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Aanleiding en opgave

De gemeente wil van het Stadsbos013 een 
aantrekkelijk, herkenbaar en beleefbaar natuur- 
en recreatiegebied maken met een stadsregionale 
betekenis. Een gebied met een eigen herkenbare 
identiteit, toegankelijk voor een grote diversiteit 
aan doelgroepen en uitnodigend vanwege de 
natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten. 
Er moet veel te doen en te beleven zijn en de 
functies in het Stadsbos013 zijn aantrekkelijk 
en vernieuwend. Het stadsbos moet op 
flexibele wijze nieuwe functies en initiatieven 
kunnen adopteren zonder de biodiversiteit, de 
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van 
het gebied te schaden. Dit document biedt een 
ontwikkelingsstrategie om te komen tot dat 
aantrekkelijke en herkenbare Stadsbos013. 

Samenwerking en proces

De opdracht is aan twee bureaus gegeven namelijk 
Kruit|Kok Landschapsarchitecten en Blom&Moors, 
ontwerp openbare ruimte. 
Deze bureaus hebben gezamenlijk, maar ieder 
vanuit hun eigen discipline, een antwoord gegeven 
op de gestelde vragen. 

Dit hebben we niet alleen gedaan. De input komt 
van vele betrokkenen, waaronder specialisten, 
ecologen, provincie, belanghebbenden, 
ambassadeurs, grondeigenaren, ondernemers en 
bewoners van het stadsbos, die tijdens workshops 
en interviews hun kennis en beschikbare informatie 
over het gebied met ons gedeeld hebben. De 
workshops zijn in twee clusters gegeven. Het eerste 
cluster van drie workshops is gegeven in de winter 
2017/2018. Deze gingen over de conceptvisie van 
het Stadsbos als geheel. Tijdens de tweede cluster 

van vier workshops, gegeven in de zomer en het 
najaar 2018, is er ingezoomd op de deelgebieden. 
Hierbij is veel detailinformatie gedeeld. Alle 
workshops zijn van grote betekenis geweest voor 
het maken van de ontwikkelingsstrategie en voor 
de vervolgstappen die de komende jaren genomen 
gaan worden. Hierbij bedanken we iedereen voor 
alle input! 

Leeswijzer

In deel A 'Visie Ruimtelijk Raamwerk en 
Ontwikkelingsstrategie' wordt een inspirerend 
perspectief gegeven voor het toekomstige 
stadsbos. Wat zijn de bestaande kwaliteiten, wat 
is de ambitie en hoe kunnen we dat bereiken? Het 
Ruimtelijk Raamwerk geeft een enthousiasmerend 
toekomstbeeld, géén blauwdruk. 

Het geeft handvatten en strategieën om ingrepen 
en initiatieven in het stadsbos te begeleiden 
en ondernemers en particulieren te verleiden 
tot het leveren van een bijdrage aan een 
gemeenschappelijk doel namelijk het creëren 
van een aantrekkelijk en levendig stadsbos voor 
iedereen, met respect voor de diversen waarden. 

In deel B 'Beeldtaal Stadsbos013' wordt aan de 
hand van de beeldtaal voor inrichtingselementen 
van Stadsbos013 op strategisch niveau een 
handvat geboden om te komen tot een herkenbaar 
stadsbos. De stadsbosbeeldtaal is een eerste stap 
naar de ontwikkelen van een handboek voor het 
vervangen van bestaande inrichtingselementen in 
een herkenbare stadsbosbeeldtaal.

Wij wensen u veel leesplezier. 
Esther Kruit, Mariëlle Kok, 
Jacqueline Moors en Ginette Blom.

Context
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DEEL A
VISIE RUIMTELIJK RAAMWERK 

EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE



1. DE ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS 
 VAN HET STADSBOS013 



9   Stadsbos013 Ruimtelijk Raamwerk 

1.1 De ontwikkelingsgeschiedenis

In de omgevingsvisie Tilburg 2040 wordt het 
stadsbos benoemd als een van de stadsregionale 
parken van Tilburg. Het gebied stadsbos bestaat uit 
een verzameling van agrarische gebieden, bossen 
en parken ingesloten tussen de rijksweg A58, de 
ringweg N260, de Spoorlijn Breda-Tilburg en de 
stad Tilburg. 

Bijzonder is dat ondanks de insluiting door wegen 
en de nabijheid van de stad het oorspronkelijke 
landschap relatief weinig veranderd is. De 
geschiedenis is zeer rijk en het waard om verteld 
en ontdekt te worden. 

Al eeuwen heeft het stadsbos een betekenis als 
recreatiegebied voor de stedelingen. 

In 1712 is de Oude Warande aangelegd als 
recreatief bos ten behoeve van vertier en 
vermaak van de heer van de heerlijkheid Tilburg 
en Goirle. In de negentiende eeuw zijn er langs 
de Bredaseweg landgoederen gesticht door rijke 
industriëlen. Na de oorlog zijn er op kleinere schaal 
buitens gesticht langs de Oude Leij. 
Voor een uitgebreide beschrijving zie het 
intermezzo Canon van het Stadsbos, o.a. 
geschreven door Ronald Peeters. 

