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Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Deel 1: Marktonderzoek functiemix Duvelhof Tilburg

2. Deel 2: Resultaten Enquête 
Denk mee over wonen en werken in de binnenstad van Tilburg

3. Conclusie
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1. Inleiding
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Aanleiding

DOKVAST is sinds 2020 eigenaar van het Duvelhok (en aangrenzend terrein). Een 

rijksmonument in het centrum van Tilburg dat momenteel met name in gebruik is door creatieve 

en sociale ondernemers.DOKVAST wenst het monumentale pand, oorspronkelijk een 

textielfabriek, en het verdere terrein te herontwikkelen tot een unieke locatie waar wonen, 

werken, ontmoeten en cultuur samenkomen: een creatieve hotspot voor Tilburg onder de naam 

Duvelhof. Een zogenaamd metromix milieu. DOKVAST hecht veel waarde aan duurzaamheid en 

circulariteit en heeft naast logistiek vastgoed ervaring met duurzame woningbouwontwikkelingen. 

Met haar wortels in de Tilburgse textielindustrie heeft ze de ambitie om met aandacht voor het 

verleden en de toekomst van Tilburg een bijzonder project te realiseren en goed in te spelen op 

de lokale Tilburgse situatie. Zodat het rijksmonument haar centrale plek in de samenleving kan 

blijven vervullen.

Proces

In het voorjaar van 2021 hebben twee architectenbureaus in opdracht van DOKVAST, ter 

verkenning van de mogelijkheden, een volumestudie gepresenteerd tijdens twee ateliersessies 

met externe experts en medewerkers van de gemeente Tilburg. Het college van B&W heeft in de 

zomer van 2021 aangegeven een positieve grondhouding aan te nemen voor herontwikkeling 

van het monumentale Duvelhok en transformatie van de omgeving naar een hoogstedelijk

woonmilieu. Daarbij werd aangegeven dat nader onderzoek nodig is om te kunnen beoordelen of 

het een wenselijk initiatief is. Na twee buurtbijeenkomsten in september 2021 is er eind 2021 

een kerngroep geformeerd die de buurtbewoners vertegenwoordigt. Met deze kerngroep,  

DOKVAST en architectenbureau Zecc is de gemeente in februari 2022 een 

buurtparticipatietraject gestart. Een van de aandachtspunten hierbij voor de gemeente is het 

bewerkstelligen van een passend functioneel programma met maximale impact voor buurt en 

stad op de betekenisvolle, cultuurhistorisch waardevolle plek die het Duvelhok heeft. Hierover 

dient voorliggend markonderzoek als inhoudelijke bouwsteen voor de passende functiemix meer 

duidelijkheid te geven. Met het beoogde marktonderzoek wil DOKVAST vanaf mei 2022 nadere 

afstemming voeren met onder andere buurtbewoners om deze functiemix verder fijn te slijpen.

Achtergrond Duvelhof
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• Centrumstedelijke locatie nabij Tivolipark

• Op loopafstand van winkels, horeca, 

voorzieningen

• Op fietsafstand van scholen, kantoren, 

universiteiten, ziekenhuizen

• Goed ontsloten nabij OV (Station Tilburg) en 

Ringbaan Tilburg

• Gelegen nabij de binnenstad van Tilburg in het 

Veemarktkwartier

• Het Veemarktkwartier is in volle ontwikkeling 

met zowel grootschalige kantoren als 

kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen, 

cultuur en het Tivolipark

INW %
0-15

%
15-25

%
25-45

%
45-65

%
65+

GEM. HH
GROOTTE

GEM. INKOMEN 
PER INW.

Tilburg 221.947 15% 15% 28% 26% 17% 2,0 € 24.900

Nederland 16% 12% 25% 28% 19% 2,1 € 27.100

Bron: CBS Statline 2021, inkomen is 2018 (meest recente data)

Locatiekwaliteiten



Doel

Het voorliggend marktonderzoek laat de markscans zien naar de 

voorgestelde sleutelfuncties voor wonen, (creatieve) 

bedrijvigheid, horeca, hotels, vergaderen, retail en services: in 

hoeverre is er vanuit de markt ontwikkelruimte voor de diverse 

functies? En hoe valt het programma zo aan te scherpen dat er 

daadwerkelijk een samenhangend concept ontstaat, passend bij de 

Tilburgse vraagkenmerken, dat zich aanvullend positioneert ten 

opzichte van andere gebieden, goed functioneert op verschillende 

tijdstippen en voor bewoners, bezoekers en onderzoekers een 

eenduidig verhaal vertelt. Hierbij gaan we uit van toetsing van het 

initiële programma (zie slide 6) zoals in de visie als eerste opzet is 

voorgesteld.

Leeswijzer

We toetsen de deelfuncties behalve op marktkansrijkheid 

(hoofdstuk 5) ook aan het beleidskader van de gemeente Tilburg 

(hoofdstuk 3). Vanuit een kwalitatieve vraaganalyse maken we 

gebruik van leefstijldata van de bewoners van Tilburg: in hoeverre 

past het programma bij de interesses en kenmerken van de 

Tilburgse vraagsegmenten (hoofdstuk 4)? Ook algemene 

markttrends (hoofdstuk 2) en referenties van vergelijkbare 

gebiedsprojecten betrekken we in de analyse. Het laatste hoofdstuk 

brengt de conclusies van de marktscans samen en gaat verder in 

op optimalisering van de samenhang tussen de functiemix, zodat 

een aantrekkelijk en beleefbaar concept ontstaat. Hierbij eindigen 

we met een nadere specificatie van het initiële programma.

Beleid

Markttrends

Marktscans

Leefstijlen

Referentie-
analyses

Totaal concept
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Doel en leeswijzer
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DOKVAST gaat uit van een eerste programma voor wonen en verschillende 

voorzieningen. Hiervan is ongeveer de helft nieuw te ontwikkelen en de andere 

helft gevestigd in het al bestaande Duvelhok. 

Het programma dient uiteindelijk te leiden tot een metro-mix milieu. Met een mix 

van: 

• Horeca (restaurant met terras, theehuis, kleinschalig boutiquehotel)

• Werken (creatieve bedrijvigheid, flexwerkplekken, vergaderruimte)

• Cultuur (galerie, minimuseum/expositiegang, beeldentuin)

• Detailhandel/services in de plinten (mogelijkheden uit verschillende sectoren)

• Wonen (huurappartementen, sociaal-midden-duur segment)

Naast de juiste metro-mix heeft de ontwikkelaar oog voor een achttal andere 

doelstellingen die van belang zijn voor de herontwikkeling van het Duvelhof:

• Cultuurhistorische identiteit

• Ontmoeten, verblijven en socialiseren

• De groene invulling van het terrein

• Duurzame en toekomstbestendige gebouwen

• Mobiliteitsoplossingen (deelmobiliteit)

• Natuurinclusief, hittebestendig en klimaatadaptief

• Met aandacht voor kunst en cultuur

• (financieel) haalbaar

Verder is er plek ingeruimd een conciërge (community builder) en fietsenstalling. 

Deze laatste functies zijn ondersteunend aan het concept en worden in het 

onderzoek niet nader getoetst. Omdat de culturele functies geen markttoets 

kennen en niet direct bijdragen aan het business model worden deze ook niet 

verder onderzocht.

Metro-mix milieu

“een woon-

werkgemeenschap die 

uitnodigt tot ontmoeten, 

wonen, werken, verblijven en 

uitwisselen, tussen 

bewoners, ondernemers, 

omwonenenden én 

bezoekers met 

functiemenging als 

noodzakelijke voorwaarde”

Initieel programma
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In afstemming met DOKVAST en ZECC is een filter opgesteld waaraan de gewenste functiemix dient te 

voldoen. Dit vormen feitelijk de inhoudelijke aandachtspunten voor toetsing van de sleutelfuncties in 

Duvelhof die zorgen voor een goed passende programmamix. Het gaat om de volgende elementen die 

samen als filter dienen:

• Kansrijk marktperspectief: in hoeverre zijn de functies kansrijk te noemen vanuit de verwachte 

marktontwikkelingen tot 2030?

• Aansluiting op beleid: in hoeverre passen de functies binnen de diverse programma's en 

beleidsplannen van de gemeente Tilburg?

• Meerwaarde voor buurt: dragen de functies bij aan ontmoetingen en gebruik van buurtbewoners? 

Op welke manier kunnen de functies aansluiten op de buurt?

• Meerwaarde voor stad: draagt de gebiedsontwikkeling bij aan de aantrekkingskracht van de stad 

Tilburg?

• Synergie in gebruik: hoe kunnen de verschillende functies elkaar aanvullen in gebruik op 

verschillende tijdstippen, zodat synergie wordt behaald?

• Bijdrage aan sense of place/verhaal: dragen de functies bij aan een betekenisvol verhaal, 

passend bij de intrinsieke waardes van rijksmonument Duvelhok als cultuurhistorische plek?

• Economische waarde: dragen de functies bij aan een renderende gebiedsontwikkeling?

• Toekomstbestendig/flexibel: in hoeverre zijn functies gemakkelijk omzetbaar in andere functies 

(indien markt zich anders ontwikkelt dan nu te verwachten)?

Het afsluitende hoofdstuk legt het bovenstaande filter over de bevindingen wat leidt tot een passend 

totaalconcept voor Duvelhof.

TT
Totaal

concept

Inhoudelijke filter
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2. Algemene markttrends
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• Opkomst van compact wonen: Zelfstandig wonen op een klein woonoppervlak, al dan 

niet in combinatie met collectieve ruimten en voorzieningen, is met name in opkomst in 

stedelijke omgevingen. Door het gebrek aan betaalbare woningen in de stad neemt de 

aantrekkingskracht van kleine appartementen (circa 50 m²) toe. Door de nabijheid van 

voorzieningen dient de stad als woonkamer. Vaak zijn in de appartementenblokken wel 

geïntegreerde voorzieningen zoals werkplekken, horeca, fietsverhuur, wasserette en sport te 

vinden. Binnen Noord-Brabant heeft Tilburg gemiddeld de kleinste woningen.

• Wonen met gelijkgestemden: Meer huishoudens zoeken het samenwonen met 

gelijkgestemden op basis van levensfase en leefstijl. Naast huisvesting is hierbij ook 

onderlinge verbintenis belangrijk. Gedeelde ruimtes en voorzieningen brengen mensen 

samen. In steden komen kleinere huishoudens zoals starters en young professionals samen. 

Door vergrijzing zijn nieuwe woonvormen voor ouderen in opkomst, zoals het Liv inn initiatief 

van Habion. Een ander voorbeeld zijn woonwerkgemeenschappen waarin wonen, kantoor-

en bedrijf geïntegreerd zijn. Bewoners hebben een zelfstandige woning, beschikken over 

werkruimten en maken gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen.

• Meer behoefte aan shortstay: Op steeds meer plekken komen concepten op die zich 

richten op het bieden van flexibel tijdelijk verblijf gericht op specifieke doelgroepen. Het gaat 

hier om verblijf dat te kort is om te ‘wonen’ maar te lang voor ‘toeristisch overnachten’ (denk 

aan behoefte aan keukenblok en werkplek). Binnen de markt ontstaat er zodoende een 

deelmarkt voor 'shortstay'. Naast verblijfsruimte gaat het ook om voorzieningen afgestemd op 

de doelgroep, zoals een bar/restaurant, fitnessruimte, zwembad, wasruimten en vergader- en 

ontmoetingsruimten. In Tilburg wordt deze deelmarkt aangejaagd door de groeiende groep 

expats en kenniswerkers (onder andere door Universiteit Tilburg).

Habion: Liv inn Hilversum

The Student Hotel

Zoku Loft

Markttrends: wonen (1)
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• Toename functiemenging. Het mengen van functies biedt mogelijkheden om ruimte te besparen. 

Wanneer wonen en werken dichter bij elkaar komen te liggen zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld 

vervoersstromen te verminderen en warmte en energie uit te wisselen. Bewoners, werknemers en 

bezoekers van recreatieve functies kunnen gebruik maken van dezelfde voorzieningen en 

diensten. Het mengen van functies zorgt voor een dynamische leefomgeving, waar gedurende de 

hele dag activiteiten plaats vinden.

• Kleinere huishoudens Het aandeel alleenstaande huishoudens in Nederland neemt toe. 

Momenteel bestaat circa 38% van de huishoudens uit één persoon, in 2040 is dit ruim 42%. 

Eenpersoonshuishoudens zijn er in verschillende vormen; starters, studenten, singles en senioren. 

Met name de stad is een aantrekkelijke woonomgeving voor dit huishoudenstype vanwege de hoge 

amusementswaarde en mogelijkheden tot ontmoeting. De flinke toename van het aantal 

alleenstaande huishoudens vraagt om nieuwe woonvormen. Woningen hoeven minder groot te zijn 

voor deze groep en betaalbaarheid is van belang, veel woningen zijn immers te duur voor het 

inkomen van één persoon. Daarbij zien we dat de deelcultuur rondom de woning steeds vaker 

wordt ingezet als middel tot ontmoeting. Ook in Tilburg gaat naar verwachting het aandeel 

eenpersoonshuishoudens stijgen, van 47% in 2022 naar 50% in 2040 (Prognose Provincie Noord-

Brabant 2020-2040¹). 

Caxton works London

WHL Rotterdam

The Loft Amsterdam
¹ De prognose uit 2020 is het meest recent. De provincie Noord-Brabant actualiseert haar prognoses gemiddeld eens in de drie jaar.  

Markttrends: wonen (2)
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• Groei eenmanszaken: De afgelopen jaren is het aantal ZZP’ers toegenomen. Hierdoor stijgt de vraag naar kleinschalige bedrijfsruimten, terwijl het aanbod 

beperkt is. De opkomst van bedrijfsverzamelgebouwen en garageparken voorziet in de behoefte van kleinere bedrijven. In alle sectoren heeft schaalverkleining 

plaatsgevonden. Ook in Tilburg is het aantal ZZP’ers en kleine bedrijven gestegen.

• Ontmoeting: Bedrijven zoeken steeds meer de connectie met andere bedrijven op. Dit geldt voor zowel creatieve bedrijven, startups en ZZP’ers, als grotere 

bedrijven. Onderlinge (kennis)uitwisseling stimuleert innovatie. Ook in vormgeving van gebouwen komt dit tot uiting. Monumentale panden en gebouwen met 
een hoogwaardige architectuur zijn in trek.

• Flexibele kantoorconcepten: Als gevolg van het nieuwe werken en verder versterkt door de coronacrisis zijn flexibele kantoorconcepten – waar ruimtes voor 

verschillende periodes gehuurd kunnen worden – in opmars. Ook ZZP’ers, een sterk groeiende groep, maken veel gebruik van zulke concepten. Populaire 

plekken voor flexibele kantoorconcepten zijn de centra van grote steden en industriële panden op bedrijventerreinen. Ook zijn concepten waar wonen en 

werken worden gecombineerd, bijvoorbeeld met een atelier of kantoor aan huis steeds gebruikelijker. Met name bij kleine bedrijven of ZZP’ers zien we dat er 

veel vanuit huis wordt gewerkt.  

• Hybride werkplekken: met meer aandacht voor digitaal: door de coronacrisis is er meer behoefte aan kleinere afsluitbare units (voor digitale sessies), 

afgewisseld met open kantoorplekken en informele ontmoetingsruimten.

Strijp-S Bunk Utrecht Plan-t

Markttrends: creatieve bedrijvigheid/ 
flexwerken
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• Horeca grote verliezer door corona: de coronacrisis heeft een groot gat geslagen in de horecasector. Met name de cafés en hotels hadden het lastig door 

een verlies aan toeristen en de verplichte sluiting van de horeca tijdens de lockdowns. Ondertussen zien we dat de horeca langzaam weer hersteld, wel is de 

verwachting dat er, met het stoppen van de hulp vanuit de overheid, in de komende maanden ondernemingen tussenuit gaan vallen

• Lokaal en authentiek: na globalisering is lokaal helemaal hip. Biologisch, streekproducten, gezond en duurzaam zijn hierbij kernwoorden. 73% van de

horecaondernemers is bezig met een gezonde menukaart. Lokale helden als tegenpool van multinationals. Zo komen de koffiebonen van koffie- en lunchbar 

Locals van de Tilburgse Stadsbranderij en verspreidt de Stadsbrouwerij hun eigen gebrouwen bier door de stad. Daarnaast zijn we steeds meer opzoek naar 

snelle en unieke belevenissen om onze schaarse vrijetijd zo optimaal in te delen. Een knipoog naar het verleden en historie is daarbij steeds belangrijker. Een 

voorbeeld van een unieke ervaring in Tilburg is Eetbar de Wagon waarin gasten kunnen dineren in een oude treincoupé

• Groen en duurzaam: meer aandacht voor duurzaamheid. Bewust leven met aandacht voor mens en natuur. Voorbeeld is winkelketen Waar, hier is alles 

Fairtrade, biologisch, ecologisch, recycled of gemaakt in sociale werkplaatsen. Zo kent Tilburg Vegan Heroes, die veganistisch eten snel en toegankelijk 

maakt.

• Ambachtelijke concepten: steeds vaker worden ambachtelijke concepten zichtbaar in de horeca. Locaties waar zowel geproduceerd als geconsumeerd kan 

worden zijn in trek. Tilburg kent onder andere Stadsbrouwerij Tilburg waar bezoekers terecht kunnen voor een proeverij en rondleiding.

• Behoefte aan kwaliteit: gasten verwachten steeds meer kwaliteit in hun bezoek aan de horeca. Denk aan persoonlijke ervaringen waar de consument 

herinnering aan kan overhouden. Horeca gaat niet langer alleen om consumeren, maar ook om de belevenis.

• Nieuwe concepten en exploitanten: Nieuwe gesegmenteerde hotelconcepten komen op die een specifieke doelgroep bedienen. Ze zijn een welkome 

toevoeging op de verbreding van het aanbod.

• Flexibilisering en functiemenging: Opkomst van steeds meer “hybride” concepten waarin verblijven gecombineerd wordt met werken en ontspannen. 

Voorbeelden zijn: ZOKU (short- en longstay appartementen in combinatie met werkvoorzieningen en community voorzieningen) en Generator Hostel (Hostel 

2.0).

Markttrends: horeca en hotels
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Creatieve bed

• Keten maken een pas op de plaats: jarenlang lag de nadruk bij ketens op expansie, en openden ze winkels, ook in kleinere winkelgebieden. 

Omdat de functie van de fysieke winkel onder invloed van de technologische veranderingen aan het veranderen is, is aan die expansie een einde 

gekomen. Ketens investeren primair in een beperkter aantal vestigingen, in vooral de grotere winkelgebieden.

• Blurring concepts: zowel in de dagelijkse als niet dagelijkse sector vindt steeds meer blurring van concepten plaats. Verschillende commerciële 

voorzieningen worden onder één dak en één naam aangeboden. Vaak bestaat het concept uit de combinatie van een winkel met een 

horecavoorziening. Hiermee hebben potentiële klanten meerdere redenen om naar de winkel te gaan en blijven zij langer, doordat er meer te 

beleven is.

• Productie en verkoop onder een dak: consumenten geven in steeds grotere mate om producten en diensten waar een verhaal achter zit. 

Ambachtelijke productiemaatschappijen maken hier gebruik van. Lokaal worden verschillende producten gemaakt en tevens aan de man

gebracht.

• Blijven innoveren: de wereld verandert snel. Blijven innoveren is key voor bestaansrecht. Vooral in gebieden met een rijk aanbod van 

alternatieven, zoals de nabij gelegen binnenstad van Tilburg is het van belang iets bijzonders aan te bieden, iets wat men in het centrum niet kan 
vinden.

Markttrends: retail en services
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3. Beleid gemeente Tilburg
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Hoofdpunten

In 2017 heeft het college van B&W de binnenstadvisie 'De binnenstad van Tilburg 

is klaar voor de 21e eeuw vastgesteld', met als hoofdpunten:

• Als vliegwiel voor een toekomstbestendige economische ontwikkeling van de 

binnenstad kiest de gemeente voor vier pijlers die onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden en elkaar versterken, namelijk 'Tilburg compact en compleet', 'Talent 

en ontwikkeling kenniseconomie', 'Cultureel en creatief ondernemerschap' en 

'Wonen voor de next generation'.

