
inleiding/aanleiding

huidig gebruik ambitie ruimtelijke verkenning

• sociale ondernemers
• ateliers
• horeca/retail

• creatieve community
• wonen/werken/creëren
• cultuur/galerie/kunstroute
• new urban destination

• breedte
• diepte
• hoogte

Op dit moment is het Duvelhok in Tilburg in gebruik 
bij sociale en creatieve ondernemers. In 2020 kocht 
ontwikkelaar DOKVAST het monumentale pand van 
Karin Bruers met de intentie om het object en de 
locatie te gaan herontwikkelen tot een unieke 
woon-/werk- en cultuurlocatie

Op verzoek van DOKVAST en na overleg met de 
gemeente Tilburg (Martijn Kanters en Edwin van 
Renterghem) hebben Zecc en mei architecten/ 
stedebouwkundigen een eerste ruimtelijke 
verkenning uitgevoerd. Deze volumestudies zijn 
positief ontvangen tijdens een ateliersessie op 23 
maart 2021.

ateliersessie
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startnotitie 2Ă
Daarbij is het de ambitie van DOKVAST om, 
op duurzame wijze, een multifunctioneel metromix  
programma te ontwikkelen voor o.a. de huidige 
doelgroep  evenals voor startende ondernemers in 
bredere zin. Wonen, werken, horeca, kunst, cultuur 
en uitgaan vormen het programma.

naar
aanleiding van

september 2021



binnenstad Veemarktkwartier

• Spoorzone/ Stationsbuurt
• Centrum/ Veemarktkwartier
• Piushaven

• De Heuvel
• Tivolipark & Interpolis
• Duvelhok

Zecc en mei hebben de locatie in het 
Veemarktkwartier onderzocht vanuit het bredere 
perspectief van alle lopende en komende 
ontwikkelingen van de Tilburgse binnenstad 
inclusief Spoorzone, Piushaven en het kernwinkel-
en uitgaansgebied. Ook de hoogbouwvisie is 
meegenomen.

gebied & locatie
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locatie Duveldorp

• locatie monument
• ontwikkellocatie/kavel

De ontwikkellocatie betreft het terrein van het 
huidige Duvelhok en het achtergelegen 
braakliggende terrein. Vanuit de St. Josephstraat 
kan via de Duveltuin een doorsteek gemaakt 
worden naar de Tivolistraat en kunnen andere 
stadsdelen met elkaar verbonden worden
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Het Veemarktkwartier is al enige jaren volop in 
ontwikkeling en huisvest zowel grote kantoren 
van Interpolis en Rabobank alsook kleinschalige 
bedrijfsverzamelgebouwen evenals cultuur en 
pop-podia en avondhoreca. Het Tivolipark is een 
centrale groene plek in het kwartier.
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Gemeente Tilburg ruimtelijke Verkenners ontwikkelaar DOKVAST

• Emirto Rienhart
• Martijn Kanters
• Edwin van den Heuvel
• Edwin van Renterghem
• Dirk van Alphen
• Bart van Empel

• Robert Winkel (mei)
• Michiel van Loon (mei)
• Bart Kellerhuis (Zecc)
• Roy van Maarsseveen(Zecc)

• Cynthia & Jeroen van Dooren
• Jos Klanderman 
• Edwin Clout
• Lucas Neerhoff
• Peter Savelberg (adviseur)

ZECC en Mei architecten uit respectievelijk 
Utrecht en Rotterdam, zijn twee zeer 
gerenommeerde Nederlandse bureau’s die 
beiden ruime ervaring hebben met 
ontwikkelingen van monumentale gebouwen en 
binnenstedelijke woningbouwopgaven.

DOKVAST draagt duurzaamheid en circulariteit 
hoog in haar vaandel en richt zich (naast 
logistiek vastgoed) meer en meer op 
woningvastgoed. Met wortels in de Tilburgse 
textielindustrie, dragen de ondernemers achter 
DOKVAST de stad Tilburg een warm hart toe.

ateliersessie 23 Maart 
& 28 April 2021
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Op 23 Maart 2021 is op locatie een 1,5 m atelier 
sessie georganiseerd. Na een inleiding van 
DOKVAST presenteerden de geselecteerde 
bureaus hun visies op gebied en locatie. Er 
kwam een levendige discussie op gang en 
reacties waren opbouwend. Op 28 April is 
dieper ingegaan op de eerste fase.
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omgeving fabriekshal duvelhokken

• identiteit à textielindustrie
• lancierskazerne Koning Willem II
• fabrikantenvilla’s/Koetshuizen
• Sint Jozefkerk en parochie

• identiteit à werken en ontmoeten
• houten kap & gietijzeren kolommen
• rijk metselwerk
• monumentale schoorsteen

• identiteit à kunst en cultuur
• Mini-museum
• vroegere ‘vrijplaats’ kunstenaars
• broedplaats voor creativiteit

Erfgoed verbindt en geeft identiteit aan een 
gemeenschap. Het Rijksmonument Duvelhok vertelt 
het verhaal van de textielindustrie van Tilburg en 
van de ondernemerszin en creativiteit van haar 
inwoners. Revitalisering versterkt de historische en 
de hedendaagse belevingskwaliteiten van de Sint 
Jozefstraat en het Veemarktkwartier.