Maar er is meer. Het stadsbos heeft ook eeuwen de 
stad Tilburg van schoon drinkwater, schone lucht, 
voedsel en hout voorzien. De agrarische enclave 
ten westen van de Oude Leij met de gehuchten 
Hulten, Heikant en Klein Tilburg zijn eeuwenoude 
cultuurhistorische landbouwcomplexen. Er is de 
afgelopen 300 jaar daar ruimtelijk relatief weinig 
veranderd. 

Het grondgebruik veranderde wel mee met de 
tijd. Op dit moment is er een trend naar productie 
van kwalitatief hoogwaardige voedselproductie 
direct voor de stad en recreatief medegebruik van 
boerenerven, landerijen en schuren. Wellicht kan de 
ontwikkeling van de ‘Groene Kamer’, een landgoed 
nieuwe stijl, dat het landelijk gebied dichtbij de 
stad en haar inwoners wilt brengen, is hierin een 
rol spelen. Ook andere ondernemers op het gebied 
van hoogwaardige en duurzame voedselproductie 
in het stadsbos kunnen hun bedrijfsvoering in de 
toekomst wellicht meer combineren met recreatie, 
educatie, retail en natuurbeleving. 

De waterwinning is nauw verbonden met de 
ontstaansgeschiedenis van het stadsbos. Nog 
steeds bezit het vroegere Tilburgse Waterleiding 
Maatschappij vele gronden in het zuidelijk deel 
van het stadsbos. Op deze gronden heeft veel 
natuurontwikkeling plaatsgevonden.

Daarnaast is de laatste decennia de sport en 
vrijetijdsbesteding toegenomen. Sportverenigingen, 
outdoor activiteiten, ongebonden sporten, wellness 
en lifestyle-events hebben hun weg gevonden naar 
het stadsbos. 

Het stadsbos biedt ook werkgelegenheid. 
Rondom het Wijckermeer ontstaat een duurzaam 
bedrijventerrein. Wellicht kan dit terrein naast 
werkgelegenheid ook duurzame energie en warmte 
leveren voor de stad. 

Kortom het stadsbos is door zijn 
ontstaansgeschiedenis en de toekomstige betekenis 
voor de stad Tilburg en de regio een rijk, divers en 
vooral een dynamisch gebied. 

1910

1975



10   

Het oude landschap 
Als we oude kaarten uit 1760 bekijken, dan 
bestaat het landschap wat nu Stadsbos013 heet 
grotendeels uit heidevelden, dekzandkoppen, 
vennetjes en moerassen. Het westelijk gebied heet 
Klein Tilburg. Oorspronkelijk is dit de naam van 
een groep boerderijen en de daarbij behorende 
landerijen, dicht bij de grens met de gemeente 
Gilze en Rijen. Klein Tilburg wordt in 1591 al 
vermeld als ‘Cleyn Tilborch by Holten’. 

Het enige bos in het gehele gebied is de in 1715 
aangelegde sterrenbos de Oude Warande. 
Wat nu de Reeshof is, waren oorspronkelijk 
heidevelden en vennen. Ten westen en zuidwesten 
van de Warande zijn vele dekzandkoppen en enkele 
vennen in het landschap zichtbaar. 

Dwars door het plangebied loopt van zuid naar 
noord drie beken de Oude Leij, de Hultensche 
Leij en de Groote Leij. Deze beken zijn typische 
laaglandbeken. Een dergelijke beek heeft geen 
duidelijke bron maar ontstaat doordat grond- 
en regenwater zich vanuit een groter gebied 
geleidelijk aan clusteren tot een beek. Al in de 
middensteentijd (ca. 5.500 jaar voor Chr.) waren 
de hoge zandruggen langs de beken bewoond door 
rondtrekkende jagers. Stenen artefacten van deze 
eerste Tilburgers zijn aangetroffen in de Blaak en 
langs de Oude Rielsebaan.

1790

Intermezzo: Canon van het stadsbos landschap
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De gehuchten Hulten en Heikant 
De agrarische enclave Hulten en Heikant is gelegen 
op een hoge gelegen zandruggen tussen de 
beekdalen van de Oude Leij, Hultensche Leij en 
Groote Leij. Een aantal historische boerderijclusters 
heeft zich op de rand van droge akkerbouwgronden 
naar nattere weidegronden en beekdalen gesetteld. 
Deze historische boerderijclusters zijn nu nog 
steeds te herkennen in het gebied.
Het wegenpatroon is bijzonder. Het onregelmatige 
patroon met de vele bochten en draaiingen komen 
rechtstreeks voort uit de ontstaansgeschiedenis 
van deze agrarische enclave.

Beekdalen in 1900 
De Hultensche Leij, Groote Leij en Oude Leij zijn op 
dit moment nauwelijks zichtbaar in het landschap. 
Op het kaartbeeld van 1900 echter zie je bij de 
Hultensche Leij en Groote Leij een verkaveling 
langs de beek bestaande uit een vrij regelmatig 
patroon van vanaf de watergangen langgerekte 
kavels met perceelsrand beplanting, plaatselijk nog 
voorzien van kleine bosjes. De verschijningsvorm 
van de Oude Leij wijkt hiervan af met een 
duidelijke smalle bosbeek in het zuidelijke deel van 
het plangebied tot een asymmetrisch open beekdal 
met moerasachtige laagte vanaf de Gilzerbaan naar 
het noorden. 
Karakteristiek voor dergelijke beekdalen waren in 
het verleden de vele beekpassagemogelijkheden, 
aanvankelijk doorwaadbare plaatsen en later 
bruggen. 
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Plangebieden Wijkevoort en EVZ Beekherstel, gemeente Tilburg: 
een archeologische verwachtings- en advieskaart en 
cultuurhistorische inventarisatie en waardering
Cultuurhistorische inventarisatie