• De Tilburgse binnenstad bestaat uit deelgebieden die elkaar aanvullen in profiel 

en gebruik, waaronder Heuvel/Veemarktkwartier en het kernwinkelgebied.

• Veel van de religieuze en industriële historie is nog terug te vinden in de 

binnenstad, een belangrijke kwaliteit. De gemeente wil de bestaande 

monumentale waardes koesteren en waar mogelijk accentueren.

• Binnensteden zijn de plekken waar de moderne kenniseconomie goed gedijt; de 

plekken waar kenniswerkers elkaar ontmoeten en innovatie en creativiteit 

plaatsvinden. Juist onderwijs- en kennisstad Tilburg wil deze ontmoetingen 

beter benutten.

Betekenis voor Duvelhof

• Duvelhof geeft invulling aan alle vier de pijlers die de gemeente in de 

binnenstadvisie heeft gekozen (zie figuur hiernaast).

• Duvelhof maakt deel uit van cultuurgebied Heuvel/Veemarktkwartier dat 

aanvullend functioneert op het kernwinkelgebied. Duvelhof dient horeca en 

retail/services-functies te kiezen die aanvullend zijn op het kernwinkelgebied en 
mogelijk zelfs het cultuurprofiel versterken.

• Herbestemming van het rijksmonument Duvelhok met o.a. 

cultuurfuncties als minimuseum, galerie en beeldentuin versterkt het 

cultuurprofiel van Veemarktkwartier en geeft een waardevolle 

bestemming aan het textielerfgoed. Dit sluit goed aan op de 

binnenstadsvisie.

• Duvelhof sluit goed aan bij de ambitie om plekken van innovatie en 

creativiteit in de binnenstad te faciliteren.

Binnenstadsvisie
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Woonagenda 2020-2025 

• De gemeente wil voldoende aantrekkelijke woningen voor de inwoners van nu en sturing door gericht aanbod voor 

toekomstige inwoners, waaronder kenniswerkers die de gemeente meer aan Tilburg willen binden.

• Ook voor ouderen zijn meer geschikte woningen nodig om doorstroming op gang te brengen.

• De gemeente ervaart de behoefte aan flexibel wonen. Het gaat om betaalbare, snel beschikbare huisvesting met 

een goede basiskwaliteit voor bijvoorbeeld studenten, afgestudeerden en kenniswerkers.

Update stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen (september 2021)

• De woningbouwopgave voor Tilburg bestaat uit 25.000 extra woningen tot 2040, waarvan 15.000 woningen in de 

periode tot 2030. De jaarlijkse doelstelling bestaat uit ten minste 1.500 woningen.

• De opgave voor het gebied Binnenstad/Spoorzone/Piushaven bestaat uit 4.500 woningen, waarvan 4.300 tot 2030.

• Tilburg heeft de doelstelling dat de harde plancapaciteit binnen het woningbouwprogramma altijd ten minste 5.000 

woningen telt.

• Tilburg wilt de woningbouwopgave grotendeels realiseren binnen en aansluitend op bestaand stedelijk gebied 

(volgens principes NOVI).

• Tilburg zet in op menging en nabijheid van functies: gemengde hoogstedelijke topmilieus, genaamd de Metro-Mix.

• In het gebied van de Piushaven tot en met het Kenniskwartier (waaronder de planlocatie Duvelhof) wordt ingezet op 

binnenstedelijke verdichting door middel van de Metro-Mix: gebieden waar wonen, werken, leren en verblijven 

samengaan. Hier is veelal sprake van hoogbouw. In deze gebieden speelt de bijdrage van verdichting aan de 

stedelijke economie een centrale rol. 

• Tilburg geeft prioriteit aan gebiedsontwikkelingen binnen de hoogstedelijke zone, o.a. het gebied Spoorzone/ 

Binnenstad/Piushaven (waaronder de planlocatie Duvelhof).

Verdichting volgens principes van de NOVI

Woonagenda (1)
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Parkeerbeleid

• Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de parkeerbehoefte op het eigen terrein opgelost, tenzij 

mogelijkheden zijn hiervan af te wijken waarbij geen parkeeroverlast ontstaat (Parkeernormen 

Tilburg 2017)

• Voor appartementen: 0,8-1,1 parkeerplaatsen

• Voor grondgebonden woningen: 0,9-1,1 parkeerplaatsen

• Voor wooneenheden/studio’s (<35 m²): 0,5 parkeerplaatsen

• Postcodegebied 5017 telt een autobezit van 0,8 auto’s per huishouden. In gemeente Tilburg ligt het 

autobezit hoger: 1,1 auto’s per huishouden.

• Op stedelijke locaties komen steeds lagere parkeernormen. Amsterdam en Utrecht zijn hierin de 

voorlopers. Zo krijgt de geplande Utrechtse wijk Merwede een parkeernorm van 0,3. Bij de 

Tilburgse ontwikkeling De Brabander in de Spoorzone is een parkeernorm van 0 gehanteerd, 

gezien er voldoende parkeergelegenheden (met beschikbare ruimte) in de omgeving liggen. 

Huurders kunnen een parkeervergunning in de buurt aanvragen. 

• Het toegenomen gebruik van OV het afgelopen decennium, de opkomst van het autodelen en het 

gebruik van elektrische auto’s en fietsen leidt tot verminderd particulier autobezit. Hierdoor is 

minder ruimte nodig voor parkeerplaatsen.

• Met elektrische zelfrijdende (deel)auto’s worden binnenstedelijke parkeerplaatsen op termijn zelfs 

overbodig.

Woonagenda (2)



21

Horecabeleid Tilburg (2017)

• Het horecabeleid van de gemeente Tilburg erkent dat de horeca een belangrijk visitekaartje van de stad 

is. De hoeveelheid nieuwe ontwikkelingen in en rondom Tilburg biedt mogelijkheden voor de horeca om in 

combinatie met deze ontwikkelingen de stad nog aantrekkelijker te maken.

• De focus van de horeca ligt op de binnenstad met verschillende gebieden die een verschillende horeca 

invulling hebben. Rondom de projectlocatie liggen Heuvel, Korte Heuvel en Heuvelring, ieder met een 

eigen horecafunctie.

• Heuvel: horeca dient als ontmoetingsplek met een belangrijke rol voor terrassen;

• Korte Heuvel en Heuvelring: de horeca in deze gebieden dient aan te sluiten bij de culturele 

voorzieningen en wordt gekenmerkt door uitgaansmogelijkheden.

• Veemarktkwartier: horeca in dit gebied dienen een verbinding te vormen met de omliggende 

gebieden.

• Horeca buiten het centrum of aangewezen gebieden is mogelijk maar moet voldoen aan een aantal eisen:

• Invullen van een leegstaand monumentaal pand

• Buitengewoon concept waarmee een nieuwe doelgroep wordt aangetrokken en horeca 

ondersteund een nieuwe ontwikkeling

• Horeca moet voldoen aan de kernwaarden van Tilburg.

• De gemeente wil blurring van concepten toestaan. Momenteel gebeurt dit voornamelijk nog in de 

detailhandel en niet in de horeca. Functiemenging is toegestaan voor de gemeente om zo het 

winkelaanbod aantrekkelijk en divers te houden. Momenteel mag maximaal 33% van het winkeloppervlak 

gebruikt worden voor horeca. 

• Het nieuwe regeringsakkoord van 2022 stelt dat men de mogelijkheden voor blurring wilt 

vergemakkelijken en verbreden. 

Hotelbeleid

Er is geen marktruimte voor nieuwe grootschalige hotels in Tilburg. Wel is een bijzonder en kleinschalig 

lifestyleconcept, zoals een boutiquehotel mogelijk. Het huidige hotelaanbod is niet onderscheidend en kent 

een oververtegenwoordiging van ketenhotels. Een bijzonder en hip hotelconcept kan hierop aanvullen en heeft 

kwantitatief geen invloed op het functioneren van de markt.

Algehele trends horecabeleid grote 
steden

Veel steden zijn bezig met het updaten van 

hun horecabeleid. Zo ook Tilburg, dit nieuwe 

beleid is echter nog niet beschikbaar, wel kan 

gekeken worden naar de algehele trends in 

het horecabeleid van andere grote steden en 

welke richting deze visies op gaan.

• Meer focus op het kwalitatieve; het gaat 

niet langer enkel over de beschikbare 

meters maar ook wat er terecht komt in 

deze meters. Het concept moet passen bij 

de locatie en zijn bewoners.

• Verschillende gebieden krijgen hun eigen 

kenmerkende horeca. Het aanbod voor 

horeca wordt steeds breder, echter op 

lokaal niveau wordt het aanbod steeds 

beter toegepast op de bewoners uit dat 

gebied.

• Het horecabeleid wordt steeds flexibeler 

zodat men makkelijker kan inspelen op de 

trends die met de tijd ontstaan en 

uitzonderingen voor goede concepten of 

bepaalde locaties makkelijker gemaakt 

kunnen worden. 

Horeca- en hotelbeleid
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Detailhandelsvisie Tilburg (2019)

• Veranderend consumentengedrag brengt nieuwe uitdagingen met zich 

mee voor de detailhandel. Innovatie en goed ondernemerschap zijn 

essentieel om hierop in te spelen. De belangrijkste nieuwe 

ontwikkelingen in Tilburg zijn:

• Toename van online boodschappen

• Mensen kopen niet langer om te hebben maar om te gebruiken

• Grote buitenlandse bedrijven (Amazon, Alibaba) ontwrichten de 

Nederlandse detailhandelsmarkt

• Het koopgedrag van jongere generaties wijkt af van wat de norm is

• Het beleid van de gemeente Tilburg en de binnenstad reageert op deze 

nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste beleidspunten die hierin gevolgd 

worden zijn:

• Inzetten op een compact kernwinkelgebied

• Transformatie aan de randen: ruimte creëren voor nieuwe 

concepten en mengvormen

• Geen detailhandel in nieuwe plintontwikkelingen buiten het 

kernwinkelgebied

• Behouden huidige boodschappenfunctie binnenstad, maar verder 

specialiseren tot specialistisch boodschappenaanbod

• Organische ontwikkeling dwaalgebied, behouden van het huidige 

aanbod en meegroeien met de rest van de binnenstad

• Naast deze punten ziet de gemeente Tilburg kansen in het creëren van 

een onderscheidend winkelaanbod. Met een rol voor nieuwe concepten 

ziet de gemeente de binnenstad als ideale locatie voor dit soort nieuwe 

ontwikkelingen.

Concentratie gebied van detailhandel in de binnenstad van Tilburg

Bron: Bro, detailhandelsvise Tilburg, 2019

Detailhandelsvisie
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5. Leefstijlen Tilburg
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• De leefstijlenaanpak is een beproefd segmentatiemodel (SAMR) dat werkt met verschillende 

kleurprofielen op basis van drijfveren en interesses van mensen. Hoe staat een persoon in 

het leven? Wat zijn kenmerken voor zijn wooninteresses (interessant voor het 

woonprogramma) en hoe besteedt deze persoon zijn vrije tijd (interessant voor het 

voorzieningenprogramma)?

• Het model onderscheidt twee assen: sociologische as (ego versus groep) en psychologische 

as (extravert versus introvert). Er zijn op deze manier globaal vier verschillende groepen te 

bepalen, die ieder gericht zijn op bepaalde behoeften. De vier groepen, hier aangegeven met 

kleuren, zijn belevingswerelden genoemd. In iedere groep staan andere behoeften centraal, 

waardoor ze op een andere manier naar de wereld kijken en andere keuzen maken.

• De groepen onderscheiden zich van elkaar op twee dimensies. De sociologische as 

(horizontaal) maakt een onderscheid tussen een gerichtheid op de groep (familie, vrienden, 

etc.) of op de eigen persoon. Mensen aan de ‘ego’ kant van het model overwegen vooral de 

impact op de eigen persoon bij het maken van beslissingen in hun leven. Mensen aan de 

andere kant van het model, aan de ‘groep’ kant, overwegen juist meer het belang van de 

groep in hun beslissingen en gedrag. De psychologische as loopt van ‘introvert’ naar 

‘extravert’. Deze as geeft aan hoe men met emoties omgaat. Mensen aan de introverte kant 

van het model zijn wat meer ingetogen en houden hun emoties dicht bij henzelf. Mensen aan 

de extraverte kant van het model zijn juist naar buiten gericht en gaan op een open manier 

met hun emoties om.

• Omdat ieder mens een bepaalde positie heeft op iedere as, zijn mensen in te delen in deze 

leefstijlen. Dat betekent echter niet dat iedereen binnen een bepaalde leefstijl hetzelfde is. 

Ook binnen de leefstijlgroepen is grote diversiteit te vinden. We zien dat iedereen alle vier de 

leefstijlen in bepaalde mate in zich heeft. Eén kleur is echter dominant, deze 

kleur benoemen we dan als ‘de kleur’ van de persoon.

Typering leefstijlenaanpak
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Leefstijlen verdeling

Rood Geel Blauw Groen

• Tilburg kent, net als andere steden, een ruimtelijke 

uitsortering van leefstijlen. Zo is blauw dominant in 

wijken als Reeshof, Blaak en dorpen als Udenhout en 

Goirle. De groene leefstijl is oververtegenwoordigd in 

de wijken van Tilburg west en noordwest. 

• De rode leefstijl is in Tilburg met 12% vergelijkbaar met 

het landelijke gemiddelde aanwezig. Als we echter 

inzoomen op de binnenstad, dan wordt duidelijk dat 

liefst 25% van de binnenstadsbewoners onder de 

rode leefstijl valt. Dat is een zeer groot aandeel te 

noemen. De rode groep is individueel, gericht op 

zelfontwikkeling, vitaliteit en assertiviteit. Zie de bijlage 

voor meer achtergrondinformatie.

• De gele leefstijl is in de binnenstad en de 

aangrenzende wijken in Tilburg met 45% relatief 

dominant, ook in vergelijking met andere Brabantse 

steden (als Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch). Het gaat 

om een sociale, open groep Tilburgers die is gericht op 

harmonie. Waarden die belangrijk zijn: sociale 

verbondenheid, spontaniteit en gerichtheid op anderen. 

Bron: Leefstijlvinder, 2021

Typering leefstijlen Tilburg
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• Nabij de projectlocatie Duvelhof domineren de 

rode (in de binnenstad) en gele (de wijk 

Hoogvenne) leefstijlen. Om zo goed mogelijk te 

matchen met de lokale situatie is het voor het 

programma zodoende kansrijk om in te spelen op 

de waarden en interesses van de rode en gele 

leefstijl.

• Omwille van de herkenbaarheid als geheel en het 

aansluiten op de huidige bewoners van het gebied 

dient het Duvelhof zich zoveel mogelijk te 

matchen met de gele leefstijl en kan de rode 

leefstijl als secundaire doelgroep worden 

gekozen. Dit om aan te sluiten op de eigen wijk, 

waar de gele leefstijl dominant is, gevolgd door de 

groene leefstijl. Maar ook aan te sluiten op de 

binnenstad van Tiburg, waar de rode leefstijl 

overheerst.

• Voorbeelden van functies die naadloos aansluiten 

op de rode belevingswereld zijn:

• Plekken om creativiteit te faciliteren

• Vernieuwende en bijzondere winkels en 

horeca, geen ketenbedrijven; goed 

ontsloten.

• Culturele voorzieningen die ook ruimte 

bieden voor eigen initiatief en waarin 

cultureel aanbod wordt uitgedragen
• Plekken voor ontmoetingen en flexwerken

Bron: Leefstijlvinder, 2021

Leefstijlen binnenstad Tilburg
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Met gerichte communicatie kan ingespeeld worden op de wensen en motieven van de 

verschillende doelgroepen (kleuren). Het is van belang om te bekennen en een van de 

vier hoofddomeinen in het model als uitgangspunt te nemen. Elke kleur heeft namelijk 

een significant andere manier van toon of voice en benaderen. Door de focus op de 

een van de vier hoofddomeinen te leggen, ontstaat voldoende differentiatie. Zo zullen 

consumenten uit de uitbundig gele belevingswereld graag iets in een gezellig 

restaurant gaan eten. Dat hoeft juist niet chic te zijn met obers die zich formeel 

gedragen en zich aan de etiquette houden (blauw). De gele consument houdt meer 

van gezelligheid en een informeel gesprek. Dit restaurantje kan daarmee ook geschikt 

zijn voor de consument uit de groene wereld. Hoewel het misschien niet zijn eerste 

keuze is, kan hij zich er prima op zijn gemak voelen. Het “verzorgingsgebied” van een 

activiteit is daarmee vaak breder dan een enkele doelgroep. Hoe duidelijker dit 

zichtbaar wordt gemaakt, hoe meer de gast zich aangesproken voelt.

Voor de rode leefwereld zijn de volgende kenmerken van belang: 

Sfeer
wow-factor, authentiek, 

helemaal anders, uitdagend, 

hip, niet-

alledaags, eigenzinnig

Tone of voice
cultureel, informeel, 

bijzondere van de 

activiteit, beleving voorop

Kenmerken
- focus op het bijzondere

- onderscheidende website

- inzet van Instagram en Facebook

- tell a friend-programma

Sfeer
eigentijds, gezellig, spontaan, 

alledaags, actief genieten

Kenmerken
- variatie en overzichtelijk

- betaalbare activiteiten

- eigentijdse en duidelijke website

- vooral inzet van socials Facebook

Tone of voice
enthousiast, uitbundig, informeel, 

familiair, verrassend

Voor de gele leefwereld zijn de volgende kenmerken van belang: 

Het Duvelhof dient een plek te worden voor zowel de bewoners uit de 

eigen omgeving, als wel als een plek die de connectie zoekt met de 

bewoners en bezoekers van de binnenstad van Tilburg. Om dit 

mogelijk te maken moet worden ingespeeld op de leefstijlen die 

dominant zijn in de verschillende gebieden. Voor het Duvelhof betekent 

dit dat de juister balans tussen de dominante gele, en secundaire rode 

kenmerken gevonden moeten worden. 

Typering communicatie leefstijlen
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• Als zesde stad van Nederland moet 

Tilburg een goed stedelijk klimaat bieden met 

cultuur, onderwijs, horeca en woonmilieus, 

waar stedelingen graag verblijven. Duvelhof

kan hierin voorzien als metro-mix voorziening.

• Wanneer een stedelijk klimaat geboden wordt 

dat ondersteunend is voor kleinschalige 

gezelligheid en spontane ontmoeting, dan valt 

een rode ambitie (harmonie, samenzijn) goed 

te combineren met een gele natuur 

(verandering, uitdaging). Ofwel: de gele 

belevingswereld dient centraal te staan in de 

functiemix en tegelijkertijd goed rekening te 

blijven houden met de wensen en interesses 

van de rode belevingswereld. 

• De liggende plannen van DOKVAST lijken 

erop te duiden dat de nieuwe bewoners van 

het Duvelhof, eerder een rode/oranje 

levensstijl aanhouden dan de geel/groene 

levensstijl die de huidige bewoners van de 

buurt aanhouden. Duvelhof kan in de 

functiemix hierop inspelen, en beide groepen 

met elkaar in contact brengen door een plek te 

zijn waar beide graag samen komen.

Betekenis voor Duvelhof
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4. Marktscans Tilburg
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• De huidige woningvoorraad van de gemeente Tilburg bestaat 

overwegend uit woningen uit de jaren '60, '70 en '80. Een redelijk 

verouderde woonvoorraad.

• In de afgelopen jaren zijn er met name meergezinswoningen gebouwd.

• De gemiddelde huurprijs (vrije sector) in Tilburg was € 15,85 per 

vierkante meter in het eerste kwartaal van 2022 (Pararius, 2022). Dit is 

een stijging van 13,1% t.o.v. het eerste kwartaal van 2021. De stijging 

in prijzen wijst op een krappe markt. Hierbij moet wel een dip 

veroorzaakt door de coronacrisis worden meegerekend. Dat zorgde in 

2022 voor een relatief hoge stijging.

• De gemiddelde huurprijs van het huidige aanbod nieuwbouw 

appartementen op Funda is € 16,18 per vierkante meter.

