
Marktonderzoek functiemix 
Duvelhof Tilburg
31-05–2022
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In het Marktonderzoek als uitgevoerd door Bureau Stedelijk planning  
zijn de volgende aspecten onderzocht en verwerkt in hun marktonderzoek:
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Binnenstadsvisie •  
Woonagenda  
Horeca en hotelbeleid • 
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doelstellingen marktonderzoek

1. In hoeverre is er vanuit de markt ontwikkelruimte voor de diverse functies?  

2. 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. 

3. 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. 

definitie metromix milieu 
“een woon- werkgemeenschap die uitnodigt tot ontmoeten, wonen, werken, 
verblijven en uitwisselen, tussen bewoners, ondernemers, omwonenenden én 
bezoekers met functiemenging als noodzakelijke voorwaarde” 

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)  



totaalconcept & eindconclusies



match met markttrends 
wonen
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 en plekken voor ZZP-ers.

hotel
een groeiende vraag naar authentieke en persoonlijke concepten.

Horeca & retail
behoefte aan authenticiteit, kwaliteit en meer aandacht voor het lokale. 

creatieve bedrijvigheid

match met stadsvisie 
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.  



Het aanbod zou kunnen aansluiten op de leefstijlen van de buurt, de 
voornamelijk gele leefstijl.  

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. 

meerwaarde omwonenden 
GEEL
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De stad Tilburg kent net als de rest van Nederland een grote woningopgave. 
Deze kan worden aangepakt door het realiseren van stedelijke verdichting.  

De rode leefstijl heeft een grote aanwezigheid in het centrum van Tilburg 
maar aanbod blijft achter. 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 voor de stad 
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samenhang in gebruiksmomenten

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 

Drukte te verspreiden maar mensen wel altijd de mogelijkheid bieden om 
elkaar te ontmoeten 

Het gevoel van veiligheid in het gebied te bevorderen doordat op alle 
momenten van de dag mensen aanwezig en zichtbaar zijn in het gebied. 



Gebruiksmomenten per functie

Wonen

Bedrijvigheid

Detailhandel

Horeca

Leisure

Restaurant
Koffiebar

ochtend middag avond

kunst & cultuur
sportschool

Samenhang in gebruiksmomenten



gebied als merk

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 
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. 



belangrijkste uitkomsten marktscans 
wonen & doelgroepen

Horeca
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. 

Shortstay
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).

Detailhandel
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.  

Vraag naar 8.660 extra woningen  
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. 
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. 

Bedrijvigheid
Het planconcept past goed bij de vestigingscriteria voor de creatieve sector door het 
monumentale karakter in een stedelijke context.  
Duidelijke trend zichtbaar van meer vraag naar centrum/stationsgebieden en hoog 
dynamische gebieden met een functiemix.  



belangrijkste conclusies  
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.  

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.  

Horeca
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  

creatieve bedrijvigheid

Doelgroepen
De doelgroepen: Starters, Urban Professionals, Empty Nesters, Vitale 
Ouderen en de (Internationale) Kenniswerkers passen het best bij het 
beoogde plan van Duvelhof 

Shortstay
Voor shortstay zien we kansen voor 6-10 appartementen/studio's, omdat 
hiervoor in Tilburg een duidelijke marktbehoefte bestaat 

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 (blurring conepts)  
en ontwikkelingen. Hierin kunnen services opgenomen worden om extra comfort  
aan te bieden aan de bewoners met daarbij ondergeschikte retail. 