RAAP-rapport 3295, kaartbijlage 3, schaal 1:10.000

Infrastructuur

weg, voor 1832

weg, voor 1832, nu nog herkenbaar

weg, voor 1832, nu verdwenen

weg, voor 1832, nu verschoven

pad, voor 1832

pad, voor 1832, nu nog herkenbaar

pad, voor 1832, nu verdwenen

pad, voor 1832, nu verschoven

weg, 1832-1955

pad, 1832-1955

spoorlijn, 1863

Waterstaat

brug, voor 1832

vonder, voor 1832

waterloop, voor 1832

waterloop, voor 1832, nu verdwenen

waterloop, voor 1832, nu verschoven

waterloop, 1832-1955

kanaaldijk, ca. 1916

kanaal, ca. 1916

ven, voor 1832, nu verdwenen

Opgaand groen

bomenrij, structuur voor 1955

regelmatige wegbeplanting, structuur voor 1955

singel, structuur voor 1955

bos op rabatten, voor 1955

bos, voor 1955

Reliëf

karrenspoor (vermoedelijk)

wal

Bestuur

huidige gemeentegrens

voormalige gemeentegrens

LANDSCHAPSELEMENTEN

kampontginningen met plaatselijk essen

Ka1 - open akker

Kd1 - droge kampontginning

Kn1 - vochtige kampontginning

Ko1 - oude heideontginning

beekdalen en broeken

Bb1 - vrij regelmatige beekdalontginning

Br1 - broekbos

oude heide- en broekbebossingen

Oh1 - oude heidebebossing

jonge heide- en broekontginningen

Hb1 - regelmatige beekdalontginning

Hb2 - onregelmatige beekdalontginning

Hh1 - jonge heidebebossing

Hh2 - jonge heidebebossing, omgezet in landbouwgrond

Hl1 - jonge landbouwontginning

Ho1 - jonge buitens

Hr1 - jonge broekbebossing

CULTUURLANDSCHAPPEN

Historische bouwkunst

beschermde objecten

rijksmonument

gemeentelijk monument

Stedenbouw

historische nederzettingslocaties (1832)

boerderij of woonhuis

bijgebouw

BOUWKUNST EN STEDENBOUW

grens onderzoeksgebied

grens detailstudies

OVERIG

De Oude Warande
Zeer bijzonder is de aanwezigheid van de Oude 
Warande uit 1712. Dit ruim 300 jaar oude 
parkbos is in hoofdopzet niet veranderd. Het 
ontwerp van de Oude Warande is geïnspireerd 
op de sterrenbossen die de grootmeester van de 
Franse tuinarchitectuur, André Le Nôtre veelvuldig 
toepaste in zijn projecten. 
Kenmerkend zijn de laanstructuren in geometrische 
vormen. Acht lanen lopen vanuit een centraal punt 
naar de hoeken en buitenranden van het zeventig 
hectare grote bos. Het hart van het sterrenbos 
wordt gevormd door een open grasveld met de 
Grotto, een hedendaags minimalistisch paviljoen uit 
2009 van kunstenaar Callum Morton.

inventarisatie van RAAP Hultensche Leij, Groote Leij 1900
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Bredaseweg 1825
Stadsbos013 wordt van west naar oost doorsneden 
door de oude rijksweg uit 1822, die Breda met 
Tilburg verbindt. De Bredaseweg was aanvankelijk 
bestraat met zogenaamde Napoleonskoppen. De 
weg liep vanaf de grens met Hulten tot aan de 
Berkdijk dwars door heidevelden, met hier en 
daar een klein bos, zoals bij de pannenbakkerij 
van koning Willem II en de Oude Warande. Vanaf 
het midden van de negentiende eeuw werden er 
steeds meer bossen en landgoederen langs de 
Bredaseweg aangelegd.
Langs deze Rijksweg werd in het voorjaar 
van 1902 het eerste fietspad in de provincie 
aangelegd. Dat gebeurde door Rijkswaterstaat op 
verzoek van de ANWB. 

Landgoederenzone
Vanuit de stad zijn langs de Bredaseweg tot aan 
de Oude Leij in de periode van 1800 tot aan 
1900 meerdere grote landgoederen ontstaan. 
In de negentiende eeuw was dit een uitgestrekt 
heidegebied dat werd ontgonnen en beplant met 
productiebossen. In de periode van de eerste 
industrialisatie bouwden hier rijke Tilburgse 
textielbaronnen hun buitenplaatsen.

Dongewijk 1766
Het Landgoed Dongewijk is het oudste landgoed 
gelegen aan de Bredaseweg. In 1766 stond aan 
de weg bij de Maas(dijkse)brug of Hultense brug 
al een herberg te midden van woeste heidegrond. 
In de negentiende eeuw zou dit landgoed zich 
uitgestrekt hebben tot aan het landgoed de 
Reeshof. De zuidgrens liep tot Alphen en Riel, de 
westgrens tot aan Hulten en de noordkant tot aan 
Dongen. Nu wordt het landgoed begrensd door 
Amarant, de Oude Rielsebaan en het riviertje de 
Donge. 