• Er zijn in afgelopen jaren een aantal grote nieuwbouwprojecten 

ontwikkeld in het centrum, met name in de Spoorzone en Piushaven 

(bijvoorbeeld Clarissenhof: 339 woningen, grondgebonden woningen en 

appartementen en De Brabander: 162 appartementen) en er is een 

ontwikkeling gepland (Clarissentoren).

• Referentie:
• De Brabander 

Huurprijzen € 930 - € 1.690

Opp. 60 m² - 109 m²

Aantal slaapkamers 1 of 2

• Informatie over Clarissenhof is niet beschikbaar

Bron: CBS, 2022

Bron: Pararius, 2022

Marktscan wonen: huidig aanbod (1)



• In de wijk Hoogvenne is de gemiddelde 

huurprijs (vrije sector) voor appartementen 

€ 17,86 per m² (gebaseerd op 7 

transacties)

• In de wijk Binnenstad is de gemiddelde 

huurprijs (vrije sector) voor appartementen 

€ 18,02 per m² (gebaseerd op 19 

transacties)

• De gegevens zijn gebaseerd op het 

aanbod huurappartementen dat 

momenteel op Funda staat. Dit geeft 

hoogstens een indicatie van de 

gemiddelde huurprijzen in Tilburg. Op de 

kaart staat tussen haakjes () op hoeveel 

appartementen de data is gebaseerd. Dit 

aantal is voor bepaalde wijken laag. 

• De gemiddelde huurprijzen van de 

gebruikte bronnen vallen relatief hoog uit. 

Funda en Pararius hebben geen sociaal 

woningaanbod en vrijwel geen middenhuur

aanbod waarover vaak tussen gemeentes 

en beleggers afspraken worden gemaakt. 

Het volledige aanbod is vrije sector. Er 

moet in de huurprijzen nog wel 

onderscheid gemaakt worden naar sociaal-

midden-duur

31

Marktscan wonen: huidig aanbod (2)

Bron: Funda, 2022
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VRAAG AANBOD BEHOEFTE
• 13.060 extra huishoudens (+12%) tot 2032

• Grootste groei alleenstaanden (+8.950)

• Bij alle leeftijdsgroepen wordt een absolute groei verwacht, 

behalve de 0-20 jarigen. De grootste groei bij de 30-50’ers 

(+5.785 huishoudens) en 70+’ers (+5.465 huishoudens)

Bron: Prognose Provincie Noord-Brabant 2020-2040

• 4.400 woningen in harde planaanbod

• 1.200 in het gebied Binnenstad/ 

Spoorzone/Piushaven

• 3.200 andere ontwikkelingen

Bron: Update stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen 
(september 2021)

• Te weinig harde plannen om 

de forse huishoudensgroei 

te accommoderen

• Vraag naar 8.660 extra 

woningen 

PLANFASE AANTAL 
WONINGEN

Zachte plannen 
tot 2030

11.300

Zachte plannen 
2030-2040

15.200

Harde plannen 4.400
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Marktscan wonen: vraag en aanbod



URBAN PROFESIONALS

• Alleen of samen zonder kinderen

• Zijn hoogopgeleid / hebben een bedrijf

• Omgeving moet een hoog voorzieningenniveau hebben (horeca nabij)

• Voorkeur voor appartement

• Extra kamer om te werken / een gemeenschappelijke werkruimte / 

vergaderruimte / koffietent

• Dichtbij centrum

• Nabijheid van OV

• 30 tot 50 jaar

STARTERS

• Alleen of samen

• Komen uit Tilburg 

en willen hier blijven wonen 

• Bij voorkeur kleine woning / appartement

• Bij voorkeur dichtbij centrum, horeca, voorzieningen

• Nabij OV

• 20 tot 30 jaar

33

Marktscan wonen: kansrijke 
doelgroepen (1)



VITALE SENIOREN

• Alleen of samen

• Woning moet levensloopbestendig zijn

• Bij voorkeur huurappartement

• Wonen met gelijkgestemden om eenzaamheid tegen te gaan: 

gemeenschappelijke ruimten

• Bij voorkeur dichtbij voorzieningen, zorg, en ontmoetingsfuncties

• Gepensioneerd

• Vanaf 70 jaar

EMPTY NESTERS

• Alleen of samen

• Vaak nog aan het werk of net

met pensioen

• Bewust in de stad nabij levendigheid en voorzieningen

• Liefst extra ruimte voor hobby / logees

• Levensloopbestendig is van meerwaarde

• Bij voorkeur appartement

• 50 tot 70 jaar

34

Marktscan wonen: kansrijke 
doelgroepen (2)
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(INTERNATIONALE) STUDENTEN / KENNISWERKERS

• Tilburg University telt momenteel 3.711 internationale studenten. In het collegejaar

2018-2019 telde Tilburg nog 2.434 internationale studenten. In 2027-2028 zijn dit er meer 

Dan 5.000.

• Daarnaast hebben Tilburg University, de vele distributiecentra en kantoren van

internationaal opererende bedrijven (Fuji, Sony, DHL, Epson, Janssen-Cilag, IFF, Otto, Fabory, Schenker en Bosch) ook veel (internationale) 

kenniswerkers in dienst die tijdelijk of op projectbasis in Tilburg werkzaam zijn. 

• Gelijk beschikbare, tijdelijke woonruimte (shortstay)

• Liefst gemeubileerde verblijfsruimte dat van alle gemakken is voorzien

• Voorzieningen zoals ontmoetingsruimte, restaurant, fitness, schoonmaak zijn van meerwaarde

• Liefst dichtbij werk / studie

• In een omgeving met een hoog voorzieningenniveau

• Goed bereikbare locatie per auto / OV

Marktscan wonen: kansrijke 
doelgroepen (3)
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• Veel starters hebben een rode leefstijl, leunend 

naar geel. Zij zijn jong en energiek. Willen er op uit 

en dingen ontdekken. Graag doen zij dit met elkaar 

en vrienden. 

• Empty nesters hebben een gele leefstijl. Nu de 

kinderen uit huis zijn kiezen zij bewust voor de 

drukte en gezelligheid van de stad, waar zij meer 

onder de mensen zijn.

• (Internationale) kenniswerkers hebben een rode 

leefstijl. Kenniswerkers zijn avontuurlijk en gaan 

elke uitdaging aan. Vaak werken zij op tijdelijke 

basis en halen ze plezier uit afwisseling.

• Urban Professionals hebben een rode/blauwe 

leefstijl. Zij zijn vergelijkbaar met Starters en 

Kenniswerkers, alleen meer gericht op hun carrière.

• (Vitale) senioren hebben een groene leefstijl. Zij 

zijn nog meer gericht op normen en waarden en 

komen voor de nabijheid van voorzieningen zoals 

de supermarkt, niet de kroeg. Er is ook een 

aanzienlijk deel van de (vitale) senioren met een 

gele leefstijl. De gele bewoners zoeken meer 

gezelligheid op met de buren en zijn actief binnen 

hun eigen huis/omgeving.

Marktscan wonen: kansrijke 
doelgroepen vertaald naar leefstijlen
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• In Tilburg is veel vraag naar extra woningen. Daartegenover staan weinig woningen opgenomen in een vastgesteld plan. Daardoor is grote behoefte aan 

extra woningen. De woningen die gepland zijn in Duvelhof passen daar goed in.

• Vooral het aantal alleenstaanden neemt sterk toe. Het gaat met name om huishoudens tussen de 30-50 jaar en huishoudens van 70+.

• Dit biedt kansen voor kleine woningen of appartementen gericht op urban professionals (hoogopgeleide alleenstaanden of samenwonenden zonder 

kinderen die graag in de stad blijven wonen) en vitale senioren (gepensioneerden die alleen of samen zijn en graag vlakbij voorzieningen willen wonen). De 

vitale senioren met een gele levensstijl passen goed bij het concept van Duvelhof.

• Om afgestudeerden/starters (tussen de 20-30 jaar) op de woningmarkt te binden zijn betaalbare woningen nodig. Deze doelgroep heeft een rode/gele 

leefstijl en past goed bij het Duvelhof.

• Door te bouwen voor empty nesters en vitale senioren kan de doorstroming op de woningmarkt worden bevorderd. 

• Een programma met voornamelijk gestapelde woningen in combinatie met enkele plintwoningen op de begane grond.

• Vanwege het grote aantal internationale studenten en de wens van de gemeente meer kenniswerkers te binden, zijn er ook kansen voor shortstay met de 

nodige voorzieningen gericht op deze doelgroepen (zoals een werkruimte, bar, wasruimte). Bij het concept van Duvelhof zien wij door het verschil in budget 

van beide groepen meer kansen voor internationale kenniswerkers dan studenten.

Marktscan wonen: conclusie
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AANBOD
• De fastservice sector is 

oververtegenwoordigd in Tilburg in 

vergelijking met Noord-Brabant en 

Nederland, de restaurant sector 

ondervertegenwoordigd.

• Het horeca aanbod in Tilburg verschilt per 

gebied, zo is de horeca in de binnenstad 

voornamelijk ondersteunend terwijl het 

gebied rondom Heuvel horeca heeft die 

meer gefocust is op uitgaan.

• Tilburg kent een breed horeca aanbod met 

verschillende unieke concepten, denk 

bijvoorbeeld aan Doloris’ Rooftop, 

Proeflokaal La Trappe Trappist, Stadscafé 

de Spaarbank, Villa Pastorie en Grotto.

BEHOEFTE DISTRIBUTIEVE BEREKENING

• Momenteel is er beperkte 

uitbreidingsruimte.

• Verwachte bevolkingsgroei leidt tot extra 

vraag naar horeca, in 2031 wordt circa 

8.700 m2 bvo uitbreidingsruimte verwacht.

• Dit komt neer op ruimte voor circa 42 

vestigingen in 2031.
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VRAAG 
• 221.947 inwoners (2021) met een 

verwachte groei van 5,5% tot 2031.

• Het inkomen ligt 8% lager in het 

onderzoeksgebied dan gemiddeld in 

Nederland.

Marktscan horeca: behoefte
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DICHTHEDENANALYSE
• Een dichtheden analyse kijkt naar de beschikbare marktruimte op 

basis van referenties en landelijke gemiddelden. Voor Tilburg is 

gekozen om te kijken naar het provinciaal gemiddelde, het landelijk 

gemiddelde als wel als het gemiddelde van de G5 (met Tilburg als 

zesde gemeente van Nederland).

DRANKENSECTOR
• Dichtheid Tilburg (0,14) vergelijkbaar met Nederland (0,14) en Noord-

Brabant (0,16), lager dan de G5 (0,21).

• In de toekomst blijft de dichtheid hetzelfde, 0,14 m2 bvo per inwoner.

• Wanneer de dichtheden vergeleken worden met Noord-Brabant en de 

G5 referenties blijkt in 2031 een uitbreidingsruimte van 5.050 m2 

bvo tot 17.103 m2 bvo beschikbaar te zijn.

• Uitgaande van een gemiddeld vloer oppervlak van 206 m2 bvo per 

horeca vestiging, is er ruimte voor toevoeging van circa 83 

horecavestigingen.
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2021 2031

Noord-Brabant 2.922 m2 bvo 5.050 m2 bvo
G5 14.282 m2 bvo 17.103 m2 bvo

Marktscan horeca: kansen per sector
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FASTSERVICESECTOR
• Dichtheid Tilburg (0,27) ligt hoger dan het gemiddelde van Nederland 

(0,23) en Noord-Brabant (0,24), echter is de dichtheid in de G5 (0,34) 

veel hoger.

• In de toekomst neemt de dichtheid af naar, 0,25 m2 bvo per inwoner.

• Wanneer de dichtheden vergeleken worden met de referenties blijkt 

dat er op basis van de G5 referentie een uitbreidingsruimte is van 

22.242 m2 bvo.

• Uitgaande van een gemiddeld vloer oppervlak van 206 m2 bvo per 

horeca vestiging, is er ruimte voor toevoeging van circa 108 

horecavestigingen.

RESTAURANTSECTOR
• Dichtheid Tilburg (0,18) ligt lager dan het gemiddelde van Nederland 

(0,23) en Noord-Brabant (0,21) en de dichtheid in de G5 (0,40).

• In de toekomst neemt de dichtheid af naar, 0,17 m2 bvo per inwoner.

• Wanneer de dichtheden vergeleken worden met de referenties blijkt er 

op basis van Noord-Brabant en de G5 in 2031 een 

uitbreidingsruimte van 9.940 m2 bvo tot 55.162 m2 bvo 

beschikbaar te zijn.

• Uitgaande van een gemiddeld vloer oppervlak van 206 m2 bvo per 

horeca vestiging, is er ruimte voor toevoeging van circa 268 

horecavestigingen.

2021 2031

Noord-Brabant -6.655 m2 bvo -3.465 m2 bvo
G5 17.573 m2 bvo 22.242 m2 bvo

2021 2031

Noord-Brabant 7.117 m2 bvo 9.940 m2 bvo
G5 49.737 m2 bvo 55.162 m2 bvo

Marktscan horeca: kansen per sector
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• Tilburg kent voldoende marktruimte voor de vestiging van nieuwe horeca. Hoewel deze ruimte momenteel 

beperkt is en onder druk staat van de coronacrisis, neemt de ruimte naar de toekomst iets toe. Daarbij 

bestaat de kans dat door de gevolgen van de coronacrisis enkele horecaondernemingen het alsnog lastig 

krijgen en niet langer door kunnen gaan. Dit is echter lastig te voorspellen. Als een resultaat kan men 

stellen dat er de mogelijkheid is voor beperkte uitbreiding van het horeca aanbod. 

• Uit de distributieve berekening blijkt dat het horeca aanbod in het verzorgingsgebied momenteel op peil is. 

Tot 2031 zal de behoefte toenemen tot circa 40 verkooppunten (8.700 m2 bvo) en is er dus ruimte voor 

een kleine uitbreiding van het horeca aanbod. Dit heeft te maken met de verwachte bevolkingsgroei van 

het verzorgingsgebied. 

• Kijkend naar de horeca sector is er met name ruimte in de dranken- en restaurant sector (ca. 80 en ca. 

270 vestigingen), gebaseerd op een dichthedenanalyse met de verschillende referenties.

• Blurring zorgt ervoor dat er nieuwe horeca concepten ontstaan. Er wordt ingespeeld op de wens van de 

consument om iets te beleven, en niet enkel uit eten te gaan. Ook de trends rondom authenticiteit, 

ambacht en groene en duurzame horeca zijn in opkomst in Tilburg en vormen goede concepten voor 

een locatie als Duvelhof.

• In het nieuwe regeerakkoord zijn nieuwe plannen omtrent blurring opgenomen. Als deze plannen 

doorgevoerd worden moet het makkelijker worden om horeca en detailhandel met elkaar te blurren

en worden de mogelijkheden bij blurring groter. 

• Flexibiliteit zal een steeds grotere rol gaan spelen in de horeca na de ervaringen en tegenslagen die de 

coronacrisis met zich meebracht.

Marktscan horeca: conclusie
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AANBOD
• 851 hotelkamers

• 17% boetiekhotel

• 2% hostel

• 78% keten en overig

• Gemiddelde kamerbezetting van 62,5% .

2031

Huidige vraag (kamers*bezetting*365 dagen) 191.134

Toekomstige vraag 2031 233.935

Extra vraag 2031 39.801

Vraag op te vangen binnen bestaande capaciteit 7.765

Extra capaciteit benodigd 32.035

Benodigde extra capaciteit 2031 57

+ vervangingsvraag 85

Marktruimte hotelkamers 2031 142

- Plancapaciteit 100

Resterende marktruimte (in aantal kamers) 42

VRAAG
• Verwachte jaarlijkse groei van 2,7%.

• Plancapaciteit van 100 kamers in Tilburg.

• Hotels kennen een vervangingsvraag van 

tussen de 0,5% en 1% van het bestaande 

aanbod per jaar.

• Er is gekozen voor een vervangingsgraad van 

1%, dit omdat de kans op faillissementen door 

corona groter is geworden.

BEHOEFTE
• Verwacht wordt dat de sector in 2024 hersteld is van de coronacrisis, vanaf dit moment zal 

er weer groei plaats vinden.

• Voor een gezonde exploitatie wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 65%. Dit leidt tot 

een behoefte van 51 nieuwe hotelkamers in 2031.

Bron: Lagroup, eigen bevindingen

Bron: LAgroup

Marktscan hotels: behoefte
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• Tilburg kent een breed aanbod in de hotel sector met zowel een aanbod in boetiekhotels als wel 

als in grotere ketens. Het aandeel hostels blijft achter in de gemeente.

• Uit recent onderzoek blijkt dat de gemeente een bezettingsgraad kent van 62,5%, voor een 

goede exploitatie van een hotel wordt normaal gesproken uitgegaan van 65%, er is dus 

momenteel voldoende hotelaanbod (bezettingsgraad ligt onder exploitatiegraad).

• Met een verwacht herstel van de hotelsector in 2024 en een verwachte jaarlijkse groei van 2,7% 

is er in de toekomst ruimte voor verdere uitbreiding van de huidige hotelsector in Tilburg, namelijk 

voor 57 kamers. 

• De vervangingsgraad van het huidige aanbod hotelkamers ligt op 1% dit betekent dat er naast de 

benodigde 57 kamers, nog eens 85 kamers vervangen moeten worden.

• De huidige plannen tonen aan dat er harde plannen zijn voor zeker 100 nieuwe hotelkamers. Dit 

laat een ruimte van 42 hotelkamers over om in te plannen tot 2031.

• Er is dus voldoende ruimte voor realisatie van een kleinschalig hotelconcept in Duvelhof.

Bron: Auberge Du Bonheur

Bron: Van der Valk

Bron: Hostel Roots

Marktscan hotels: conclusie
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• Verschillende trends dragen bij aan groei en ontwikkeling van de creatieve industrie;

• Digitalisering; hiermee ontstaan nieuwe bedrijfstakken. Daarnaast maakt digitalisering het 

mogelijk een groter publiek te bereiken. 

• Groei kenniseconomie; de creatieve industrie is een aanjager voor innovaties.

• Verstedelijking; de creatieve industrie floreert in een stedelijke omgeving.  

• De creatieve sector wordt gekenmerkt door veelal kleine bedrijven of ZZP’ers. De vraag vanuit de 

creatieve sector richt zich daarom met name op kleinschalige huisvesting (<300m2). Naast 

kleinschalige huisvesting is ook betaalbare huisvesting een belangrijk vestigingscriteria (< €150). Een 

groot deel van de werknemers in de creatieve industrie werkt vanuit huis (50 tot 60%). Naar verwachting 

gaat het aandeel in bedrijfsverzamelgebouwen stijgen. De voorkeur uit naar panden met karakter. 

Monumentale, industriële of juist moderne en opvallende panden. 

• Clustervorming is belangrijk. Net zoals een functie mix (zoals in het metro-mix milieu). Creatieve 

bedrijven vestigen zich op locaties met wonen, werken en horeca gecombineerd. Hier kunnen ze 

mensen ontmoeten en kennis delen.

• De creatieve industrie bestaat uit een aantal sectoren. Grofweg is dit in te delen in 2 delen. De echte 

‘kunstenaars’ werkzaam in ateliers. Zij zorgen voor attractieve plinten en creëren een meerwaarde voor 

het gebied door de reuring die zij met zich mee brengen. Deze groep is op zoek naar een betaalbare 

huisvesting en kan vaak geen hoge huur betalen. Aan de andere kant heb je de creatieve advies 

beroepen, zoals software development, media en design. Deze groep kan meer huur opbrengen maar 

hebben een minder aantrekkende beweging. 

Marktscan bedrijvigheid: behoefte
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VRAAG 
• 7.860 banen in de creatieve sector (6,5% 

van het totaal in Tilburg)

• Groei van 2.125 banen tot 2030

• Grootste groei creatieve zakelijke 

dienstverlening en software.
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BEHOEFTE

• Creatieve bedrijvigheid heeft een 

terreinqoutiënt van 30 m2. 

• Ca 50% van de werknemers in de 

creatieve sector werkt thuis. 40% in een 

kantoor/bedrijfsverzamelgebouw.

• Dit zorgt voor een vraag van ca. 25.500 

m2 aan ruimte. 

AANBOD
• 49.000 m2 aan aanbod (Funda)

• 19.563 qua grootte en prijs geschikt voor de 

creatieve industrie.

