bewoners 

en gebruikers

toevoegen van hoogteaccent 
aan skyline Tilburg

HET DUVELDORP
kansen voor verweving met omgeving



DRIE SCHAALNIVEAUS
straatniveau : sub-lint met ritme van woningen doorzetten kwaliteit toevoegen aan de straat



DRIE SCHAALNIVEAUS
wijkniveau : Markant gebouw in binnengebied verwijst naar de pakhuishistorie

10vd
33m



24vd
70m

DRIE SCHAALNIVEAUS
stadniveau : Hoogbouw voegt nieuw silhouette toe aan de stad Tilburg



introduceren menselijke & Tilburgse maat op maaiveldniveau

DRIE SCHAALNIVEAU`S





groei van Tilburg door de jaren heen

HOOGTE ACCENTEN TILBURG



groei van Tilburg door de jaren heen

toen - van agrarische nederzetting naar industriele wolstad

HOOGTE ACCENTEN TILBURG

toen nu toekomst



groei van Tilburg door de jaren heen

HOOGTE ACCENTEN TILBURG

toen nu toekomst

nu - provinciestad met groeiambities



HOOGTE ACCENTEN TILBURG
hoogbouw in ontwikkeling

skyline tilburg

duveltoren als onderdeel 
van skyline tilburg met
gemiddelde hoogte

centrum
ringbaan veemarktkwartier

spoorzone

piushaven

kanaalzone



Tilburg van de toekomst

HOOGTE ACCENTEN TILBURG

straks -  verweven stad van hoogbouw en historie

70 meter lijn



DRIE SCHAALNIVEAU`S
activeren van locatie en creëren van verscheidenheid aan plekken

voorplein

verbreding
straatprofiel

hof

achterpad



pleintje en toegang maken door blok terug te leggen

DUNANTSTRAAT

27m 4vd

4vd

12m

33m

Dunantst
raat

42m







MONUMENTAAL VOORPLEIN

bart
Rectangle

bart
Rectangle



HET DUVELHOK
monumentaal voorplein met toegang naar duvelpad



HET DUVELPAD
informeel en kleinschalig binnengebied





HET DUVELPAD
zicht op theehuis en toegang naar het hof



HET DUVELHOF
binnengebied met Duvelhof & Duveltoren

10vd
33m

24vd
70m

DUVELBLOK
max. 10 vd. / 33m
500m2 BVO app/vd. 
voorz. in plint 600 m2

DUVELTOREN
max. 24 vd. / 70m
330m2 BVO app/vd. 
wonen in plint
rooftopbar 300 m2

11vd
35m

24vd
90m Interpolis

Belle Vue

10vd
35m Pakhuis west

DUVELHOF
binnenstedelijk plein
met koppelingen tussen 
woningen, voorzieningen en 
creatieve bedrijfsruimte 
(duvelhok). 

Aanbouw weghalen en garage 
als vrijstaand volume op  op het 
plein

kunstg
ang

entrees aan 
voet toren

entrees aan 
verhoogd dek

to
eg

ang 

co
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. r
uim

te
koppeling 

werkstad

theehuis



HET DUVELHOF





DE DUVELHOKKEN

werkateliers 

werkateliers 

werkateliers 

werkateliers 

restaurant

atelier
woningen

atelier
woningen

theehuis

expogang duvelhokken



DE DUVELHOKKEN
creatieve werkstad



Dunantst
raat

inrit

in- & uitrit stallingsgarage
aan Dunantstraat

bezoekersparkeren in openbare 
parkeergarage 013 Tivoli

< 250m afstabd
station Tilburg

1.000m / 13min lopen

MOBILITEIT
fietsenstalling en parkeren



DUNANTSTRAAT
aansluiten aan het Lint

mobiliteit - toegang fietsen via hof icm. bikerepairshop & toegang stallingsgarage aan de Dunantstraat



* aantallen benaderd met vuistregels voor standaard parkeerstructuur
tbv. programma ca. 130 plaatsen nodig of dubbellaags parkeersyteem

Dunantst
raat

inrit

in- & uitrit stallingsgarage
aan Dunantstraat

gemeenschappelijke 
fietsenstalling op maaiveld 

goed bereibaar via hof
ca. 400 m2 / ca. 600 fietsen

verdiept parkeren op plot
max. ca. 2000m2 & 

80 p-plaatsen a 25m / laag*

ontsluiting parkeergarage
via toren

MOBILITEIT
fietsenstalling en parkeren



MOBILITEIT
fietsenstalling en parkeren

verdiepte enkellaagse parkeergarage

verdiepte dubbellaagse parkeergarage

diepere parkeerkelder en minder efficiente parkeerstructuur, 
wel meer plekken op te lossen

mogelijk minder plekken mogelijk door afstemming 
gemeente & mobiliteitsplein



introduceren menselijke & Tilburgse maat op maaiveldniveau

DRIE SCHAALNIVEAU`S



HET DUVELDORP