Het huidige landgoed is in 1835 gesticht door 
de textielfabrikanten Diepen, Jellinghaus en 
Comp. Zij bouwden er een door stoom gedreven 
lakenvollerij en ververij, een woonhuis en vijf 
arbeiderswoningen waar dertien arbeidersgezinnen 
woonden werd deze uitgebreid met een grote trap 
en veranda’s zodat er een villa ontstond, die ook 
als ‘De Koepel’ werd aangeduid. Het landgoed is nu 
34 ha groot. Het café heeft nog tot 1965 bestaan.
De Villa Dongewijk en de theekoepel hebben een 
monumentenstatus. 

Bredaseweg en Landgoederenzone 1900 Theekoepel Dongewijk
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Heidepark-Vredelust 1884
Aan de Bredaseweg ter hoogte van de 
Pompstationweg ligt Heidepark-Vredelust. Dit 
is de naam van een combinatie van twee naast 
elkaar gelegen landgoederen die eigendom zijn 
van de gemeente Tilburg. Ten oosten van de 
Pompstationweg ligt het landgoed Heidepark 
en ten westen van deze weg ligt het landgoed 
Vredelust. Het totaal 68 ha grote terrein strekt 
zich uit tot aan de Gilzerbaan met van oorsprong 
grote heidevelden. Landgoed Heidepark verwijst 
naar die oorsprong. De villa Heidepark is thans een 
rijksmonument en sterk verwaarloosd. Recentelijk 
is de villa verkocht, dit is een mooie kans om er 
een waardevol cultuurhistorisch knooppunt voor het 
stadsbos van te maken. 
Vredelust was, evenals het landgoed Heidepark, 
aangelegd in Engelse landschapsstijl met 
slingerende paden en waterpartijen en 
alleenstaande zomereiken in weilanden. Door de 
opeenvolging van verschillende eigenaren trad 
er verwaarlozing op en werden de terreinen door 
de gemeente Tilburg gekocht die het landgoed 
omstreeks 1970 openstelde voor het publiek.

Bels Lijntje 1867
Het Bels lijntje is een oud spoortracé uit 1867 
tussen Tilburg en Turnhout van 29 kilometer lang. 
Sinds oktober 1934 is het reizigersvervoer 
stopgezet. Men kon voortaan met de bus naar 
Turnhout, wat wel vlugger ging. Op 1 juni 1973 
reed de laatste goederentrein van Tilburg naar 
Baarle-Nassau-Grens en terug. Dit was het station 
met douanepost dat in 1906 werd aangelegd. 
In de zomer van 1974 begon de Stichting 
Stoomtrein Tilburg-Turnhout (de SSTT) met 
toeristische ritten met een oude stoomtrein (de 
laatste sneltreinlocomotief van de NS de 3737). 
Deze museumstoomtrein bleef tot oktober 1981 
rijden. De gemeente Tilburg kocht de voormalige 
spoorweg in 1988. Op de oude spoorlijn ligt 
sinds 1990 een zeer goed gebruikt lange afstand 
fietspad. 

Sparrenhof ca. 1880
Het landgoed Sparrenhof ligt aan de Bredaseweg 
ten oosten van fietspad Bels Lijntje en strekt 
zich uit tot aan de Gilzerbaan. Het moet al 
eind negentiende eeuw zijn aangelegd door 
Guillaume Pollet, een van de grondleggers van de 
textielfabriek Pollet & Zonen. 
Het landgoed is in het begin van de vorige eeuw 
in het bezit gekomen van de Fraters van Tilburg. 
Oorspronkelijk werd Sparrenhof gebruikt als 
kloosterboerderij. De bedoeling was om zelf het 
eten voor de Congregatie van de Fraters van 
Tilburg te verzorgen. Daarnaast was het een 
geliefd doel voor een uitstapje van de fraters en 
hun kwekelingen. De boerderij werd bewoond door 
een pachter met zijn gezin. Sparrenhof, nog altijd 
in het bezit van de Fraters van Tilburg, is sinds 
1983 een vakantieboerderij.

Bels Lijntje in 1970Vijverpartij Heidepark-Vredelust 
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Gilzerbaan 1895 | Tilburgsche 
Waterleiding Maatschappij
De Gilzerbaan was in de negentiende eeuw nog een 
zandweg, gelegen in een uitgestrekt heidegebied. 
Op het punt waar de weg de beek kruiste werd 
een waterwinplaats aangelegd ten behoeve 
van de bewoners van Tilburg. In 1895 werd de 
Tilburgsche Waterleidingmaatschappij (TWM) 
opgericht. Architect Hidde Halbertsma bouwde 
het pompstation langs de Gilzerbaan. Op 1898 
leverde TWM voor het eerst officieel water door 
het in werking stellen van een fontein voor het 
toenmalige Stadhuis aan de (Oude) Markt. 

Het waterwingebied aan de zuidwestelijke kant van 
Tilburg bestond uit zestig putten. Het water ging 
naar het pompstation aan de huidige Gilzerbaan 
voor verwerking en opslag. Van daaruit ging het 
via hoofdtransportleidingen naar de stad. 
De watertoren aan de Bredaseweg, ook 
een ontwerp van Halbertsma uit 1898, was 
oorspronkelijk bedoeld om de druk op het 
leidingnet te handhaven. Aanvankelijk was het 
water vooral voor industriële doeleinden. De 
textielindustrie had behoefte aan goed water en 
een betrouwbare levering. 