• Plancapaciteit van 82.000 (2018) waarvan 

65.000 in de spoorzone en deels al 

gerealiseerd.

• Dit aanbod is niet direct geschikt voor de 

creatieve industrie (bv Plan-t  een te hoge prijs)

Bron: Prognose werklocaties provincie Brabant (Stec Groep)

PRIJSANALYSE
• De gemiddelde huurprijs voor kantoorruimten in 

het centrumgebied van Tilburg ligt tussen de 

€ 140,- en € 160,- per m2. (o.b.v. 

Fundainbusiness en Vastgoeddata). 

• De gemiddelde huurprijs voor bedrijfsruimten 

ligt lager, op ca. € 75 m2 (o.b.v. 

Fundainbusiness en Vastgoeddata). 

• Een deel van de creatieve sector is op zoek 

naar betaalbare huisvesting en zijn vaak niet in 

staat om hoge huurprijzen te betalen. 

Marktscan bedrijvigheid: behoefte
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• Bedrijven in de creatieve sector huisvestingen zich graag op dynamische locaties in centrumgebieden. Woon-werkmilieus, gedeelde faciliteiten, nabijheid 

van andere bedrijven zijn aantrekkelijk. Het planconcept past goed bij de vestigingscriteria voor de creatieve sector door het monumentale karakter in een 

stedelijke context.

• Op de kantorenmarkt is een duidelijke trend zichtbaar van meer vraag naar centrum/stationsgebieden en hoog dynamische gebieden met een functiemix. 

De planlocatie sluit hier op aan.

• In het Tilburgs beleid is het Veemarktkwartier één van de aangewezen locaties voor creatieve bedrijvigheid.

• De creatieve sector is de afgelopen jaren fors gegroeid in Tilburg. Tot 2030 bestaat er naar verwachting een ruimtevraag van ca. 25.500 m2

• Het aanbod voor werkruimte geschikt voor de creatieve sector in Tilburg is beperkt.

• Bedrijfsverzamelgebouw DePlint is specifiek gericht op creatieve bedrijvigheid en ligt op steenworp afstand van het Duvelhof.

• Het toevoegen van bedrijfsruimten geeft een impuls aan de werkgelegenheid in Tilburg en draagt bij aan het behoudt van young professionals. 

• De beoogde ruimten bieden daarnaast kansen voor startende ondernemers

Marktscan bedrijvigheid: conclusie
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BELEID
• Veranderingen in de samenleving forceren veranderingen in de 

detailhandel en hoe gemeentes met de detailhandel omgaan.

• Gemeente Tilburg heeft een concentratiegebied waarbinnen 

detailhandel mogelijk is.

• Mogelijkheden aan de randen van het concentratiegebied voor 

nieuwe concepten en functiemenging.

• Gemeente sluit toevoeging van detailhandel buiten bestaande 

structuur uit.

• Binnenstad en randgebieden als speelplaats voor nieuwe 

concepten.

• Het huidige bestemmingsplan dat geldt voor het Duvelhok maakt 

detailhandel echter wel mogelijk.

CONCLUSIE OP BASIS VAN BELEID

• Duvelhof ligt buiten het concentratiegebied en valt ook niet onder de randgebieden.

• Beleid sluit detailhandel in Duvelhof uit, maar staat ook open voor nieuwe mengvormen in Tilburg. Daarnaast staat het huidige bestemmingsplan van het 

Duvelhok detailhandel wel toe. Wellicht liggen hier mogelijkheden in de vorm van functiemenging van bedrijvigheid en horeca of services gerelateerd aan de 

woningen.

Concentratie 
gebied van 
detailhandel in 
de binnenstad 
van Tilburg de 
kaart laat zien 
dat Duvelhof
buiten het 
concentratiege
bied valt 
(gelegen ten 
oosten van het 
concentratiege
bied, net buiten 
de kaart)

Bron: Bro, 

detailhandelsvise

Tilburg, 2019

Marktscan detailhandel: beleid Tilburg
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VRAAG DAGELIJKSE SECTOR

• 221.947 inwoners (2021) met een 

verwachte groei van 5,5% tot 2031.

• Het inkomen ligt 8% lager in het 

onderzoeksgebied dan gemiddeld in 

Nederland.

• 90% koopkrachtbinding, 7% toevloeiing in 

de dagelijkse sector.

Het beleid laat geen ruimte voor detailhandel in Duvelhof. Echter met het huidige bestemmingsplan is beperkte detailhandel wel mogelijk in het bestaande 

Duvelhok. Een algemene marktscan wordt uitgevoerd naar de vier grote branches en of er marktruimte is voor deze drie branches. Voor de dagelijkse sector 

wordt een distributieve toets uitgevoerd. De overige sectoren worden berekend aan de hand van een dichtheden analyse, waarbij het Nederlands gemiddelde als 

voorbeeld wordt genomen.

AANBOD DAGELIJKSE SECTOR

• Tilburg kent momenteel ca. 77.900 m2

wvo aan dagelijkse sector.

• Onder de dagelijkse sector vallen de 

levensmiddelen branche als wel als de 

persoonlijke verzorging.

• Het gaat hier zowel om de gewone 

supermarkt als om vers 

speciaalzaken.

BEHOEFTE DAGELIJKSE SECTOR

• Momenteel is er een overschot van circa 7.000 m2

wvo naar de toekomst neemt dit af naar een 

overschot van circa 2.700 m2 wvo

• De opkomst van een blurring van concepten en 

marktruimte voor horeca naar de toekomst biedt 

een mogelijkheid om op deze manier de dagelijkse 

sector te implementeren in het Duvelhof.

• Ook wanneer de twee hoofdbranches uit de sector 

los berekend worden blijkt dat in geen van beide 

sectoren momenteel of in de toekomst marktruimte 

is. 

• De levensmiddelenbranche kent een 

overschot van ca. 6.400 m² wvo die naar 

de toekomst afneemt naar ca. 2.500 m² 

wvo.

• De persoonlijke verzorgingsbranche kent 

een overschot van ca. 640 m² wvo die naar 

de toekomst afneemt naar ca. 130 m² wvo.

Bron: RTL Nieuws

VRAAG DAGELIJKSE SECTOR

• Versspeciaalzaken en ambachtelijke 

winkels met streekproducten sluiten 

ondanks het gebrek aan marktruimte in 

Tilburg wel goed aan op het concept 

van Duvelhof.

Marktscan detailhandel: behoefte
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BEHOEFTE VRIJE TIJD

• Tilburg kent momenteel een dichtheid van 

0,11 m² wvo per inwoner. Met de verwachte 

bevolkingsgroei neemt die iets af naar 0,10 

m² wvo per inwoner.

• Het landelijk gemiddelde voor de sector ligt 

momenteel op 0,10 m² wvo per inwoner. 

• Momenteel kent Tilburg een overschot aan 

Vrije Tijd van ca. 1.600 m² wvo. Dit overschot 

neemt in de toekomst af naar ca. 270 m² 

wvo.

BEHOEFTE MODE & LUXE

• Tilburg kent momenteel een dichtheid van 

0,30 m² wvo per inwoner. Met de verwachte 

bevolkingsgroei neemt dit iets af naar 0,28 m² 

wvo per inwoner.

• Het landelijk gemiddelde voor de sector ligt 

momenteel op 0,24 m² wvo per inwoner.

• Momenteel kent Tilburg een overschot aan 

Mode & Luxe van ca. 12.700 m² wvo. Dit 

overschot neemt iets af in de toekomst naar 

ca. 9.500 m² wvo.

VRAAG 
• 221.947 inwoners (2021) met een 

verwachte groei van 5,5% tot 2031.

AANBOD MODE & LUXE

• Tilburg kent momenteel ca. 66.000 m² wvo

aan aanbod in Mode & Luxe. Dit komt neer 

op 271 verkooppunten.

• Onder Mode & Luxe vallen onder andere 

kleding en schoenen winkels maar ook 

warenhuizen als de Hema.

BEHOEFTE IN/OM HET HUIS

• Tilburg kent momenteel een dichtheid van 

0,58 m² wvo per inwoner. Met de 

verwachte bevolkingsgroei neemt dit iets af 

naar 0,54 m² wvo per inwoner. 

• Het landelijk gemiddelde voor de sector ligt 

momenteel op 0,61 m² wvo per inwoner.

• Momenteel kent Tilburg een marktruimte 

van ca. 7.300 m² wvo. Dit neemt naar de 

toekomst verder toe tot ca. 15.600 m² wvo.

AANBOD VRIJE TIJD

• Tilburg kent momenteel ca. 24.000 m²`wvo 

aan aanbod in Vrije Tijd. Dit komt neer op 

82 verkooppunten.

• Onder Vrije Tijd vallen onder andere Hobby 

en Media winkels maar ook sportwinkels.

AANBOD iN/OM HET HUIS

• Tilburg kent momenteel ca. 128.000 m² 

wvo aan aanbod in In/om het Huis. Dit 

komt neer op 242 verkooppunten.

• Onder In/om het Huis vallen onder andere 

dierenwinkels, bruin & witgoed maar ook 

woonwinkels.

Uit de dichtheden analyse blijkt dat er momenteel enkel in de sector in/om het huis marktruimte is. 

Echter neemt het overschot aan aanbod naar de toekomst af door de verwachte bevolkingsgroei. 

Wanneer uitgegaan wordt van kleinschalige detailhandel met een uniek karakter zijn er desondanks wel 

kansen voor het Duvelhof door zijn unieke karakter en uitstraling.

Marktscan detailhandel: behoefte
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AANBOD
• Tilburg kent momenteel 149 kappers. 

Hierdoor ligt de dichtheid op 0,67 kappers 

per 1.000 inwoners.

• Tilburg kent momenteel 28 

schoonheidssalons. Hierdoor ligt de 

dichtheid op 0,13 schoonheidssalons per 

1.000 inwoners.

• Tilburg kent momenteel 14 

schoenmakers. Hierdoor ligt de dichtheid 

op 0,06 schoenmakers per 1.000 

inwoners.

• Tilburg kent momenteel 7 stomerijen. 

Hierdoor ligt de dichtheid op 0,03 

stomerijen per 1.000 inwoners.

Naast detailhandel is er ook de mogelijkheid om diensten te vestigen in het Duvelhof. Denk hierbij aan 

ambachtelijke diensten, als kappers en schoonheidssalons. Voor vier verschillende ambachtelijke 

diensten wordt een marktscan uitgevoerd aan de hand van een dichtheden analyse.

VRAAG 
• 221.947 inwoners (2021) met een 

verwachte groei van 5,5% tot 2031.

BEHOEFTE KAPPERS

• Met de verwachte bevolkingsgroei neemt de 

dichtheid af naar 0,63 kappers per 1.000 

inwoners. Het landelijk gemiddelde voor de 

sector ligt momenteel op 0,34 kappers per 

1.000 inwoners. 

• Momenteel kent Tilburg een overschot van 74 

kappers. Dit overschot neemt in de toekomst 

af naar 69 kappers.

BEHOEFTE SCHOONHEIDSSALONS

• Met de verwachte bevolkingsgroei neemt de 

dichtheid af naar 0,12 schoonheidssalons 

per 1.000 inwoners. Het landelijk 

gemiddelde voor de sector ligt momenteel op 

0,09 kappers per 1.000 inwoners. 

• Momenteel kent Tilburg een overschot van 8 

schoonheidssalons. Dit overschot neemt in 

de toekomst af naar 7 schoonheidssalons.

BEHOEFTE SCHOENMAKERS

• Met de verwachte bevolkingsgroei blijft de 

dichtheid gelijk aan 0,06 schoenmakers per 

1.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde 

voor de sector ligt momenteel op 0,05 

schoenmakers per 1.000 inwoners. 

• Momenteel kent Tilburg een overschot van 4 

schoenmakers. Dit overschot neemt in de 

toekomst af naar 3 schoenmakers.

BEHOEFTE STOMERIJEN

• Met de verwachte bevolkingsgroei blijft de 

dichtheid gelijk aan 0,03 stomerijen per 

1.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde 

voor de sector ligt momenteel op 0,04 

stomerijen per 1.000 inwoners. 

• Momenteel kent Tilburg een marktruimte voor 

2 stomerijen. Deze marktruimte zal in de 

toekomst gelijk blijven

In het Duvelhok zijn momenteel ook al diensten 

gevestigd. Een gebrek aan marktruimte 

betekent niet dat deze diensten niet terug 

kunnen keren in het Duvelhof.

Marktscan diensten: behoefte
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AANBOD
• Tilburg kent momenteel 26 sportscholen.

Hierdoor ligt de dichtheid op 0,12 

sportscholen per 1.000 inwoners.

• Tilburg kent momenteel 4 zonnebanken. 

Hierdoor ligt de dichtheid op 0,02 

zonnebanken per 1.000 inwoners.

• Tilburg kent momenteel 7 massagesalons. 

Hierdoor ligt de dichtheid op 0,03 

massagesalons per 1.000 inwoners.

• Tilburg kent momenteel 3 sauna’s. 

Hierdoor ligt de dichtheid op 0,01 sauna 

per 1.000 inwoners.

Naast detailhandel is er ook de mogelijkheid om leisure te vestigen in het Duvelhof. Denk hierbij aan een 

sportschool, een massagesalon, een sauna of zonnebanken. Voor deze vier verschillende leisure

mogelijkheden wordt een marktscan uitgevoerd aan de hand van een dichtheden analyse.

VRAAG 
• 221.947 inwoners (2021) met een 

verwachte groei van 5,5% tot 2031.

BEHOEFTE SPORTSCHOLEN

• Met de verwachte bevolkingsgroei neemt de 

dichtheid af naar 0,11 sportscholen per 

1.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde 

voor de sector ligt momenteel op 0,10 

sportscholen per 1.000 inwoners. 

• Momenteel kent Tilburg een overschot van 4 

sportscholen. Dit overschot neemt in de 

toekomst af naar 3 sportscholen.

BEHOEFTE ZONNEBANKEN

• Met de verwachte bevolkingsgroei blijft de 

dichtheid gelijk aan 0,02 zonnebanken per 

1.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde 

voor de sector ligt momenteel op 0,03 

zonnebanken per 1.000 inwoners. 

• Momenteel kent Tilburg een marktruimte voor 

2 zonnebanken. Deze marktruimte neemt in 

de toekomst toe naar 3 zonnebanken. 

BEHOEFTE MASSAGESALONS

• Met de verwachte bevolkingsgroei blijft de 

dichtheid gelijk aan 0,03 massagesalons per 

1.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde 

voor de sector ligt momenteel op 0,04 

massagesalons per 1.000 inwoners. 

• Momenteel kent Tilburg een marktruimte voor 

1 massagesalon. Deze marktruimte blijft in 

de toekomst gelijk.

BEHOEFTE SAUNA’S
• Met de verwachte bevolkingsgroei blijft de 

dichtheid gelijk aan 0,01 sauna per 1.000 

inwoners. Het landelijk gemiddelde voor de 

sector ligt momenteel op 0,01 sauna per 

1.000 inwoners. 

• Momenteel kent Tilburg een evenwicht voor 

sauna’s. Ook in de toekomst zal sprake zijn 

van een evenwicht. 

In het Duvelhok is momenteel ook al leisure

gevestigd. Een gebrek aan marktruimte 

betekent niet dat deze leisure niet terug kan 

keren in het Duvelhof.

Marktscan leisure: behoefte
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DETAILHANDEL
• De verschillende sectoren in de 

detailhandel laten, op In/om het Huis, een 

overschot zien in het bestaande metrage in 

Tilburg. Ook naar de toekomst is dit 

overschot nog aanwezig.

• Enkel de sector In/om het Huis laat voor 

zowel nu als in de toekomst marktruimte 

zien in Tilburg.

• In de plannen voor het Duvelhof wordt 

gesproken van ondersteunende 

detailhandel. Dit betekent kleinschalige 

detailhandel. Wanneer de metrages 

beperkt blijven en de concepten 

vernieuwend zijn en goed aansluiten op de 

doelgroepen van het Duvelhof zijn er 

echter wel mogelijkheden.

• In de bijlage zijn referenties opgenomen 

die wat betreft uitstraling aansluiten op de 

belangrijkste leefstijlen voor het Duvelhof.

DIENSTEN 
• De dienstensector laat enkel marktruimte 

zien voor een stomerij in het Duvelhof. Een 

concept als een stomerij kan goed 

aansluiten op de metro-mix die men wenst 

te creëren en kan een toevoeging zijn aan 

het woonklimaat in het Duvelhof.

• Het huidige Duvelhok biedt momenteel al 

ruimte aan enkele diensten. Deze diensten 

zouden na de herontwikkeling van het 

Duvelhof zonder problemen terug kunnen 

keren in hun huidige formaat.

• In de bijlage zijn referenties opgenomen die 

wat betreft uitstraling aansluiten op de 

belangrijkste leefstijlen voor het Duvelhof.

LEISURE 
• In de leisure sector is er ruimte voor een 

toevoeging van zonnebanken en een 

massagesalon. 

• Bij het vestigen van leisure moet men goed 

kijken naar of het type leisure wel of niet 

aansluit op de leefstijl van de omliggende 

bewoners als wel als de te wensen aan te 

trekken bewoners. 

• Het huidige Duvelhok is al thuis voor een 

sportschool. Dat er geen verdere 

marktruimte is in Tilburg voor toevoeging 

van een sportschool hoeft niet te betekenen 

dat de al gevestigde sportschool niet terug 

kan keren na de herontwikkeling van het 

Duvelhof. 

• In de bijlage zijn referenties opgenomen die 

wat betreft uitstraling aansluiten op de 

belangrijkste leefstijlen voor het Duvelhof.

Marktscan detailhandel, diensten en 
leisure: behoefte
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6. Referentieanalyse
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SPOORZONE TILBURG
• Gebied midden in Tilburg aan het spoor en station 

waar wonen, werken en leven samenkomen. Met 

respect voor de geschiedenis van Tilburg.

• Het gebied dient als broedplaats voor kennis, 

ondernemerschap en sociale innovatie.

• De ontwikkelingen passen bij de rauwe identiteit 

van de stad Tilburg en biedt een thuis aan de 

inwoners van de stad.

• Naast een mix van voorzieningen streeft het 

gebied naar een mix van doelgroepen en 

leefmilieus.

• Het streven is het creëren van een gezonde 

duurzame leefomgeving met verbindingen naar de 

binnenstad.

STRIJP S
• Het gebied dat vroeger bezit was van Philips 

wordt getransformeerd van historisch erfgoed 

tot een hoog stedelijke mix voor wonen, 

werken en ontspannen. De doelstelling was 

het creëren van een nieuw creatief centrum 

van Eindhoven.

• Het gebied heeft zich geopend voor 

ondernemers, kwartiermakers, horeca en 

evenementen die van Strijp S hun thuis 

hebben gemaakt.

• Naast deze ontwikkeling is er ook ruimte voor 

wonen in het gebied, de nieuwbouw mixt met 

de monumenten die het gebied vormgeven.

• De nieuwbouw biedt ruimte aan wonen en 

creatief ondernemerschap.

Lessen voor Duvelhof

• Respect voor monumentale panden

• Mix van verschillende functies

• Aanpak in verschillende fasen om 

optimaal effect te behalen

Lessen voor Duvelhof

• Broedplaats voor nieuwe initiatieven en 

concepten

• Passend bij de identiteit van de stad

• Mix voor doelgroepen, functies en leefmilieus

Bron: VisitBrabant, 2021

Bron: SpoorzoneTilburg, 2021

Lessons learned (1)
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PAKT ANTWERPEN
• Een initiatief van ondernemers en stadsboeren in 

en rondom gerenoveerde pakhuizen net buiten het 

centrum van Antwerpen.

• Een uniek ecosysteem bestaande uit een 

combinatie waar wonen, werken, bedrijvigheid, 

sport, stadslandbouw en horeca met o.a. een 

ambachtelijke bierbrouwerij, koffiezaak, pizzeria, 

biologische foodbar en rooftop terras.

• De daken zijn gevuld met moestuinen waarop 

bewoners uit de buurt hun eigen groenten en 

kruiden verbouwen. 

AABE FABRIEK TILBURG
• De oude dekenfabriek van Tilburg is 

getransformeerd naar grootschalig 

winkelcentrum.