Na het verdwijnen van de textielindustrie kregen 
in de jaren ‘60 kunst en cultuur vrij spel in het 
Duvelhok. Het culturele karakter komt tot uiting in 
de huidige galerie, de audiovisuele belevingen in 
de duvelhokken en in de kunstroute die o.a. door 
de tuin van de naastgelegen fabrikantenwoning 
loopt.

cultuurhistorische identiteit
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Onder de prachtige houten dakconstructie werd 
o.a. wol gemalen, gesorteerd, opgeslagen en 
geduveld. Het ‘duvelen’ gebeurde in de duvel-
machine. De afgelopen 150 jaar kenmerkte de 
fabriekshal zich door het faciliteren van nog 
steeds dezelfde activiteit: werken en 
ontmoeten. 
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creative community metromix-milieu hoogstedelijk wonen

• sociale ondernemers
• creatieve ondernemers
• IT, VR/AR & AI ondernemers
• cultuur, galerie & kunstroute

• pluktuin met theehuis & terras
• ontbijt/lunch/diner
• sky-lounge en/of (dak)terras

• studio’s/ateliers
• appartementen
• grondgebonden woningen
• werkplaatsen en flexwerkplekken

De ambitie van ontwikkelaar is om de bestaande 
creatieve gemeenschap die nu in het Duvelhok 
actief is te behouden en te versterken. Tevens 
worden woningen en horeca toegevoegd aan het 
programma (o.a. ondersteunend aan de community) 
dat ook voorziet in een galerie en kunstroute.

Dit wordt bij uitstek een project in het culturele hart 
van de stad waar hoogstedelijk gewoond kan 
worden in studio’s vanaf 50 m2 tot ruime 
appartementen en stadwoningen. Ook ateliers en 
werkplaatsen/flexwerkplekken behoren tot het 
beoogd programma evenals een (dak)terras of sky-
lounge.

ambities
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De volumestudies geven aan dat een gebouw 
tot c.a. 70 m in combinatie met lagere volumes 
mogelijk is op deze plek. Daarbij is een 
levendige plintinvulling voorwaardelijk voor het 
welslagen van het project en wenselijk voor 
integratie van het project in zijn omgeving.
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wonen, werken & ontmoeten inspireren & ontspannen faciliteren & ontzorgen

• restaurant/theehuis
• vergaderruimte/flexplekken
• social salon
• meeting point

• jong talent in galerie
• openbare beeldtuin
• Duveltuin en terras

• deelmobiliteit
• Fietsshop
• flexplekken
• traiteur/bakker
• conciërge/wasserette

In de plint van het Duveldorp ontmoeten 
bewoners, ondernemers, werknemers en 
bezoekers elkaar op het Duvelplein, de galerie, 
in de fietsenstalling of wasserette, bij de 
conciërge of in de horeca.

Galerie, (mini-)museum en kunstroute bieden 
momenten van inspiratie voor bezoekers en 
passanten. Thematische exposities van gevestigd 
kunstenaars en aankomend talent wisselen elkaar af. 
De Duveltuin en het terras bieden ruimte voor een 
rust-moment.

Bewoners en bezoekers van het Duvelhok worden 
straks optimaal ontzorgd. Op gebied van zowel MAAS 
(Mobility as a service) als LAAS (Living as a service) 
wordt een compleet aanbod georganiseerd. 
We denken aan een deelconcept voor auto-, fiets en 
scooterverhuur, een bakker, restaurant/traiteur maar 
ook aan conciërge-diensten en een hippe wasruimte. 

ambities plintinvulling
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partnerships buurtparticipatie deelmobiliteit

• Interpolis
• Rabobank
• Gemeente Tilburg

• omwonenden
• buurtondernemers
• culturele instellingen

• deelfietsen
• deelscooters
• deelauto’s

Om tot een uitgebalanceerd en kansrijk 
programma te komen is samenwerking met de 
gemeente Tilburg en met belanghebbenden in 
de directe omgeving gewenst. Met Interpolis, 
Rabobank, 013 en Faxx moet actief overleg 
gevoerd worden over mogelijke samenwerking.

Door zijn gunstige ligging (loopafstand 
station/centrum, spoorzone en Piushaven) kan 
op deze ontwikkeling een andere parkeernorm 
worden toegepast mits wordt voorzien in een 
gevarieerd aanbod van deelmobiliteit in het 
eigen programma en in de directe omgeving.

proces
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De ontwikkeling van deze locatie heeft een impact 
op de buurt. De bedoeling van gemeente en 
DOKVAST is om de buurt optimaal te betrekken bij 
het proces. Niet aan alle bezwaren zal 
tegemoetgekomen kunnen worden maar veel en 
unieke kansen kunnen samen worden verkend.
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restaurant

theehuis

flexplekken galerie kunstroute

deelmobiliteit bio bakker fietsenstalling

boutique hotel community builder tuinatelier

was-/ droogsalon mini-museum social-salon

Wonen

werken
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Beeld: Zecc architecten
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DNA Tilburg = sociaal x experimenteren = creatie

fase 0

September 
2021

fase 1

Januari 
2022

fase 2

Januari 
2023

planning