Pas in de loop van de twintigste eeuw nam het 
aantal particuliere aansluitingen toe. Vanaf 1931 
leverde de TWM ook drinkwater in Goirle. De 
operationele drinkwatervoorziening ging als gevolg 
van overheidsbeleid in 2007 over naar Brabant 
Water. TWM beheert nog steeds vele gronden in 
het gebied.



15   

Het Wandelbos 1920
Het Wandelbos werd in 1920 ontworpen door de 
bekende landschapsarchitect Leonard Springer 
(1855-1940) uit Haarlem. Springer heeft meerdere 
parken en villatuinen in Tilburg aangelegd, onder 
andere het Wilhelminapark (1897), het Julianapark 
(1909), het Leijpark (1919) en de tuin van 
Villa Mariënhof aan de Bredaseweg 387 (1916-
1918). De vijver, gegraven in 1936, was een 
werkverschaffingsproject. Het vrijkomende zand 
werd gebruikt voor de opritten van het viaduct in 
de Ringbaan-West. Het Wandelbos was in 1937 
volledig klaar. 
Bij de opening kreeg het de naam Stadswandelbos, 
maar in 1926 besloot het college van B&W het 
gebied officieel ‘Wandelbos’ te noemen. Evenals 
het Wilhelminapark heeft het Wandelbos een aantal 
markante bomen zoals sequoia's, mammoetbomen 
en ook moerascipressen.

De kinderboerderij werd in 1973 aangelegd en het 
veldje met speeltoestellen dateren van daarna.
Aan de Reeshofdijk ten zuiden van het Wandelbos 
en ten noorden van de spoorlijn ligt het 
voormalige jeugdhuis Bosvreugd. Bosvreugd 
werd zo’n vijf decennia als bestemming voor 
georganiseerde schoolreizen gebruikt en kwam 
daarna in particuliere handen. Café Bosvreugd 
is alweer geruime tijd een feestlocatie, waar ook 
festivals, concerten en dansavonden worden 
georganiseerd. Naast Bosvreugd ligt aan de 
Reeshofdijk 18 de Uitspanning De Zeven Geitjes, 
een pannenkoekenhuis en recreatiepark.

Tilburgs Dierenpark 1932
In 1931 richtte Johannes Burgers, de eigenaar 
van Burgers Dierenpark te Arnhem aan de 
Bredaseweg het Burgers Dierenpark op. Tot in de 
jaren zestig was het dierenpark een van de meest 
aantrekkelijke bestemmingen voor een dagje uit 
met het gezin, de schoolklas of de vereniging. 

Vanaf die tijd werd het recreatieaanbod, dat 
voorheen in Tilburg vrij mager was, iets ruimer, 
en bovendien leek de traditionele dierentuin zijn 
populariteit te verliezen. In 1973 viel het doek voor 
het dierenpark, vooral door de concurrentie van 
Safaripark Beekse Bergen. Van het park resteren 
onder meer nog enkele dienstwoningen en de 
karakteristieke entreepoort.  
Maar er zijn nog twee herinneringen aan de 
vroegere dierentuin. Net voor de sluiting in 1973 

Aanpassing dierenpark door Bergmans

wisten enkele Siberische grondeekhoorns te 
ontsnappen en ze kozen de Oude Warande als 
nieuw leefgebied, de enige plek in West-Europa 
waar deze nu nog in het wild voorkomen.
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Mariahof – De Klokkenberg – 
Piusoord – Amarant 1938
In 1938 werd in de bosrijke omgeving aan de 
Bredaseweg 570 het klooster Mariahof van de 
Broeders Penitenten opgericht. Vanaf 1943 werd 
het klooster ingericht tot noodsanatorium voor 
onder meer longtuberculose patiënten. In 1953 
gingen de Broeders Penitenten zich bezig met 
de zwakzinnigenzorg, waarvoor Huize Piusoord 
op het kloosterterrein was gebouwd. In 1968 
werd die zorg overgenomen door de Daniël 
de Brouwerstichting. Sindsdien ontwikkelde 
Piusoord zich tot een moderne en zeer uitgebreide 
zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. 
Die modernisering werd voortgezet onder auspiciën 
van Amarant. Op het enorme complex aan de 
Bredaseweg bevinden zich behalve woon- en 
verzorgingsruimtes ook een zwembad, een 
manege, een kinderboerderij en een ‘snuffeltuin’. 
De broeders verlieten Mariahof in 1985.

Herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog heeft er aan de 
Gilzerbaan een barakkenkamp gelegen dat vanaf 
oktober 1940 dienst deed als ‘Opleidingskamp 
Tilburg van den Nederlandschen Arbeidsdienst’.
Na Dolle Dinsdag, september 1944, staan de 
barakken leeg. In de laatste dagen voor de 
bevrijding van Tilburg (27 oktober), verbergt zich 
een knokploeg van de Tilburgse ondergrondse 
in het kamp. Deze groep had de opdracht om 
het nabijgelegen pompstation van het Tilburgse 
waterleidingbedrijf te verdedigen. 