• Het gerenoveerde pand huist een groot 

aanbod aan winkels gecombineerd meet 

bijzondere architectuur en historie.

• Kunst, cultuur en winkelen komen samen 

in de oude fabriekshallen.

Lessen voor Duvelhof

• Ondanks het voorbeeld dat de AaBe

fabriek vormt, wijkt het plan voor Duvelhof

hiervan af.

• Wanneer Duvelhof zich dus in een andere 

richting wilt ontwikkeling is het van belang 

te focussen op lokale ondernemers en 

cultuur, in plaats van bekende en grote 

ketens. 

• Duvelhof wil een rauw randje hebben in 

tegenstelling tot de AaBe fabriek, om dit 

te kunnen bewerkstelligen is het van 

belang om de verschillende functies geen 

uniforme uitstraling aan te meten.

Lessen voor Duvelhof

• Ruimte voor bewoners uit de omgeving

• Groene daken en voldoende ruimte voor 

groen in het gebied

• Mix van detailhandel, horeca en 

bedrijvigheid.

• Gelegen aan de rand van het centrum 

met functies voor de buurt en bezoekers

Bron: Bouw en Uitvoering, 2017

Bron: Koffie T Cacao, 2017

Lessons learned (2)
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LITTLE C ROTTERDAM
• Een initiatief in Rotterdam dat wonen en 

werken combineert centraal gelegen in de 

stad. Naast wonen en werken is er ook 

horeca aanwezig in de nieuwe wijk.

• Little C combineert de drukte van het stedelijk 

leven met de rust van het waterfront en 

groen. De gebouwen zorgen voor verdichting 

maar door de locatie aan het groene 

waterfront is het park altijd dichtbij. 

• Het gebied kent verschillende plekken waar 

de bewoners samen kunnen komen en elkaar 

kunnen ontmoeten in de grote stad maar met 

een intiem karakter. 

HET SAS BREDA
• Typeert zichzelf als een winkelhof gelegen in het 

centrum van Breda. Bezoekers kunnen in de plint 

terecht bij winkels en horeca, terwijl op de eerste 

verdieping en hoger mensen wonen.

• Het nieuw gerealiseerde hof biedt een breed 

aanbod aan boetiekjes en horeca van lokale 

ondernemers gelegen in het centrum van Breda. 

Grote ketens zijn er niet te vinden.

Lessen voor Duvelhof

• In invulling een heel net concept, het ziet er 

goed verzorgt uit. Waar het Duvelhof juist een 

ruigere uitstraling heeft en ook wenst te 

behouden. 

• Enkel nieuwe ontwikkeling, geen historische 

panden.

• Een kleinschalig niveau waar wonen en 

winkelen aantonen goed samen te kunnen 

gaan.

Lessen voor Duvelhof

• Mix van wonen, werken en horeca

• Voorbeeld van stedelijke verdichting 

in een gebied waar al mensen 

wonen. 

• Rust en stedelijkheid worden 

gecombineerd in het gebied. Hoge 

gebouwen hoeven niet meteen een 

vertrek van rust te betekenen.

Bron: Bedaux de Brouwer Architecten 2022

Bron: Inside Rotterdam, 2022

Lessons learned (3)
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FENIX ROTTERDAM
• Een initiatief in Rotterdam waar de oude 

Fenixloodsen op Katendrecht worden 

herontwikkeld tot locaties met wonen, horeca, 

cultuur en detailhandel.

• Boven de oude loods is wonen mogelijk 

gemaakt (zowel koop als huur) met in de 

oude loods zelf ruimte voor andere functies. 

• Projectontwikkelaars werkten samen met de 

bewoners om de woningen te realiseren.

• Het gebouw is ontwikkeld met het idee dat de 

oude loodsen kunnen meebewegen met de 

trends van de toekomst. Als wel als dat het 

oude karakter behouden is gebleven.

NPD-STROOK UTRECHT
• Drie woonblokken met een gemeenschappelijke 

binnentuin.

• Een gemixt woonprogramma voor een breed 

scala aan doelgroepen.

• Naast voorzieningen is ook wonen op de begane 

grond gerealiseerd, om zo de levendigheid en de 

sociale veiligheid in het gebied te bevorderen. 

• Voorzieningen in de plint moeten een toevoeging 

zijn op het nabij gelegen centrum van Overvecht. 

Zo zijn er onder andere werkplekken gevestigd, 

zorginstellingen, een koffiecorner en een centrale 

hal die multifunctioneel kan worden ingezet. 

Lessen voor Duvelhof

• Gemixt woonprogramma gefocust 

op mengen van verschillende 

achtergronden en woonvormen.

• Voorzieningen die focussen op 

samenhang met de buurt, sociale 

veiligheid en levendigheid zonder 

toevoegen van detailhandel

Lessen voor Duvelhof

• Mix van wonen, horeca, cultuur en 

detailhandel

• Voorbeeld van menging van oude 

gebouwen met nieuwbouw

• Voorbeeld van samenwerking 

tussen projectontwikkelaar en 

nieuwe bewoners.

• Toont vorm van flexibiliteit naar de 

toekomst toe. 

Bron: Architectenweb, 2022

Bron: Mei architects, 2022

Lessons learned (4)
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Mogelijke voorzieningen gemeenschap Duvelhof

Mogelijke voorzieningen omwonenden Duvelhof

• Behouden van historische waarde van de 

panden.

• Voorzieningen voor zowel de nieuwe 

bewoners als gevestigde bewoners uit de 

omgeving.

• Ontwikkeling moet een toevoeging vormen 

voor de bestaande structuur.

• Breed en afwisselend aanbod met 

voornamelijk ruimte voor kleine ondernemers.

• Laagdrempelig en toegankelijk.

• Bewoners de ruimte en mogelijkheden geven 

om initiatief te nemen.

• Gezamenlijke website zodat de 

gemeenschap zelf en de buren op de hoogte 

zijn van de activiteiten in het gebied.

• Mogelijke samenwerking met de gemeente

om de buurtfunctie van activiteiten te 

bevorderen.

Conclusie referenties

Galerie

Flexplekken Kunstroute

Mini-museum

Social-salon Sportschool

Deelmobiliteit Fietsenstalling Community 
builder

Was-/ droogsalon
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7. Conclusies en
totaalconcept
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Match met markttrends 

In het algemeen sluit het initiële programma voor Duvelhof aan op de 

ontwikkelingen in de markt. Dat geldt zowel voor wonen, creatieve 

bedrijvigheid, horeca, hotels als retail/services. Vanuit de woningmarkt is er 

de komende jaren meer vraag naar compact wonen nabij voorzieningen en 

ook het wonen in verbintenis met gelijkgestemden neemt een 

vlucht. Creatieve bedrijvigheid heeft behoefte aan ontmoeting, een 

inspirerende omgevingen plekken voor ZZP-ers en hierin wordt voorzien. 

Ook voor de hotelmarkt geldt een groeiende vraag naar authentieke en 

persoonlijke concepten en hier speelt Duvelhof op in. Vanuit de horeca- en 

retailmarkt past Duvelhof bij de gesignaleerde trends als behoefte aan 

authenticiteit, kwaliteit en meer aandacht voor het lokale. De mix van 

kleinschalige voorzieningen die wordt voorgestaan, vormt een afwisselend 

aanbod. Duvelhof is hiermee een marktgerichte ontwikkeling te noemen.

Duvelhof past goed binnen Binnenstadsvisie

De gemeente Tilburg heeft zich in de Binnenstadvisie uitgesproken voor 

'meer stad in de binnenstad'. Om de nieuwe stedeling te binden en de 

kenniseconomie te ontwikkelen is er ruimte voor meer gemengde milieus 

voor wonen, werken, (winkel)voorzieningen, cultuur, horeca: gebieden die 

levendig zijn met aantrekkingskracht en reuring. Duvelhof kent een metro-

mix met woon-, werk- en andere voorzieningen en dit sluit naadloos aan op 

de Binnenstadsvisie. Heuvel/Veemarktmarktkwartier worden gezien als een 

cultureel en horecaconcentratiegebied van de stad met een accent op 

creatieve economie, wonen en horeca. Duvelhof versterkt dit profiel en kan 

ook de relatie tussen St. Josephstraat en Korte Heuvel verbeteren.

Bestemmingsplanwijzigingen nodig voor wonen en horeca

Analyse van het lokaal beleid laat verder zien dat vanuit erfgoedbeleid 

behoud en versterking van de betekenisvolle functie van rijksmonument 

Duvelhok het uitgangspunt moet zijn. Duvelhok vormt onderdeel van een 

beschermd stadsgezicht. Het beoogde plan matcht hiermee, omdat het 

Duvelhok in onder andere een galerie en minimuseum voorziet en in de 

buitenruimte een beeldentuin. Voor wonen geldt dat Duvelhof over het 

algemeen goed aansluit bij de ambities (woonbrief, Binnenstadsvisie, 

stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen), maar dat het huidige 

bestemmingsplan nog niet volledig aansluit op de woonplannen die 

voorzien zijn. Dit dient te worden gewijzigd.

In het programma is beperkt voorzien in horecafuncties, te weten 

restaurant met terras, een kleinschalig theehuis en kleinschalig 

boutiquehotel. Aandachtspunt is om de horeca optimaal af te stemmen met 

de woonfunctie en een duidelijk aanvullend profiel te geven ten opzichte 

van het horecaconcentratiegebied Korte Heuvel. Het kleinschalig 

hotelconcept past binnen het hotelbeleid, want het heeft in volume geen 

noemenswaardig effect op het functioneren van de markt en vormt verder 

een in omvang zeer beperkte, sfeervolle aanvulling op het bestaande 

hotelaanbod. Het boutiqueconcept past goed bij de oranje leefstijl. Het 

huidige bestemmingsplan staat horeca niet toe en dit dient zodoende te 

worden gewijzigd. Vanuit detailhandelsbeleid (services) dient rekening te 

worden gehouden met het volume (beperkt) en positionering ten opzichte 

van het kernwinkelgebied. De gemeente vraagt hier naar een passende 

onderbouwing in doel en doelgroep. Het huidige bestemmingsplan voorziet 

beperkt in detailhandel.

Conclusies
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De referenties leren dat Duvelhof een plek moet worden voor de gehele 

gemeenschap met functies die zowel de eigen bewoners als de buurtbewoners 

dienen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen maar ook respect voor de 

geschiedenis van het monument en die van de stad. 

Gele leefstijl centraal, rode leefstijl secundair

De stad Tilburg is een van de grote steden van Noord-Brabant. Kenmerkend voor 

grote steden is dat de zogenaamde rode leefstijl dominanter aanwezig is dan in 

andere kleinere gemeenten: een groep die individueler is en zich richt op vitaliteit. 

In de binnenstad van Tilburg is liefst 25% (11% landelijk) van de huishoudens 

rood. De rode groep zoekt graag naar afwisseling, reuring, verrassende, 

energieke zaken, cultuur en horeca. Het is een doelgroep die Tilburg nog te 

beperkt aan de binnenstad weet te binden en het beoogde plan voor Duvelhof

biedt een goede kans om goed in te spelen op de rode leefstijl.

Tegelijkertijd blijkt uit de analyse dat de zogenaamde gele leefstijl ook typisch is 

voor Tilburg. Zo'n 37% van Tilburgers in de binnenstad en 45% van de hele stad 

hoort bij het gele segment. Een sociale, open groep Tilburgers gericht 

op harmonie. Gezelligheid, gezinsbanden, sociale verbondenheid en gerichtheid 

op anderen zijn eigenschappen die bij deze leefstijl horen. Het is zodoende aan 

te raden om de gele leefstijl centraal te stellen in de uitwerking van het 

totaalconcept en de rode leefstijl als secundaire doelgroep te kiezen om tot een 

goede mix te komen en de afzetmogelijkheden op de markt te vergroten. Dit sluit 

goed aan op de wensen van de omwonenden (waarbij de gele belevingswereld 

dominant is) en de nieuw aan te trekken bewoners (met naar verwachting een 

rode belevingswereld).

Leerpunten referenties

Analyses van verschillende vergelijkbare projecten in Tilburg en de wijdere 

omgeving laten zien dat de invulling van het gebied van grootbelang is 

voor het succes van het gebied. De verschillende projecten die bekeken 

zijn laten bijna allemaal zien dat ze er niet zijn om een functie die al 

gevestigd is in de bestaande structuur te vervangen maar dat de 

ontwikkeling enkel als een extra aanvulling en toevoeging dienen op de 

bestaande structuur. De AeBe Fabriek is hierin een voorbeeld van de 

richting die men niet wil nemen met het Duvelhof, grootschalige 

winkelmogelijkheden en ketens passen niet binnen de huidige cultuur die 

heerst in het Duvelhof.

Een uitstraling en functiemix (op kleinere schaal) zoals in Antwerpen, Strijp 

S, het Stationsgebied van Tilburg, Little C zijn passender op een locatie als 

deze. De initiatieven zijn kleinschaliger en daardoor toegankelijk voor 

bewoners van het gebied als uit de directe omgeving. Pakt Antwerpen laat 

het belang zien van een goede relatie met bewoners die in de buurt wonen 

en wat een goede relatie met buurtbewoners voort kan brengen als deze 

gekoesterd wordt. Strijp S laat zien dat een gefaseerde aanpak werkt en 

dat de stad als wel als zijn bewoners op deze manier rustig kennis kan 

maken met een nieuw cluster. De sfeer die is neergezet in het 

Stationsgebied van Tilburg is een goede meter voor de sfeer die de stad 

ademt en zal van pas komen in een gebied als Duvelhof.

Little C laat zien dat het creëren van stedelijke verdichting er niet voor 

hoeft te zorgen dat de rust uit een gebied verloren gaat. Dit kan door de 

juiste technieken te gebruiken en het creëren van intieme 

ontmoetingsplekken naast elkaar blijven bestaan. Daarnaast laat het Sas 

zien dat winkelen en wonen in het centrum goed samen gaan en tot de 

verbeelding van een bepaalde doelgroep kunnen spreken. 

Conclusie: gele leefstijl centraal
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KWANTITATIEVE RUIMTE 2031 KWALITATIEVE BEHOEFTE

(Creatieve) Bedrijvigheid Vraag van ca. 25.500 m2 aan ruimte Bedrijven uit de creatieve sector vestigen zich graag op dynamische locaties met een 

mix aan functies. Duvelhof is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast is in Tilburg het 

Veemarktkwartier een aangewezen locatie voor creatieve bedrijvigheid door de 

ligging (aan de rand van het centrum en dichtbij het openbaar vervoer) en de 

aanwezigheid van andere creatieve bedrijvigheid in De Plint.

Horeca 42 vestigingen in 2031 (ca. 8.700 m2 bvo) voornamelijk 

in de dranken- en restaurantsectoren

Toevoeging van horeca aan Duvelhof zorgt voor een mix van functies die het gebied 

ten goede doen. Horeca die aansluit bij de verschillende concepten en focust op 

authenticiteit, ambacht en duurzaamheid zijn geschikt voor een gebied als Duvelhof. 

Samenwerking met andere ondernemers die gevestigd zijn in het gebied kunnen 

aangemoedigd worden om zo een sterke eenheid te creëren en een gebied dat altijd 

leeft.

Hotels 51 nieuwe hotelkamers in 2031 Toevoeging van een kleinschalig lifestyle-concept geeft bezoekers van Duvelhof een 

extra ervaring om te overnachten in een levendige en creatieve omgeving en alle 

mogelijkheden van het gebied in zich op te nemen. De locatie aan de rand van het 

centrum en in de omgeving van het station maken het een goede locatie voor een 

(kleinschalig) hotel.

Detailhandel/Services • Beperkte ruimte voor detailhandel (enkel marktruimte 

voor sector in/om het Huis)

• Marktruimte voor een stomerij en behoud van de 

bestaande diensten

• Marktuimte voor leisure in de vorm van zonnebank 

en massagesalon. Daarnaast mogelijkheid tot 

behoud van gevestigde sportschool

Vestiging van detailhandel is lastiger, het beleid van de gemeente laat niet veel 

ruimte. Is er de wens om toch detailhandel te vestigen moet gekeken worden naar 

een combinatie met andere concepten. Services kunnen zich wel vestigen in het 

gebied, met name wanneer deze een toevoeging vormen voor de bewoners van het 

gebied.

Conclusie: marktscans
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Conclusie: aanvullingen uit markscans

Wonen

In Tilburg is veel vraag naar extra woningen. Daartegenover staan 

weinig woningen opgenomen in een vastgesteld plan (harde 

plannen). Daardoor is grote behoefte aan extra woningen. De 

woningen die gepland zijn in Duvelhof passen daar goed in.

In de marktscan zijn een vijftal kansrijke doelgroepen geïdentificeerd 

op basis van de marktbehoefte, locatiekwaliteiten en kwalitatieve 

wensen van de doelgroepen. Dit zijn de Starters, Urban 

Professionals, Empty Nesters, Vitale Ouderen en de (Internationale) 

Kenniswerkers. Deze doelgroepen zijn te koppelen aan de leefstijlen. 

De starters, urban profesionals en kenniswerkers hebben met name 

een rode leefstijl. De empty nesters een gele leefstijl. Hiermee passen 

deze doelgroepen het best bij het beoogde plan van Duvelhof. Ook de 

vitale ouderen met een gele leefstijl passen goed bij het concept. Voor 

studenten is er wel marktruimte, maar deze groep heeft minder 

aansluiting bij het concept. 

Op basis van de marktscan is het kansrijk om het deelprogramma 

wonen te behouden en aan te vullen met shortstay voor tijdelijk 

verblijf. De Tilburgse markt is hiervoor geschikt en de prognose is 

gunstig. Verder vult dit een niche binnen de verblijfsmarkt en vult het 

het huidige aanbod aan. Ook in verschillende beleidsstukken is het 

aantrekken en behouden van (internationale) kenniswerkers een 

aandachtspunt. Goede huisvesting sluit hier op aan.

Voor shortstay zien we kansen voor 6-10 appartementen/studio's, 

omdat hiervoor in Tilburg een duidelijke marktbehoefte bestaat. Deze 

vervangen deels het deelprogramma voor reguliere appartementen.

Het merendeel van het oorspronkelijke programma past goed binnen de marktruimte. 

Om de samenhang in de functiemix optimaal te krijgen zien we de volgende 

aanvullingen.

(Creatieve) bedrijvigheid

De creatieve economie floreert in binnensteden. Deze veelal kleine bedrijven of ZZP-

ers hebben behoefte aan kleine, dynamische werkruimtes met veel mogelijkheden tot 

contact met andere. 

Uniek horecaconcept als trekker

Tilburg kent een breed aanbod aan horeca, op een locatie als Duvelhof is 

onderscheiding en aantrekkingskracht van belang om bezoekers uit de hele stad (en 

verdere omgeving) te trekken

Horeca combineren met bijzonder bakkerijconcept

Voor uitbreiding van de detailhandel in het Duvelhof naast de huidige detailhandel in 

het Duvelhok is in het beleid geen ruimte, echter ontstaan er met de nieuwste trends in 

de horeca en detailhandel steeds meer hybride concepten. Een hybride concept van 

horeca met een vorm van detailhandel zou een goede toevoeging kunnen zijn aan het 

aanbod van Duvelhof

Retail en services als lifestyleconcepten

Zoals benoemd is er in het beleid geen ruimte voor detailhandel op Duvelhof. Echter 

staat de gemeente open voor nieuwe concepten en ontwikkelingen. Hierin kunnen 

services opgenomen worden om extra comfort aan te bieden aan de bewoners met 

daarbij ondergeschikte retail.
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HORECA (MET 

TERRAS)
THEEHUIS

BOUTIQUE

HOTEL

WERK-
RUIMTES

CULTUUR-
ROUTE

ATELIER 
WONINGEN

APPARTE-
MENTEN

PLINT-

WONINGEN

DETAIL-

HANDEL
DIENSTEN LEISURE

Kansrijk 

marktperspectief
+/+ +/+ + + + +/+ +/+ +/+ 0 + +

Aansluiting op beleid 0 0 0 +/+ + +/+ +/+ +/+ - 0 0

Meerwaarde voor de 

buurt
0 +/+ 0 +/+ + + + +/+ 0 0 +

Meerwaarde voor de 

stad
+ + + + + +/+ +/+ +/+ 0 + +

Synergie in gebruik + + + + + +/+ + + + + +

Bijdrage aan sense of 

place/ verhaal
+ + + +/+ +/+ + 0 0 + 0 +

Economische waarde 0 0 0 + + + +/+ +/+ 0 0 0

Toekomstbestendig/ 

flexibel
+ + 0 + + +/+ +/+ +/+ + + +

UITKOMSTEN + + 0 + + +/+ + +/+ - 0 +

LEGENDA

-/- Zeer negatief - Negatief 0 Neutraal + Positief +/+ Zeer positief

Optimalisering synergie tussen functies
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Meerwaarde voor de stad

De stad Tilburg kent net als de rest van Nederland een grote 

woningopgave. Deze kan worden aangepakt door het realiseren van 

stedelijke verdichting. Daarnaast blijkt dat de rode leefstijl een grote 

aanwezigheid heeft in het centrum van Tilburg maar dat het aanbod voor de 

rode leefstijl achter blijft. Het zorgen voor passend aanbod voor zowel de 

gele leefstijl ondersteund met aanbod voor de rode leefstijl zorgt ervoor dat 

het aanbod in de omgeving van het centrum voor de rode leefstijl groter 

wordt. 