In of grenzend aan het Stadsbos013 bevindt zich 
nog een aantal herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog. Zo is er op de joodse begraafplaats 
aan de Delmerweg in 1948 een gedenksteen 
geplaatst die herinnert aan de Tilburgse en 
Oisterwijkse joden die in de concentratiekampen 
werden vermoord. Aan de Delmerweg bevindt zich 

ook een Mariakapel genaamd Maria Oorzaak onzer 
Blijdschap. Hein de Groot, die tegenover het station 
een garagebedrijf had, heeft deze kapel in 1950 
laten bouwen. De kapel is een ontwerp van de 
Goirlese architect Jos Bedaux (1910-1989).

Op het landgoed Moerle van de familie Van Nunen 
aan de Gilzerbaan werd in 1943 een houten kapel 
bestaande uit boomstammen gebouwd door het 
Brabantse Studenten Gilde. Het ontwerp was van 
architect Jos Bedaux. De kapel, waarin zich een 
beeld van Maria met kindje Jezus bevond (van 
pater Frans Siemer), werd Onze Lieve Vrouw 
van de Goede Duik genoemd die haar naam 
dankt aan de ondergedoken studenten van de 
Katholieke Hoge School Tilburg tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Helaas bestaat de kapel niet meer. 
De kapel is in 2018 na 75 jaar herbouwd op 
dezelfde plek. 

In 1930 werden twee begraafplaatsen aan de 
Gilzerbaan in gebruik genomen. De Algemene 
Begraafplaats en de Protestantse Begraafplaats 
Vredehof. Rechts van Vredehof ligt de 
gemeentelijke begraafplaats waar met name 
geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog rusten, 
met hierbij een centraal monument. 

Buitens voor de middenstand na 
1945
Langs de Oude Leij is na de oorlog een bijzonder 
landschap ontstaan bestaande uit vele smalle 
kavels haaks op de beek de Oude Leij. Deze 
privé kavels worden ook wel de ‘buitens’ van de 
middenstand genoemd en maken onderdeel uit van 
de geschiedenis van Tilburg. De kavels zijn vaak 
lang in de familie. Eigenaren zijn verenigd in ‘t 
Geregt. 

(De teksten zijn o.a. ontleend aan canon van het 
stadsbos © Ronald Peeters, 25 oktober 2016).

Kapel Moerle



2. KWALITEITEN HUIDIGE STADSBOS013 
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Reeshofpark Wandelbos De Oude Warande Landgoedzone Vredelust

Landgoed Dongewijk De Blaak Natte hooilanden de Blaak Golfbaan

Kaaistoep Heide de Sijsten Klein Tilburg Wijckermeer-bos
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Zoals de ontstaansgeschiedenis al aangeeft heeft 
het stadsbos aan aantal bijzondere kwaliteiten:

2.1 Verhalen van vroeger
Het stadsbos kent een rijke geschiedenis met 
vele verhalen. De agrarische geschiedenis van 
Brabant is af te lezen aan het landschap. Ook 
zijn er verhalen te vertellen die horen bij de 
ontstaansgeschiedenis van de stad Tilburg; zoals 
bijvoorbeeld de koninklijke geschiedenis van Willen 
II, het industriële verleden, de waterwinning en de 
sociale geschiedenis van de stad. 

2.2 Afwisseling in natuurlijke ondergrond
De afwisseling in de natuurlijke ondergrond 
bestaande uit reliëf, samenstelling van de bodem 
en het bijzondere watersysteem, geeft een 
grote diversiteit aan landschappen op een klein 
oppervlakte, zeer dicht bij de stad gelegen. De 
ligging boven op de Feldbissbreuk is een van de 
oorzaken van de grote diversiteit aan bijzondere 
geomorfologische en hydrologische situaties. 
Van droge heide complexen, rijke loofbossen, 
monumentale landgoederen, tot drasse en moerige 
beekdalen, Stadsbos013 heeft het allemaal.

2.3 Grote diversiteit aan natuurgebieden met 
hoge biodiversiteit
Door grote afwisseling in de natuurlijke ondergrond 
in combinatie met relatieve rust en continu 
natuurbeheer zijn met name in het zuidelijk deel van 
het stadsbos enkele waardevolle natuurlandschappen 
ontstaan met hoge natuurwaarde. 
De beekdalen van de Oude Leij, Groote Leij en 
Hultense Leij zijn potentiele ecologische verbindingen 
die verschillende natuurkernen met elkaar kunnen 
verbinden.

2.4 Zeer hoge culturele waarde
Het stadsbos heeft ook een zeer hoge  
cultuurhistorische waarde. De ontstaansgeschiedenis 
is nauw verbonden met zowel de geschiedenis van 
Tilburg als met de ontwikkeling van het Brabantse 
landschap. Er zijn parken ontworpen door beroemde 
landschapsarchitecten en er is een schat aan 
bijzondere architectonische gebouwen van alle 
tijden en van alle stijlen. Het jaarlijkse evenement 
Lustwarande brengt hedendaagse kunst in het 
stadsbos. 

2.5 Rijke verzameling aan diverse 
recreatieve functies
Er is een grote verzameling aan recreatieve functies 
aanwezig in het stadsbos. Sommige functies 
hangen samen met het verleden, maar ook nieuwe 
recreatieondernemers gericht op lifestyle en 
gezondheid vinden nu al hun plek in het stadsbos. 
De contramal van de stad biedt rust, ruimte, sport, 
gezondheid, vertier en ontspanning. Het recreatief 
gebruik concentreert zich voornamelijk rondom de 
landgoederenzone en de Oude Warande langs de 
Bredaseweg. Het gebied ten westen van de Oude Leij 
wordt echter weinig bezocht.

2.6 Krachtige ondernemers, bewoners, 
gebruikers en grondeigenaren
De community Stadsbos013 bestaat uit 
ondernemers, gebruikers en bewoners maken 
in samenspraak met de expeditieleiders, 
beheerders en de gemeente het stadsbos. Deze 
‘Stadsbosmakers’ bepalen mede de identiteit van 
het stadsbos. Ze creëren levendigheid en reageren 
op de nieuwste trends en behoeftes vanuit de stad. 
Nieuwe initiatieven worden door de gemeente 
gestimuleerd en begeleid. 

2.7 Goede bereikbaarheid
Het gebied wordt voor autoverkeer goed ontsloten 
twee doorgaande wegen, de Bredaseweg en de 
Gilzerbaan. Ook is de snelweg A58 dichtbij. Er 
zijn bovendien twee stations in de nabijheid. Voor 
langzaam en recreatief verkeer kan het netwerk 
echter beter. Enkele continue en doorgaande 
recreatieve routes door het stadsbos zoals het Bels 
lijntje zijn belangrijk voor de beleefbaarheid van 
het stadsbos als geheel en de verbinding met de 
stad en de regio. 

2.8 Afwisseling in bosgebieden en open 
gebieden
Het stadsbos is meer dan alleen de bosgebieden 
aan de oostzijde van de Oude Leij. Juist de 
aanwezigheid van besloten bosgebieden én 
open landschappen met lange zichtlijnen en de 
mogelijkheid om de horizon te zien bepalen de 
identiteit van het stadsbos.

Massa-ruimte verdeling nu
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Intermezzo: Architect Jos Bedaux (1910-1989)

Architect Jos Bedaux geboren en getogen 
Tilburg heeft in heel Brabant maar ook in het 
stadsbos een oeuvre nagelaten. Het bekendste 
werk zijn waarschijnlijk de hoofdgebouwen van 
de universiteit van Tilburg aan de rand van het 
stadsbos. Er is echter nog een aantal andere 
woonhuizen en landhuizen in het stadsbos van 
zijn hand. De gebouwen in het stadsbos zijn 
voornamelijk uit de jaren vijftig periode waar 
hij een eigen modernistische stijl ontwikkelde 
die gekenmerkt wordt door een tijdloze 
ingetogenheid. 

Op nationaal niveau is zijn reputatie de afgelopen 
jaren sterk gegroeid, en dan voornamelijk 
in de vakwereld. Hij staat bekend als een 
‘traditionalistische’ architect maar wordt ook 
wel een ‘postmodernist avant la lettre’ genoemd 
vanwege zijn vrije, ondogmatische omgang met 
tradities. 

In zijn oeuvre gaan verschillende stijlen en 
elementen uit de architectuurgeschiedenis – van 
traditioneel tot modern – naadloos in elkaar over. 
In het actuele debat over (neo)traditionalisme 
in de architectuur wordt Bedaux dan ook steeds 
vaker als voorbeeld aangehaald.

Hoofdgebouw van de Universiteit Tilburg Villa Jurgens 

Woonhuis van Tuyl Villa Verbunt
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Intermezzo: Tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer (1855-1940)

L.A. Springer is geboren in 1855 als zoon van 
een kunstschilder, hij volgde een opleiding 
tot boomkweker. Door het winnen van allerlei 
prijsvragen op het gebied van parkontwerpen kreeg 
hij bekendheid. 

In de periode tot 1895 voerde de ‘gemengde 
stijl’ -  een combinatie van landschappelijke en 
geometrische tuinstijlen - in Springers ontwerpen 
de boventoon, terwijl de kleinere tuinen in een 
sjabloonachtige landschapstijl werden uitgevoerd. 
Na deze periode ontwikkelden zijn ontwerpen zich 
meer in functionele richting en vertoonden steeds 
meer rechtlijnigheid.

Springer was een groot kenner van sortiment, 
hij gebruikte vele bijzondere boomsoorten en 
bloeiende heesters in zijn beplantingsplannen. 
Hij heeft als eerste aandacht geschonken aan 
de geschiedenis van de Nederlandse tuinkunst. 
Hij is de tuinarchitect met het grootste oeuvre in 
Nederland.

Bij landgoederen en grotere villatuinen ontwierp 
hij vaak een stelsel van lanen dat een duidelijk 
kunstmatige uitdrukking had, en een vloeiende 
en perspectivisch uitgekiende belijning van 
bosschages, boomgroepen, gazons en borders. 
Deze belijning was typisch voor Springer en 
zijn tijdgenoten: wel krom, maar niet grillig. De 
kromming verwijst naar de natuur, maar “lijkt” niet 
op de natuur. 

Kenmerkend is dat de bochten “traag” zijn: zij 
vertonen (in de plattegrond en in het perspectief) 
geen knikken en bieden dus een zeker vergezicht. 
In die zin functioneren zij ook als een soort 
zichtlijnen, met het verschil dat zij een beeld 
niet direct in zicht brengen, maar geleidelijk aan 
“onthullen”. 