Het behouden van het Duvelhok en het realiseren van een “cultuurroute” 

geeft Tilburgers laagdrempelig toegang tot kunst en cultuur terwijl men ook 

kan leren over de geschiedenis van het Duvelhok en Tilburg zelf. 

Meerwaarde omwonenden

Door goed te kijken naar de omwonenden en hun leefstijl, dit mee te nemen 

en met de bewoners in gesprek te gaan is het mogelijk om een plek te 

creëren waar ook de huidige bewoners van de buurt zich op hun gemak 

voelen. Hierdoor kan het Duvelhof een ontmoetingsfunctie voor de buurt 

krijgen. 

Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden om dit ook 

mogelijk te maken:

• Het aanbod moet voornamelijk aansluiten op de leefstijlen van de buurt, 

de voornamelijk gele leefstijl.

• De ontwikkelaar moet open staan voor het gesprek met de buurt en 

ideeën in de buurt ophalen, om zo het aanbod aan te laten sluiten op de 

wensen van de omwonenden. 

• De nieuwe bewoners moeten passen in de buurt. Het samenbrengen van 

verschillende leefstijlen kan, echter wordt het ingewikkeld om de twee op 

elkaar te laten aansluiten wanneer deze leefstijlen lijnrecht tegenover 

elkaar staan. 

• Een hoge toegankelijkheid, buurtbewoners moeten zonder drempel het 

ontwikkelde gebied kunnen betreden en gebruiken, het gebied moet 

opengesteld worden voor de buurt.

Waarde voor omwonenden en de stad
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• Leisure heeft ook een wijdverspreide openingstijd afhankelijk van het type leisure. 

Steeds vaker gaan sportscholen vroeger open en gaan ze later dicht, zo kunnen 

mensen voor en na hun werk nog sporten. Andere leisure typen gebruiken de 

tijden van de horeca, en nog weer anderen houden kantooruren aan.

Zoals te lezen is, is er een breed scala aan gebruiksmomenten te herkennen voor 

de verschillende onderzochte voorzieningen van het Duvelhof. Het is van belang dat 

een goede mix wordt gevonden, waarbij de drukke momenten verspreid worden 

over de dag. Hierdoor zal er de gehele dag door iets te doen zijn in het Duvelhof, 

echter zal door de spreiding van de drukke momenten de rust die momenteel heerst 

in het gebied ook bewaard kunnen blijven. 

In een gebied dat gekenmerkt wordt door een bepaald aanbod aan 

dezelfde voorzieningen zullen de gebruiksmomenten van deze 

voorzieningen met elkaar gelijk lopen. Hierdoor ontstaan er momenten 

waarop het druk is in het gebied en er veel leven op straat is. Echter 

buiten deze momenten om kan het gebied er verlaten uit zien. 

Om een levendig gebied te creëren is het van belang om voorzieningen 

te kiezen die elkaar aanvullen, en die op verschillende momenten van 

de dag gebruikt worden. Zo zal de drukte zich over de dag verspreiden 

en zal er altijd de mogelijkheid zijn om mensen te ontmoeten. Daarnaast 

bevorderd een gevoel van veiligheid in het gebied wanneer er op alle 

momenten van de dag mensen in het gebied aanwezig zijn en dit ook 

zichtbaar is. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van belang dat er in de plint een 

levendige mix aan voorzieningen gerealiseerd wordt. Iedere voorziening 

heeft zijn eigen gebruiksmomenten. 

• Zo zien we dat in woonwijken veel drukte is in de ochtend en aan het 

eind van de dag (als wel als in het weekend), dit heeft te maken met 

het woon-, werkverkeer. 

• Detailhandel kent met name levendigheid tijdens de openingstijden, 

die meestal tussen 10:00 en 18:00 liggen op maandag tot zaterdag. 

• Horeca heeft een bredere openingstijd afhankelijk van het type 

horeca. Een restaurant opent vaak in de loop van de middag, en sluit 

tegen middernacht. Een koffiebar is vaak vroeg op de ochtend al 

open en zal net als veel detailhandel rond 18:00 weer sluiten. 

• Diensten en bedrijvigheid hebben net als detailhandel geregeld 

openingstijden tussen 09:00 en 18:00

Samenhang in gebruiksmomenten
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Positionering

Kiezen voor passende functies en passende doelgroepen 

is goed. Van begin af aan bouwen aan een 

beleefbaar samenhangend merk is nog beter. Hoe valt 

het gebied als eenduidig merk te ontwikkelen, zodat het 

de hoofden en de harten van de Tilburgers en bezoekers 

van de regio weet te raken?

Behalve een passende functiemix (zie slides hiervoor) is 

het hierbij belangrijk om goed aan te sluiten op de 

beleving van de primaire doelgroep, te weten de gele 

leefstijl. In het verlengde hiervan is het krachtig in te 

spelen op de kernwaarden van de stad Tilburg.

Beter aansluiten op kernwaarden Tilburg

De beoogde ontwikkeling heeft potentie om ook de

kernwaarden van Tilburg te benutten (Strategie 

1+1=013) te benutten. Deze zijn: 

experimenteel, humoristisch, daadkrachtig, sociaal, rauw 

en tegendraads. Duvelhof kan vanuit het 

totaalconcept één op één profiteren van de inspanningen 

van Citymarketing Tilburg en andere partners die deze 

kernwaarden uitdraagt. In de bijlage zijn de Tilburgse 

merkwaarden verder toegelicht.

Aanbeveling: gebied als merk
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Bijlagen
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bracht.

Bron: TBI Woonlab

Bijlage: achtergrond gele leefstijl
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bracht.B

Bron: TBI Woonlab

Bijlage: achtergrond rode leefstijl
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bracht.

Bijlage: merksheet Tilburg
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DETAILHANDEL

• Wine & Nuts – bijzondere wijnen en vers 

gebrande noten

• Pastry Club – patisserie, chocolaterie, 

ijssalon, confiserie, salon de the en 

proeverij gecombineerd

• Lokale brouwerij

• Woonassecoires – een lokale 

ondernemer die zelf gemaakte 

assecoires verkoopt (te combineren met 

een atelier in een van de beschikbare 

werkruimten).

HORECA

• Restaurant met biologische lokale 

producten

• Spelcherstadt Kaffeerösterel – koffiezaak 

en –branderij

DIENSTEN

• Fietsenmaker – gecombineerd met 

deelmobiilitiet voor de bewoners.

• Stomerij/wasserette – met speciale 

mogelijkheden voor de bewoners

• Behoud van de al gevestigde diensten

LEISURE

• Sportschool – terugbrengen van de 

momenteel gevestigde sportschool 

versterkt de binding met de huidige 

gebruikers.

• Jeu de Boules banen – laag drempelige

manier voor bewoners en omwonenden 

om gebruik te maken van de openbare 

ruimte.  

BEDRIJVIGHEID

• Ruimten voor flexwerken en vergaderen –

Student Hotel

• Ruimte behouden voor huidige huurders

• Ateliers met lezingen en presentaties

Lokale ondernemers bieden doorgaans veel 

mogelijkheden voor metro-mix gebieden als het 

Duvelhof. Echter kan ook gekeken worden naar 

de ketens die aansluiten op de leefstijlen van de 

bewoners en omwonenden van het Duvelhof. 

Lokaal en biologisch is hip, dit betekent echter niet 

dat dit niet kan samengaan met bekendere 

merken en ketens. 

Bijlage: referenties



73

Bijlage: referenties
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76

Er zijn in totaal 427 respondenten. De enquête heeft open gestaan van 19 mei tot 

en met 21 juni 2022 via het platform Tilburg.com. 

Veel woningzoekenden in het centrum van Tilburg, Duvelhof wordt als 

aantrekkelijke locatie gezien

• Er zijn veel woningzoekenden die een woning in het centrum van Tilburg zoeken 

(64% zoekt een woning in het centrum, 96% zoekt / zoekt misschien een woning in 

het centrum). Daarbij wordt het Duvelhof als aantrekkelijke locatie gezien, zelfs 

aantrekkelijker dan het centrum zelf (75% van de woningzoekenden zou een woning 

in het Duvelhof overwegen, 96% zou / zou misschien een woning in het Duvelhof

overwegen).

Het merendeel van de respondenten vindt de toevoeging van voorzieningen een 

(heel) goed idee, te weten:

• 61% vindt een ander type horeca (zoals theehuis, koffiebar) een (heel) goed idee, 

27% vindt het (helemaal) geen goed idee;

• 58% vindt een klein aantal kleinschalige winkels / ondersteunde detailhandel een 

(heel) goed idee, 31% vindt het (helemaal) geen goed idee;

• 56% vindt gemeenschappelijke voorzieningen een (heel) goed idee, 21% vindt het 

(helemaal) geen goed idee;

• 53% vindt een restaurant met terras een (heel) goed idee, 36% vindt het (helemaal) 

geen goed idee;

• 37% vindt een kleinschalig boutique hotel een (heel) goed idee, 40% vindt het 

(helemaal) geen goed idee.

De bezoekers zijn het meest positief, kort gevolgd door de woningzoekenden. De 

omwonenden zijn het meest kritisch. Met name de omwonenden ouder dan 40 jaar zijn 

overwegend negatief over de toevoeging van voorzieningen. 

29%

20%

23%

28%

13%

32%

38%

33%

25%

24%

11%

10%

21%

11%

21%

1%

0%

1%

1%

2%

9%

10%

12%

12%

15%

18%

21%

9%

24%

25%

Ander type horeca

zoals theehuis,

koffiebar

Klein aantal

kleinschalige winkels /

ondersteunende

detailhandel

Gemeenschappelijke

voorzieningen

Restaurant met terras

Kleinschalig boutique

hotel

Heel goed idee Goed idee

Neutraal Geen mening

Geen goed idee Helemaal geen goed idee



Samenvatting uitkomsten (2/2)

77

Toevoeging van een bedrijfsverzamelgebouw

• Over de toevoeging van een bedrijfsverzamelgebouw zijn gemengde gevoelens. Er wordt zowel positief als negatief gereageerd (43% vindt een 

bedrijfsverzamelgebouw een (heel) goed idee, 34% vindt het (helemaal) geen goed idee).

Openstelling rijksmonument Duvelhok goed idee

• Over het algemeen vinden de respondenten het openstellen van het rijksmonument Duvelhok een goed idee: 67% vindt het openstellen van het 

rijksmonument Duvelhok een (heel) goed idee, 18% vindt het (helemaal) geen goed idee.

Deelmobiliteit nog in de kinderschoenen

• Deelmobiliteit op de locatie Duvelhok/Duvelhof staat nog in de kinderschoenen. Hierop wordt grotendeels negatief gereageerd. Circa de helft (48%) geeft 

aan nooit gebruik te maken van deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar zou zijn, 20% zelden. Daarentegen geeft een kwart (25%) aan af en toe tot vaak 

gebruik te maken van deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar zou zijn. Met de tijd zal vermoedelijk een grotere groep gebruik maken van deelmobiliteit. 

• Daarnaast reageert de groep woningzoekenden het meest positief op de toevoeging van deelmobiliteit. Ruim de helft (54%) van de woningzoekenden zou af 

en toe tot vaak gebruik maken van deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar is (39% van de woningzoekenden zou zelden tot nooit gebruik maken van 

deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar is).
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1. Inleiding en Respons



Inleiding
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• Aan de Sint Josephstraat in het Veemarktkwartier, op een 

steenworp afstand van de Korte Heuvel en 013, ligt het 

Duvelhok en achterliggend parkeerterrein (het Duvelhof). Er zijn 

plannen om dit Rijksmonument en omliggend terrein te 

ontwikkelen tot een mix van wonen, werken en ontmoeten met 

een sausje van cultuur, bedrijvigheid en horeca.

• Om de exacte invulling van de toekomstige ontwikkeling te 

bepalen is naar de mening van geïnteresseerden gevraagd. 

Inwoners van Tilburg, woningzoekenden, omwonenden, 

bezoekers, en bedrijfseigenaren hebben de vragenlijst ingevuld. 

• De enquête heeft open gestaan van 19 mei tot en met 21 juni 

2022 via het platform Tilburg.com. Iedereen die aan de enquête 

wilde deelnemen kon de vragenlijst invullen. Bekendheid over 

deze enquête is verspreid via sociale media, een nieuwsbrief en 

per mail aan buurtbewoners en buurtondernemers. Dit heeft 

geleid tot 427 ingevulde vragenlijsten. 
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• De enquête is in totaal 427 keer 

ingevuld

• Dit is een representatieve 

steekproef

• De grootste groep respondenten zijn 

omwonenden van het Duvelhok 

(151, 35%), bezoekers (108, 25%) 

en woningzoekenden in Tilburg (91, 

21%)
• De resultaten voor deze drie grootste 

doelgroepen geven een betrouwbare 

indicatie, maar kunnen niet als  

volledig representatief worden 

beschouwd, daar het aantal 

waarnemingen te beperkt is (91 tot 

151)

• De groep ondernemers (10+6) is te 

klein om betrouwbare conclusies uit 

te trekken
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• De leeftijdsverdeling van de 

respondenten is redelijk evenwichtig 

met uitzondering van de 

minderjarigen (jonger dan 18) en 

ouderen (70 jaar en ouderen)

• De meeste respondenten zijn 

woonachtig¹ in de wijk Oud-Zuid 

(34%). Dit is tevens ook de wijk 

waarin Duvelhok is gesitueerd

• Ook zijn veel respondenten 

woonachtig¹ in het centrum (18%) 

en Oud-Noord (11%)

• De overige respondenten wonen¹ 

verder verspreid over de stad of 

komen van buiten Tilburg

¹ In het geval van de ondernemers de plek van de 

bedrijfsvestiging
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2. Voorzieningen



Voorzieningen

83

Wat vinden de respondenten van de 

toevoeging van de volgende functies?

Antwoorden van de totale groep respondenten

• 61% vindt een ander type horeca (zoals 

theehuis, koffiebar) een (heel) goed idee, 

27% vindt het (helemaal) geen goed idee

• 58% vindt een klein aantal kleinschalige 

winkels / ondersteunde detailhandel een 

(heel) goed idee, 31% vindt het 

(helemaal) geen goed idee

• 56% vindt gemeenschappelijke 

voorzieningen een (heel) goed idee, 21% 

vindt het (helemaal) geen goed idee

• 53% vindt een restaurant met terras een 

(heel) goed idee, 36% vindt het 

(helemaal) geen goed idee

• 37% vindt een kleinschalig boutique hotel 

een (heel) goed idee, 40% vindt het 

(helemaal) geen goed idee
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Voorzieningen
Ander type horeca (zoals theehuis, koffiebar)

84

Wat vinden de respondenten van de 

toevoeging van de volgende functies?

Antwoorden per doelgroep

• 73% van de bezoekers vindt een ander 

type horeca (zoals theehuis, koffiebar) 

een (heel) goed idee,14% vindt het 

(helemaal) geen goed idee

• 68% van de woningzoekenden vindt een 

ander type horeca (zoals theehuis, 

koffiebar) een (heel) goed idee, 20% vindt 

het (helemaal) geen goed idee

• 41% van de omwonenden vindt een 

ander type horeca (zoals theehuis, 

koffiebar) een (heel) goed idee, 49% vindt 

het (helemaal) geen goed idee



Voorzieningen
Klein aantal kleinschalige winkels/ondersteunende detailhandel
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Wat vinden de respondenten van de 

toevoeging van de volgende functies?

Antwoorden per doelgroep

• 71% van de bezoekers vindt een klein 

aantal kleinschalige winkels / 

ondersteunde detailhandel een (heel) 

goed idee, 18% vindt het (helemaal) geen 

goed idee

• 65% van de woningzoekenden vindt een 

klein aantal kleinschalige winkels / 

ondersteunde detailhandel een (heel) 

goed idee, 25% vindt het (helemaal) geen 

goed idee

• 39% van de omwonenden vindt een klein 

aantal kleinschalige winkels / 

ondersteunde detailhandel een (heel) 

goed idee, 49% vindt het (helemaal) geen 

goed idee
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Voorzieningen
Gemeenschappelijke voorzieningen (bijv. flexwerkplekken, gedeelde tuin)
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Wat vinden de respondenten van de 

toevoeging van de volgende functies?

Antwoorden per doelgroep

• 61% van de bezoekers vindt 

gemeenschappelijke voorzieningen een 

(heel) goed idee, 20% vindt het 

(helemaal) geen goed idee

• 59% van de woningzoekenden vindt 

gemeenschappelijke voorzieningen een 

(heel) goed idee, 17% vindt het 

(helemaal) geen goed idee

• 47% van de omwonenden vindt 

gemeenschappelijke voorzieningen een 

(heel) goed idee, 30% vindt het 

(helemaal) geen goed idee
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Voorzieningen
Restaurant met terras
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Wat vinden de respondenten van de 

toevoeging van de volgende functies?

Antwoorden per doelgroep

• 71% van de bezoekers vindt een 

restaurant met terras een (heel) goed 

idee, 20% vindt het (helemaal) geen goed 

idee

• 61% van de woningzoekenden vindt een 

restaurant met terras een (heel) goed 

idee, 22% vindt het (helemaal) geen goed 

idee

• 28% van de omwonenden vindt een 

restaurant met terras een (heel) goed 

idee, 63% vindt het (helemaal) geen goed 

idee
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Voorzieningen
Kleinschalig boutique hotel

88

Wat vinden de respondenten van de 

toevoeging van de volgende functies?

Antwoorden per doelgroep

• 57% van de bezoekers vindt een 

kleinschalig boutique hotel een (heel) 

goed idee, 19% vindt het (helemaal) geen 

goed idee

• 24% van de woningzoekenden vindt een 

kleinschalig boutique hotel een (heel) 

goed idee, 46% vindt het (helemaal) geen 

goed idee

• 26% van de omwonenden vindt een 

kleinschalig boutique hotel een (heel) 

goed idee, 61% vindt het (helemaal) geen 

goed idee
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3. Bedrijfsverzamelgebouw
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Wat vinden de respondenten van de 

toevoeging van een 

bedrijfsverzamelgebouw?

Antwoorden van de totale groep respondenten

In een bedrijfsverzamelgebouw zitten meerdere bedrijven 

bij elkaar. Elk bedrijf heeft zijn eigen bedrijfsruimte, maar 

er worden ook zaken met andere ondernemers gedeeld 

zoals bijvoorbeeld onderhoud en schoonmaak van het 

gebouw; personeel (zoals receptie of beveiliging); 

kopieerapparaat; en vergaderzalen.

• 43% vindt een bedrijfsverzamelgebouw 

een (heel) goed idee, 34% vindt het 

(helemaal) geen goed idee
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Heel goed idee Goed idee Neutraal Geen mening Geen goed idee Helemaal geen goed idee

Bedrijfsverzamelgebouw
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Wat vinden de respondenten van de 

toevoeging van een 

bedrijfsverzamelgebouw?

Antwoorden per doelgroep

In een bedrijfsverzamelgebouw zitten meerdere bedrijven 

bij elkaar. Elk bedrijf heeft zijn eigen bedrijfsruimte, maar 

er worden ook zaken met andere ondernemers gedeeld 

zoals bijvoorbeeld onderhoud en schoonmaak van het 

gebouw; personeel (zoals receptie of beveiliging); 

kopieerapparaat; en vergaderzalen.

• 55% van de bezoekers vindt een 

bedrijfsverzamelgebouw een (heel) goed 

idee, 27% vindt het (helemaal) geen goed 

idee

• 39% van de woningzoekenden vindt een 

bedrijfsverzamelgebouw een (heel) goed 

idee, 33% vindt het (helemaal) geen goed 

idee

• 30% van de omwonenden vindt een 

bedrijfsverzamelgebouw een (heel) goed 

idee, 45% vindt het (helemaal) geen goed 

idee
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4. Openstelling rijksmonument
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Wat vinden de respondenten van het 

openstellen van het rijksmonument 

Duvelhok?

Antwoorden van de totale groep respondenten

De openstelling van het rijksmonument Duvelhok houdt in 

dat het gebouw en de tuin open toegankelijk worden voor 

het publiek. De openstelling zou bijvoorbeeld het volgende 

kunnen bevatten: een groene wandelroute in de tuin; een 

openbare groene kunstroute in de tuin; en/of een 

openbaar mini-museum met een historische audiovisuele 

beleving in de Duvelhokken.

• 67% vindt het openstellen van het 

rijksmonument Duvelhok een (heel) goed 

idee, 18% vindt het (helemaal) geen goed 

idee
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Omwonende van Duvelhok
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Heel goed idee Goed idee Neutraal Geen mening Geen goed idee Helemaal geen goed idee

Openstelling rijksmonument

Wat vinden de respondenten van het 

openstellen van het rijksmonument 

Duvelhok?

Antwoorden per doelgroep

De openstelling van het rijksmonument Duvelhok houdt in 

dat het gebouw en de tuin open toegankelijk worden voor 

het publiek. De openstelling zou bijvoorbeeld het volgende 

kunnen bevatten: een groene wandelroute in de tuin; een 

openbare groene kunstroute in de tuin; en/of een 

openbaar mini-museum met een historische audiovisuele 

beleving in de Duvelhokken.

• 86% van de bezoekers vindt het 

openstellen van het rijksmonument 

Duvelhok een (heel) goed idee, 5% vindt 

het (helemaal) geen goed idee

• 57% van de woningzoekenden vindt het 

openstellen van het rijksmonument 

Duvelhok een (heel) goed idee, 21% vindt 

het (helemaal) geen goed idee 

• 49% van de omwonenden vindt het 

openstellen van het rijksmonument 

Duvelhok een (heel) goed idee, 33% vindt 

het (helemaal) geen goed idee
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5. Deelmobiliteit
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Wat vinden de respondenten van 

deelmobiliteit op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof?

Antwoorden van de totale groep respondenten

Deelmobiliteit zijn vervoersmiddelen die voor iedereen 

toegankelijk zijn. Veelvoorkomende gedeelde 

vervoersmiddelen zijn fietsen, scooters en auto's. De 

gedeelde vervoersmiddelen kunnen met een app worden 

geboekt en vervolgens gebruikt worden.

• 39% vindt elektrische fietsen op de 

locatie Duvelhok/Duvelhof een (heel) 

goed idee, 40% vindt het (helemaal) geen 

goed idee

• 24% vindt elektrische auto’s op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof een (heel) goed idee, 

54% vindt het (helemaal) geen goed idee

• 24% vindt elektrische scooters op de 

locatie Duvelhok/Duvelhof een (heel) 

goed idee, 56% vindt het (helemaal) geen 

goed idee
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Deelmobiliteit
Elektrische fiets
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Wat vinden de respondenten van 

deelmobiliteit op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof?

Antwoorden per doelgroep

Deelmobiliteit zijn vervoersmiddelen die voor iedereen 

toegankelijk zijn. Veelvoorkomende gedeelde 

vervoersmiddelen zijn fietsen, scooters en auto's. De 

gedeelde vervoersmiddelen kunnen met een app worden 

geboekt en vervolgens gebruikt worden.

• 49% van de woningzoekenden vindt 

elektrische fietsen op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof een (heel) goed idee, 

21% vindt het (helemaal) geen goed idee

• 48% van de bezoekers vindt elektrische 

fietsen op de locatie Duvelhok/Duvelhof

een (heel) goed idee, 29% vindt het 

(helemaal) geen goed idee

• 22% van de omwonenden vindt 

elektrische fietsen op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof een (heel) goed idee, 

66% vindt het (helemaal) geen goed idee
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Wat vinden de respondenten van 

deelmobiliteit op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof?

Antwoorden per doelgroep

Deelmobiliteit zijn vervoersmiddelen die voor iedereen 

toegankelijk zijn. Veelvoorkomende gedeelde 

vervoersmiddelen zijn fietsen, scooters en auto's. De 

gedeelde vervoersmiddelen kunnen met een app worden 

geboekt en vervolgens gebruikt worden.

• 49% van de woningzoekenden vindt 

elektrische auto’s op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof een (heel) goed idee, 

24% vindt het (helemaal) geen goed idee

• 18% van de bezoekers vindt elektrische 

auto’s op de locatie Duvelhok/Duvelhof

een (heel) goed idee, 50% vindt het 

(helemaal) geen goed idee

• 13% van de omwonenden vindt 

elektrische auto’s op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof een (heel) goed idee, 

78% vindt het (helemaal) geen goed idee
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Deelmobiliteit
Elektrische scooter
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Wat vinden de respondenten van 

deelmobiliteit op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof?

Antwoorden per doelgroep

Deelmobiliteit zijn vervoersmiddelen die voor iedereen 

toegankelijk zijn. Veelvoorkomende gedeelde 

vervoersmiddelen zijn fietsen, scooters en auto's. De 

gedeelde vervoersmiddelen kunnen met een app worden 

geboekt en vervolgens gebruikt worden.

• 45% van de woningzoekenden vindt 

elektrische scooters op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof een (heel) goed idee, 

28% vindt het (helemaal) geen goed idee

• 20% van de bezoekers vindt elektrische 

scooters op de locatie Duvelhok/Duvelhof

een (heel) goed idee, 52% vindt het 

(helemaal) geen goed idee

• 12% van de omwonenden vindt 

elektrische scooters op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof een (heel) goed idee, 

79% vindt het (helemaal) geen goed idee
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Zou je gebruik maken van deelmobiliteit 

wanneer dit beschikbaar is?

Antwoorden van de totale groep respondenten

Deelmobiliteit zijn vervoersmiddelen die voor iedereen 

toegankelijk zijn. Veelvoorkomende gedeelde 

vervoersmiddelen zijn fietsen, scooters en auto's. De 

gedeelde vervoersmiddelen kunnen met een app worden 

geboekt en vervolgens gebruikt worden.

• 25% zou af en toe tot vaak gebruik 

maken van deelmobiliteit wanneer dit 

beschikbaar is, 68% zou zelden tot nooit 

gebruik maken van deelmobiliteit 

wanneer dit beschikbaar is
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Zou je gebruik maken van deelmobiliteit wanneer dit 

beschikbaar is?

Antwoorden per doelgroep

Deelmobiliteit zijn vervoersmiddelen die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Veelvoorkomende gedeelde vervoersmiddelen zijn fietsen, scooters en 

auto's. De gedeelde vervoersmiddelen kunnen met een app worden 

geboekt en vervolgens gebruikt worden.

• 54% van de woningzoekenden zou af en toe tot vaak 

gebruik maken van deelmobiliteit wanneer dit 

beschikbaar is, 39% zou zelden tot nooit gebruik 

maken van deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar is

• 21% van de bezoekers zou af en toe tot vaak gebruik 

maken van deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar is, 

74% zou zelden tot nooit gebruik maken van 

deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar is

• 10% van de omwonenden zou af en toe tot vaak 

gebruik maken van deelmobiliteit wanneer dit 

beschikbaar is, 85% zou zelden tot nooit gebruik 

maken van deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar is
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6. Verdieping I  
woningzoekenden



Verdieping I
woningzoekenden
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Zoek je een woning in het centrum van Tilburg?

Antwoorden woningzoekenden

• 64% van de woningzoekenden zoekt een woning in 

het centrum van Tilburg

• 96% van de woningzoekenden zoekt / zoekt 

misschien een woning in het centrum van Tilburg

Zou je een woning in het Duvelhof overwegen?

Antwoorden woningzoekenden

• 75% van de woningzoekenden zou een woning in het 

Duvelhof overwegen

• 96% van de woningzoekenden zou / zou misschien 

een woning in het Duvelhof overwegen

64%

32%

4%

Zoek je een woning in het centrum van Tilburg?

Ja

Misschien

Nee

75%

21%

4%

Zou je een woning in het Duvelhof overwegen?
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Misschien
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Verdieping I
woningzoekenden
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Zoek je een woonruimte voor een 

1-persoons-, 2-persoons- of 3 of 

meerpersoonshuishouden?

Antwoorden woningzoekenden

• Het merendeel van de woningzoekenden zoekt een 

woonruimte voor een 2-persoonshuishouden:

o 59% zoekt voor een 2-persoonshuishouden

o 20% zoekt voor een 1-persoonshuishouden

o 19% zoekt voor een 3 of meerpersoonshuishouden

Zou je in een appartementencomplex willen wonen 

hoger dan 15 meter (5 verdiepingen)? 

Antwoorden woningzoekenden

• Het merendeel van de woningzoekenden (62%) zou / zou 

misschien in een appartementencomplex hoger dan 15 

meter (5 verdiepingen) willen wonen
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Zoek je een woonruimte voor een 1-persoons-, 2-persoons- of 3 of 

meerpersoonshuishouden?
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Weet ik niet



Verdieping I
woningzoekenden
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Zoek je een huurappartement? Zo ja, naar 

welke van onderstaande categorieën ben je op 

zoek?

Antwoorden woningzoekenden

• Het grootste deel van de woningzoekenden dat 

een huurappartement zoekt, zoekt een 

appartement van 65 m² of 80 m²:

o 33% zoekt een appartement van 65 m² 

o 29% zoekt een appartement van 80 m²

o 17% zoekt een appartement van 100 m²

o 10% zoekt een appartement van 50 m²

o 6% zoekt een appartement van 120 m²
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Verdieping I
woningzoekenden
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Wat vinden de respondenten van de volgende 

gemeenschappelijke voorzieningen?

Antwoorden woningzoekenden

• 81% vindt een fietsenstalling (heel) belangrijk, 8% 

(helemaal) niet belangrijk

• 44% vindt een gedeelde tuin (heel) belangrijk, 23% 

(helemaal) niet belangrijk

• 43% vindt een pakketpunt (heel) belangrijk, 31% 

(helemaal) niet belangrijk

• 41% vindt een conciërge / community manager (heel) 

belangrijk, 29% (helemaal) niet belangrijk

• 35% vindt een sociale ontmoetingsruimte / buurthuis 

(heel) belangrijk, 38% (helemaal) niet belangrijk

• 26% vindt flexwerkplekken (heel) belangrijk, 50% 

(helemaal) niet belangrijk

• 21% vindt een was- en droogruimte (heel) belangrijk, 

62% (helemaal) niet belangrijk

• 13% vindt een multifunctionele lounge belangrijk, 51% 

(helemaal) niet belangrijk

• 11% vindt vergaderruimte / workshop ruimte (heel) 

belangrijk, 59% (helemaal) niet belangrijk
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7. Verdieping II  
omwonenden



Voorzieningen
Ander type horeca (zoals theehuis, koffiebar)

108

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging van een ander type horeca 

(zoals theehuis, koffiebar), uitgesplitst 

naar leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• De groep tussen de 18 en 29 jaar is 

overwegend positief over de toevoeging van 

ander type horeca

• De groep tussen de 30 en 39 jaar is 

overwegend positief over de toevoeging van 

ander type horeca, naast een substantieel 

aandeel dat negatief reageert

• De groep tussen 40 en 49 jaar is zowel 

positief als negatief over de toevoeging van 

ander type horeca

• De groep tussen 50 en 69 jaar is overwegend 

negatief over de toevoeging van ander type 

horeca, naast een substantieel aandeel dat 

positief reageert

• De groep 70 jaar en ouder is overwegend 

positief over de toevoeging van ander type 

horeca, naast een substantieel aandeel dat 

negatief reageert

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 6 55% 0 0% 2 18% 0 0% 2 18% 1 9% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 5 25% 7 35% 1 5% 2 10% 5 25% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 2 9% 9 39% 2 9% 3 13% 7 30% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 3 10% 5 16% 3 10% 5 16% 15 48% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 4 9% 8 17% 7 15% 5 11% 23 49% 0 0% 47 100%

70 jaar of ouder 2 11% 10 56% 0 0% 3 17% 3 17% 0 0% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 22 15% 39 26% 15 10% 18 12% 56 37% 1 1% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie
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Voorzieningen
Klein aantal kleinschalige winkels/ondersteunende detailhandel

109

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging van kleinschalige 

winkels/ondersteunende detailhandel, 

uitgesplitst naar leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• De groep tussen 18 en 39 jaar is 

overwegend positief over de toevoeging 

van kleinschalige 

winkels/ondersteunende detailhandel, 

naast een substantieel aandeel dat 

negatief reageert

• De groep tussen de 40 en 69 jaar is 

overwegend negatief over de toevoeging 

van kleinschalige 

winkels/ondersteunende detailhandel, 

naast een substantieel aandeel dat 

positief reageert

• De groep 70 jaar of ouder is zowel 

positief als negatief over de toevoeging 

van kleinschalige 

winkels/ondersteunende detailhandel

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 3 27% 3 27% 1 9% 2 18% 2 18% 0 0% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 3 15% 8 40% 2 10% 1 5% 5 25% 1 5% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 2 9% 6 26% 2 9% 2 9% 11 48% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 1 3% 9 29% 1 3% 2 6% 18 58% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 5 11% 12 26% 5 11% 1 2% 24 51% 0 0% 47 100%

70 jaar of ouder 2 11% 5 28% 5 28% 3 17% 3 17% 0 0% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 16 11% 43 28% 16 11% 11 7% 64 42% 1 1% 151
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Voorzieningen
Gemeenschappelijke voorzieningen (bijv. flexwerkplekken, gedeelde tuin)

110

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging van gemeenschappelijke 

voorzieningen, uitgesplitst naar 

leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• De groep tussen de 18 en 49 jaar is 

zowel positief als negatief over de 

toevoeging van gemeenschappelijke 

voorzieningen

• De groep 50 jaar en ouder is 

overwegend positief over de 

toevoeging van gemeenschappelijke 

voorzieningen, naast een substantieel 

aandeel dat negatief reageert

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 1 9% 4 36% 2 18% 1 9% 2 18% 1 9% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 5 25% 4 20% 4 20% 4 20% 3 15% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 7 30% 3 13% 4 17% 6 26% 3 13% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 8 26% 11 35% 3 10% 4 13% 5 16% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 9 19% 12 26% 13 28% 5 11% 7 15% 1 2% 47 100%

70 jaar of ouder 3 17% 4 22% 7 39% 4 22% 0 0% 0 0% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 33 22% 38 25% 33 22% 24 16% 21 14% 2 1% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie
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Voorzieningen
Restaurant met terras

111

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging van een restaurant met 

terras, uitgesplitst naar 

leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• De groep tussen de 18 en 29 jaar staat 

overwegend positief over de toevoeging 

van een restaurant met terras

• De groep tussen de 30 en 39 jaar is 

zowel positief als negatief over de 

toevoeging van een restaurant met terras

• De groep ouder dan 40 jaar staat 

overwegend negatief over de toevoeging 

van een restaurant met terras, naast een 

substantieel aandeel dat positief reageert

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 6 55% 0 0% 1 9% 1 9% 2 18% 1 9% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 5 25% 4 20% 2 10% 4 20% 5 25% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 2 9% 4 17% 3 13% 1 4% 13 57% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 2 6% 4 13% 1 3% 3 10% 21 68% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 2 4% 7 15% 3 6% 5 11% 30 64% 0 0% 47 100%

70 jaar of ouder 2 11% 4 22% 3 17% 3 17% 6 33% 0 0% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 19 13% 23 15% 13 9% 17 11% 78 52% 1 1% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie
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Voorzieningen
Kleinschalig boutique hotel

112

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging van een kleinschalig 

boutique hotel, uitgesplitst naar 

leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• Alle leeftijdsgroepen zijn overwegend 

negatief over de toevoeging van een 

kleinschalig boutique hotel, naast een 

klein aandeel dat wel positief reageert

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 2 18% 1 9% 2 18% 3 27% 3 27% 0 0% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 1 5% 6 30% 3 15% 3 15% 7 35% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 3 13% 5 22% 2 9% 1 4% 12 52% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 2 6% 6 19% 2 6% 3 10% 17 55% 1 3% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 1 2% 5 11% 8 17% 2 4% 31 66% 0 0% 47 100%

70 jaar of ouder 2 11% 5 28% 1 6% 5 28% 5 28% 0 0% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 11 7% 28 19% 18 12% 17 11% 76 50% 1 1% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie
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Bedrijfsverzamelgebouw

113

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging van een 

bedrijfsverzamelgebouw, uitgesplitst 

naar leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• Er zit weinig verschil tussen de 

leeftijdsgroepen

• Er wordt overwegend negatief 

gereageerd op de toevoeging van een 

bedrijfsverzamelgebouw, met 

uitzondering van de groep tussen de 

18 en 29 jaar en 70 jaar of ouder. 

Deze twee groepen reageren zowel 

positief als negatief (redelijk 

gelijkmatige verdeling)

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 1 9% 4 36% 2 18% 1 9% 3 27% 0 0% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 1 5% 6 30% 3 15% 3 15% 7 35% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 1 4% 5 22% 6 26% 2 9% 9 39% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 1 3% 9 29% 7 23% 3 10% 11 35% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 1 2% 10 21% 13 28% 10 21% 12 26% 1 2% 47 100%

70 jaar of ouder 1 6% 5 28% 7 39% 3 17% 2 11% 0 0% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 6 4% 39 26% 38 25% 22 15% 45 30% 1 1% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie
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Openstelling rijksmonument

114

Wat vinden de omwonenden van het 

openstellen van het rijksmonument 

Duvelhok, uitgesplitst naar 

leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• De groep tussen de 18 en 39 jaar is 

overwegend positief over het 

openstellen van het rijksmonument

• De groep tussen de 40 en 59 jaar is 

zowel positief als negatief over het 

openstellen van het rijksmonument

• De groep van 60 jaar of ouder is 

overwegend positief over het 

openstellen van het rijksmonument, 

naast een substantieel aandeel dat 

negatief reageert

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 4 36% 4 36% 0 0% 0 0% 2 18% 1 9% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 6 30% 6 30% 5 25% 1 5% 2 10% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 4 17% 6 26% 3 13% 0 0% 10 43% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 3 10% 8 26% 6 19% 2 6% 12 39% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 8 17% 14 30% 10 21% 2 4% 13 28% 0 0% 47 100%

70 jaar of ouder 6 33% 5 28% 2 11% 3 17% 2 11% 0 0% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 31 21% 43 28% 26 17% 8 5% 42 28% 1 1% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie
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Deelmobiliteit
Elektrische fiets

115

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging van elektrische fietsen op 

de locatie Duvelhok/Duvelhof, 

uitgesplitst naar leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• De groep tussen de 18 en 29 jaar is 

overwegend positief over de 

toevoeging van elektrische fietsen op 

de locatie Duvelhok/Duvelhof, naast 

een substantieel aandeel dat negatief 

reageert

• De groep ouder dan 30 jaar reageert 

overwegend negatief op de 

toevoeging van elektrische fietsen op 

de locatie Duvelhok/Duvelhof, naast 

een klein aandeel dat negatief 

reageert

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 2 18% 4 36% 0 0% 2 18% 2 18% 1 9% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 3 15% 3 15% 3 15% 5 25% 6 30% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 2 9% 1 4% 1 4% 4 17% 15 65% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 3 10% 4 13% 2 6% 3 10% 19 61% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 0 0% 6 13% 4 9% 11 23% 24 51% 2 4% 47 100%

70 jaar of ouder 1 6% 4 22% 5 28% 3 17% 4 22% 1 6% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 11 7% 22 15% 15 10% 28 19% 71 47% 4 3% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie
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Deelmobiliteit
Elektrische auto

116

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging elektrische auto’s op de 

locatie Duvelhok/Duvelhof, 

uitgesplitst naar leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• Alle leeftijdsgroepen zijn overwegend 

negatief over de toevoeging van 

elektrische auto’s op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof

• De groep tussen de 18 en 29 jaar 

heeft het grootste aandeel 

omwonenden dat positief reageert

over de toevoeging van elektrische 

auto’s 

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 2 18% 1 9% 2 18% 1 9% 5 45% 0 0% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 3 15% 1 5% 4 20% 5 25% 7 35% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 2 9% 0 0% 1 4% 2 9% 18 78% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 2 6% 2 6% 1 3% 5 16% 21 68% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 0 0% 3 6% 2 4% 11 23% 29 62% 2 4% 47 100%

70 jaar of ouder 0 0% 3 17% 2 11% 6 33% 6 33% 1 6% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 9 6% 10 7% 12 8% 30 20% 87 58% 3 2% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie
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Deelmobiliteit
Elektrische scooter

117

Wat vinden de omwonenden van de 

toevoeging van elektrische scooters 

op de locatie Duvelhok/Duvelhof, 

uitgesplitst naar leeftijdsgroep?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• Er zit weinig verschil tussen de 

leeftijdsgroepen

• Alle leeftijdsgroepen zijn overwegend 

negatief over de toevoeging van 

elektrische scooters op de locatie 

Duvelhok/Duvelhof

• De groep tussen de 18 en 29 jaar 

heeft het grootste aandeel 

omwonenden dat positief reageert

over de toevoeging van elektrische 

scooters

Heel goed 
idee Goed idee Neutraal

Geen 
goed idee

Helemaal geen 
goed idee

Geen 
mening Totaal

# % # % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 1 9% 3 27% 0 0% 3 27% 4 36% 0 0% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 1 5% 2 10% 3 15% 6 30% 8 40% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 2 9% 0 0% 1 4% 3 13% 17 74% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 1 3% 5 16% 0 0% 5 16% 20 65% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 0 0% 2 4% 3 6% 10 21% 30 64% 2 4% 47 100%

70 jaar of ouder 0 0% 2 11% 3 17% 7 39% 5 28% 1 6% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 5 3% 14 9% 10 7% 34 23% 85 56% 3 2% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie

9%

5%

9%

3%

27%

10%

16%

4%

11%

15%

4%

6%

17%

4%

6%

27%

30%

13%

16%

21%

39%

36%

40%

74%

65%

64%

28%

Tussen de 18 en 29 jaar

Tussen de 30 en 39 jaar

Tussen de 40 en 49 jaar

Tussen de 50 en 59 jaar

Tussen de 60 en 69 jaar

70 jaar of ouder

Heel goed idee Goed idee Neutraal Geen mening Geen goed idee Helemaal geen goed idee
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Zouden de omwonenden gebruik 

maken van deelmobiliteit wanneer dit 

beschikbaar is?

Antwoorden omwonenden per leeftijdsgroep

• Er zit weinig verschil tussen de 

leeftijdsgroepen

• Bij alle leeftijdsgroepen heeft het 

merendeel aangegeven zelden tot 

nooit gebruik te maken van 

deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar 

is

Vaak Af en toe Zelden Nooit Weet ik niet Totaal

# % # % # % # % # %

Tussen de 18 en 29 jaar 0 0% 2 18% 5 45% 3 27% 1 9% 11 100%

Tussen de 30 en 39 jaar 0 0% 3 15% 5 25% 12 60% 0 0% 20 100%

Tussen de 40 en 49 jaar 1 4% 0 0% 2 9% 20 87% 0 0% 23 100%

Tussen de 50 en 59 jaar 1 3% 3 10% 2 6% 25 81% 0 0% 31 100%

Tussen de 60 en 69 jaar 0 0% 4 9% 4 9% 35 74% 4 9% 47 100%

70 jaar of ouder 0 0% 1 6% 2 11% 13 72% 2 11% 18 100%

Wil ik niet zeggen 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100%

Totaal 2 1% 13 9% 20 13% 109 72% 7 5% 151

De respons per leeftijdsgroep is laag. 

Door wisselende antwoorden tussen 

de leeftijdsgroepen zijn ze niet 

samengevoegd. Deze resultaten 

geven een kleine indicatie

4%

3%

18%

15%

10%

9%

6%

45%

25%

9%

6%

9%

11%

27%

60%

87%

81%

74%

72%

9%

9%

11%

Tussen de 18 en 29 jaar

Tussen de 30 en 39 jaar

Tussen de 40 en 49 jaar

Tussen de 50 en 59 jaar

Tussen de 60 en 69 jaar

70 jaar of ouder

Vaak Af en toe Zelden Nooit Weet ik niet
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8. Verdieping III  
ondernemers
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Er hebben maar 6 geïnteresseerde 

ondernemers de vragenlijst ingevuld. Door 

dit lage aantal respondenten zijn deze 

resultaten niet betrouwbaar

Zoek je een bedrijfsruimte in het centrum van 

Tilburg? Zou je met jouw bedrijf in het 

Duvelhok/Duvelhof willen vestigen?

Antwoorden geïnteresseerde ondernemers

• De respons is te laag om een realistisch beeld te 

vormen

Zoek je een bedrijfsruimte in het 
centrum van Tilburg?

Zou je met jouw bedrijf in het 
Duvelhok/Duvelhof willen vestigen?

Ja 4 (67%) 4 (67%)

Misschien 2 (33%) 1 (17%)

Nee 0 1 (17%)

Totaal 6 (100%) 6 (100%)
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Wat voor type bedrijf (sector) heb je?

Geïnteresseerde 
ondernemer

Gevestigde 
ondernemer

Totaal 
ondernemers

Bouw, industrie, logistiek 0 2 2

Cultuur, sport, recreatie 2 0 2

Detailhandel 1 1 2

Horeca 1 1 2

Overig 1 0 1

Zakelijke dienstverlening 1 6 7

Totaal 6 10 16

Er hebben maar 6 geïnteresseerde 

ondernemers en 10 reeds gevestigde 

ondernemers de vragenlijst ingevuld. Door 

dit lage aantal respondenten zijn deze 

resultaten niet betrouwbaar

Wat voor bedrijf hebben de geïnteresseerde en 

gevestigde ondernemers?

Antwoorden geïnteresseerde en gevestigde ondernemers

• De meeste respondenten zijn ondernemers met een 

bedrijf in de zakelijke dienstverlening

• De respons is te laag om een realistisch beeld te 

vormen
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Er hebben maar 6 geïnteresseerde 

ondernemers en 10 reeds gevestigde 

ondernemers de vragenlijst ingevuld. Door 

dit lage aantal respondenten zijn deze 

resultaten niet betrouwbaar

Wat vinden de respondenten van de volgende 

gemeenschappelijke voorzieningen?

Antwoorden geïnteresseerde en gevestigde ondernemers

• 82% vindt vergaderruimte / workshop ruimte (heel) belangrijk, 

19% (helemaal) niet belangrijk

• 69% vindt een gedeelde tuin (heel) belangrijk, 19% niet belangrijk 

• 63% vindt een fietsenstalling (heel) belangrijk, 13% niet belangrijk

• 57% vindt een multifunctionele lounge (heel) belangrijk, 19% 

(helemaal) niet belangrijk

• 37% vindt flexwerkplekken (heel) belangrijk, 38% (helemaal) niet 

belangrijk

• 31% vindt een conciërge / community manager (heel) belangrijk, 

32% (helemaal) niet belangrijk

• 25% vindt een sociale ontmoetingsruimte / buurthuis belangrijk, 

38% (helemaal) niet belangrijk

• 19% vindt een pakketpunt belangrijk, 62% (helemaal) niet 

belangrijk

• 6% vindt een was- en droogruimte belangrijk, 82% (helemaal) niet 

belangrijk

44%

25%

25%

13%

6%

6%

38%

44%

38%

44%

31%

25%

25%

19%

6%

13%

19%

25%

25%

38%

38%

19%

13%

6%

13%

19%

13%

6%

25%

13%

25%

31%

38%

6%

13%

13%

19%

13%

31%

44%

Vergaderruimte / workshop ruimte

Gedeelde tuin

Fietsenstalling

Multifunctionele lounge

Flexwerkplekken

Conciërge / community manager

Sociale ontmoetingsruimte / buurthuis

Pakketpunt

Was- en droogruimte

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Geen mening Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk
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Openstellen rijksmonument Duvelhok

• Met het openstellen van het rijksmonument kun je 

inzetten op blurring, passend bij de metro-mix

• Het openstellen van het rijksmonument Duvelhok houdt 

in dat het gebouw en de tuin open toegankelijk worden 

voor het publiek. De openstelling zou bijvoorbeeld het 

volgende kunnen bevatten: een groene wandelroute in 

de tuin; een openbare groene kunstroute in de tuin; 

en/of een openbaar mini-museum met een historische 

audiovisuele beleving in de Duvelhokken. 

• Uit de enquête bleek dat respondenten het openstellen 

van het rijksmonument Duvelhok over het algemeen 

een goed idee vinden: 67% vindt het openstellen van 

het rijksmonument Duvelhok een (heel) goed idee, 18% 

vindt het (helemaal) geen goed idee.

• De bezoekers zijn het meest positief (86% positief, 5% 

negatief).

• Circa de helft van de woningzoekenden (57%) en van 

de omwonenden (49%) is positief over het openstellen 

van het rijksmonument (21% van de woningzoekenden 

en 33% van de omwonenden is negatief).

31%

36%

14%

1% 5%

13%

Openstellen rijksmonument (totale respons)

Heel goed idee

Goed idee

Neutraal

Geen mening

Geen goed idee

Helemaal geen goed idee

21%

19%

44%

28%

38%

42%

17%

20%

8%

1%

2%

5%

10%

3%

28%

11%

2%

Omwonende van Duvelhok

Woningzoekende in Tilburg

Bezoeker Veemarktkwartier en omgeving

Openstellen rijksmonument (per doelgroep)

Heel goed idee Goed idee Neutraal Geen mening Geen goed idee Helemaal geen goed idee
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Wonen

• Uit het marktonderzoek bleek dat er met name kansen zijn voor kleine 

woningen of appartementen gericht op urban professionals (hoogopgeleide 

alleenstaanden of samenwonenden zonder kinderen die graag in de stad 

blijven wonen) en vitale senioren (gepensioneerden die alleen of samen zijn 

en graag vlakbij voorzieningen willen wonen). Daarnaast zijn betaalbare 

woningen nodig om afgestudeerden/starters (tussen de 20-30 jaar) op de 

woningmarkt te binden. Bovendien kan door te bouwen voor empty nesters

en vitale senioren de doorstroming op de woningmarkt worden bevorderd. 

• Dit beeld wordt ondersteund door de resultaten uit de enquête.

• Het merendeel van de woningzoekenden zoekt een woonruimte voor een 

2-persoonshuishouden:

o 59% zoekt voor een 2-persoonshuishouden

o 20% zoekt voor een 1-persoonshuishouden

o 19% zoekt voor een 3 of meerpersoonshuishouden

• Het grootste deel van de woningzoekenden dat een huurappartement 

zoekt, zoekt een appartement van 65 m² of 80 m²:

o 33% zoekt een appartement van 65 m² 

o 29% zoekt een appartement van 80 m²

o 17% zoekt een appartement van 100 m²

o 10% zoekt een appartement van 50 m²

o 6% zoekt een appartement van 120 m²

20%

59%

19%

2%

Zoek je een woonruimte voor een 1-persoons-, 2-persoons- of 3 of 

meerpersoonshuishouden?

1-persoonshuishouden

2-persoonshuishouden

3 of meerpersoonshuishouden

Weet ik niet

10%

33%

29%

17%

6%
4%

Zoek je een huurappartement? Zo ja, naar welke van onderstaande 

categorieën ben je op zoek? Exclusief Ik zoek geen huurappartement

App. 50 m² (1 slaapkamer)

App. 65 m² (1 of 2 slaapkamers)

App. 80 m² (2 slaapkamers)

App. 100 m² (2 of 3 slaapkamers)

App. 120 m² (3 of meer slaapkamers)

Weet ik niet
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Horeca

• Horeca past goed bij het concept metro-mix. Met blurring

kunnen nieuwe horeca concepten ontstaan.

• Uit het marktonderzoek bleek dat Tilburg voldoende 

marktruimte heeft voor de vestiging van nieuwe horeca. 

Kijkend naar de horeca sector is er met name ruimte in 

de dranken- en restaurant sector. 

• Uit de enquête bleek dat de bezoekers en 

woningzoekenden grotendeels positief tegenover de 

toevoeging van horeca staan:

o 73% van de bezoekers reageert positief op ander type 

horeca zoals theehuis, koffiebar (14% negatief) en 

71% van de bezoekers reageert positief op restaurant 

met terras (20% negatief);

o 68% van de woningzoekenden reageert positief op 

ander type horeca zoals theehuis, koffiebar (20% 

negatief) en 61% van de woningzoekenden reageert 

positief op restaurant met terras (22% negatief).

• De omwonenden zijn het meest kritisch:

o 41% van de omwonenden reageert positief op ander 

type horeca zoals theehuis, koffiebar (49% negatief) 

en 28% van de omwonenden reageert positief op 

restaurant met terras (63% negatief)

15%

34%

36%

26%

34%

37%

10%

12%

12%

1%

1%

12%

8%

8%

37%

12%

6%

Omwonende van Duvelhok

Woningzoekende in Tilburg

Bezoeker Veemarktkwartier en omgeving

Ander type horeca zoals theehuis, koffiebar

Heel goed idee Goed idee Neutraal Geen mening Geen goed idee Helemaal geen goed idee

13%

29%

41%

15%

32%

30%

9%

16%

10%

1%

1%

11%

9%

14%

52%

13%

6%

Omwonende van Duvelhok

Woningzoekende in Tilburg

Bezoeker Veemarktkwartier en omgeving

Restaurant met terras

Heel goed idee Goed idee Neutraal Geen mening Geen goed idee Helemaal geen goed idee
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Kleinschalig hotel

• Ook een kleinschalig hotel past goed bij het concept 

metro-mix. 

• Uit het marktonderzoek bleek dat Tilburg voldoende 

marktruimte heeft voor de realisatie van een 

kleinschalig hotelconcept in Duvelhof.

• Uit de enquête bleek echter dat de woningzoekenden 

en omwonenden grotendeels negatief tegenover de 

toevoeging van een kleinschalig boutique hotel staan:

o 46% van de woningzoekenden is negatief over de 

toevoeging van een kleinschalig boutique hotel (24% 

positief)

o 61% van de omwonenden is negatief over de 

toevoeging van een kleinschalig boutique hotel (26% 

positief)

• Van de bezoekers is het merendeel (57%) positief over 

de toevoeging van een kleinschalig boutique hotel (19% 

is negatief)

7%

8%

22%

19%

16%

35%

12%

27%

21%

1%

2%

2%

11%

26%

12%

50%

20%

7%

Omwonende van Duvelhok

Woningzoekende in Tilburg

Bezoeker Veemarktkwartier en omgeving

Kleinschalig boutique hotel

Heel goed idee Goed idee Neutraal Geen mening Geen goed idee Helemaal geen goed idee



11%

23%

27%

28%

42%

44%

11%

10%

10%

1%7%

10%

12%

42%

15%

6%

Omwonende van Duvelhok

Woningzoekende in Tilburg

Bezoeker Veemarktkwartier en omgeving

Klein aantal kleinschalige winkels/ondersteunende detailhandel

Heel goed idee Goed idee Neutraal Geen mening Geen goed idee Helemaal geen goed idee
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Kleinschalige detailhandel

• Kleinschalige detailhandel past goed bij het concept 

metro-mix. 

• Uit het marktonderzoek blijkt echter weinig marktruimte. 

Wanneer de metrages beperkt blijven en de concepten 

vernieuwend zijn en goed aansluiten op de doelgroepen 

van het Duvelhof zijn er echter wel mogelijkheden.

• Uit de enquête bleek dat 58% kleinschalige detailhandel 

een (heel) goed idee vindt, 31% vindt het (helemaal) 

geen goed idee

• De bezoekers en woningzoekenden zijn grotendeels 

positief tegenover kleinschalige detailhandel, 

omwonenden zijn grotendeels negatief:

o 71% van de bezoekers vindt een klein aantal 

kleinschalige winkels / ondersteunde detailhandel 

een (heel) goed idee, 18% vindt het (helemaal) geen 

goed idee

o 65% van de woningzoekenden vindt een klein aantal 

kleinschalige winkels / ondersteunde detailhandel 

een (heel) goed idee, 25% vindt het (helemaal) geen 

goed idee

o 39% van de omwonenden vindt een klein aantal 

kleinschalige winkels / ondersteunde detailhandel 

een (heel) goed idee, 49% vindt het (helemaal) geen 

goed idee
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Bedrijfsverzamelgebouw 

• Bedrijven in de creatieve sector huisvesten zich graag 

op dynamische locaties in centrumgebieden. Woon-

werkmilieus, gedeelde faciliteiten, nabijheid van andere 

bedrijven zijn aantrekkelijk. Het planconcept past goed 

bij de vestigingscriteria voor de creatieve sector door 

het monumentale karakter in een stedelijke context. De 

vraag vanuit de creatieve sector richt zich met name op 

kleinschalige huisvesting. Een bedrijfsverzamelgebouw 

is hierom een geschikte huisvesting voor deze sector.

• Uit de enquête blijkt dat er gemengde gevoelens over 

de toevoeging van een bedrijfsverzamelgebouw zijn. Er 

wordt zowel positief als negatief gereageerd: 43% vindt 

een bedrijfsverzamelgebouw een (heel) goed idee, 34% 

vindt het (helemaal) geen goed idee.

11%

32%

21%

2%

17%

17%

Toevoeging bedrijfsverzamelgebouw

Heel goed idee

Goed idee

Neutraal

Geen mening

Geen goed idee

Helemaal geen goed idee
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Deelmobiliteit

• Het toegenomen gebruik van OV het afgelopen decennium, de opkomst 

van het autodelen en het gebruik van elektrische auto’s en fietsen leidt tot 

verminderd particulier autobezit. Hierdoor is minder ruimte nodig voor 

parkeerplaatsen. Op stedelijke locaties komen dan ook steeds lagere 

parkeernormen. Amsterdam en Utrecht zijn hierin de voorlopers. Zo krijgt 

de geplande Utrechtse wijk Merwede een parkeernorm van 0,3. Bij de 

Tilburgse ontwikkeling De Brabander in de Spoorzone is een parkeernorm 

van 0 gehanteerd, gezien er voldoende parkeergelegenheden (met 

beschikbare ruimte) in de omgeving liggen. Ook door het beschikbaar 

stellen en gebruik van deelmobiliteit is het mogelijk de parkeernorm te 

verlagen.

• Uit de enquête valt op dat de groep woningzoekenden het meest positief op 

de toevoeging van deelmobiliteit reageert. Ruim de helft (54%) van de 

woningzoekenden zou af en toe tot vaak gebruik maken van deelmobiliteit 

wanneer dit beschikbaar is (39% van de woningzoekenden zou zelden tot 

nooit gebruik maken van deelmobiliteit wanneer dit beschikbaar is). Vanuit 

de andere doelgroepen wordt momenteel (nog) grotendeels negatief 

gereageerd: 74% van de bezoekers en 85% van de omwonenden geeft aan 

zelden tot nooit gebruik te maken van deelmobiliteit wanneer dit 

beschikbaar zou zijn (tegenover 21% van de bezoekers en 10% van de 

omwonenden dat af en toe tot vaak gebruik zou maken). Met de tijd zal 

vermoedelijk een grotere groep gebruik maken van deelmobiliteit. 

1%

2%

11%

9%

19%

43%

13%

27%

20%

72%

47%

19%

5%

6%

8%

Omwonende van Duvelhok

Bezoeker Veemarktkwartier en

omgeving

Woningzoekende in Tilburg

Zouden de groepen gebruik maken van deelmobiliteit 

wanneer dit beschikbaar is?

Vaak Af en toe Zelden Nooit Weet ik niet