In de bosschages zelf zijn op speciale locaties 
wintergroene inheemse soorten geplant, zoals 
hulst en taxus, waarmee zichten verhuld en routes 
geaccentueerd werden. De routes moeten een 
verhaal vertellen. Uitgekiend is de wijze waarop 
Springers lanenstelsel het reliëf “aansnijdt”. Lanen 
dramatiseren het aanwezige (micro)reliëf.

In het stadsbos zijn het wandelpark en enkele 
landgoedtuinen van zijn hand. 

Tuin van Landgoed Mariënhof



3. AMBITIE STADSBOS013
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3.1 Omgevingsvisie 

In de omgevingsvisie Tilburg 2040 staat 
Stadsbos013 voor het eerst als stadsregionaal park 
als volgt omschreven: 
‘Stadsbos013 is een romantisch parklandschap; 
landgoederen bepalen voor een groot deel de sfeer, 
in combinatie met natuur en sport. Overgangen 
van open naar gesloten natuur versterken het 
ecosysteem en de biodiversiteit. De grote variëteit 
aan natuur en de vele recreatiemogelijkheden 
maken Stadsbos013 aantrekkelijk voor 
uiteenlopende doelgroepen. In het agrarische deel 
kan een publiekstrekker zich vestigen op het gebied 
van leisure’. 

De Omgevingsvisie Tilburg 2040 is een koers- 
en inspiratiedocument. Het is een kompas voor 
investeringen in het fysieke domein. 
Deze visie voor het stadsbos is in die lijn 
geschreven. We willen partijen ‘verleiden’ om mee 
te werken aan de toekomstige ontwikkeling van het 
stadsbos. Deze visie is géén blauwdruk maar een 
‘wenkend perspectief,’ een uitnodiging aan de stad 
en community Stadsbos013 om samen te werken 
aan de ontwikkeling van een bijzonder stadsbos.

3.2 Stadsbos013 als stadspark 

én regiopark

De ambitie voor het stadsbos is groot. Het wordt, 
qua oppervlakte, vergeleken met het Bois de 
Bologne te Parijs en het Amsterdamse Bos. Qua 
oppervlak klopt dat, qua functies nog niet. Op dit 
moment is het een groot versnipperd gebied met 
groenfuncties vooral voor de directe omgeving en 
de stad. 

Grotere stadsregionale parken elders in Nederland 
en Europa hebben naast de lokale en stedelijke 
functie, een functie voor de hele regio. Ook het 
stadsbos kan die functie vervullen. 
In het provinciaal natuurnetwerk speelt het 
stadsbos nu al een cruciale rol als steppingstone en 
verbinding tussen natuurgebieden ten zuiden van 
de A58 en grote natuurgebieden ten noorden van 
Tilburg. Het Oude Leij|Dongedal is een essentiële 
ecologische verbinding op de schaal van de regio. 
Deze verbindingszone moet vorm gaan krijgen bij 
de ontwikkeling van het stadsbos.

Op recreatief en vooral cultuurhistorisch gebied 
kan het stadsbos een grotere rol spelen. Natuur 
in combinatie met cultuur, architectuur en kunst 

is, mits goed ontwikkeld, altijd een regionale en 
zelfs nationale trekker. Denk bijvoorbeeld aan het 
Kröller Müller museum op het Nationaal Park de 
Hoge Veluwe. 

Ook evenementen op het gebied van sport, 
muziek en lifestyle hoort bij een park. Hiervoor 
zijn multifunctionele openbare terreinen nodig in 
combinatie met een goede bereikbaarheid.
De ruitersport en het recreatief fietsen zijn groot 
in de regio. Het stadsbos kan een schakel vormen 
tussen het omringende landelijke natuurgebieden 
en de stad. De verknoping van routes met de regio 
is nog onderontwikkeld. 

3.3 Transformatieopgave

Een vergelijking van stadsregionale parken in 
Nederland en Europa leert dat, in tegenstelling 
tot stadsparken, het eigendom van stadsregionale 
parken niet geheel in handen van de overheid 
maar ook grotendeels particulier bezit. Het 
ontstaan is ook altijd een transformatieopgave van 
een bestaand landschap tot een parklandschap. 
Dit maakt dat we het creëren van een 
stadsregionaal parklandschap zoals het stadsbos 
op een andere manier moeten benaderen dan 
het simpelweg ontwerpen van een mooi park. 
Er moet een ontwikkelingsstrategie bedacht 
worden. In het intermezzo metropolitane parken 
wordt daarom een analyse weergegeven van 
ontwikkelingsstrategieën van enkele metropolitane 
parken in Nederland en het buitenland. 

Omgevingsvisie 2040 EHS en natuurnetwerk 
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Intermezzo: Ontwikkelingsstrategieën van bekende metropolitane parken

Wij zien het Stadsbos013 als een modern 
stadsregionaal parklandschap. Van deze 
parklandschappen zijn diverse voorbeelden uit 
binnen- en buitenland. 

Wat hebben deze parklandschappen gemeen en 
hoe worden ze gevormd?

Grote parklandschappen zijn meestal gebieden 
aan rand van de stad of gelegen tussen stedelijk 
conglomeraties. Ze kenmerken zich door een 
afwisseling van deelgebieden met verschillende 
typologieën  en wisselende eigenaren.  

De regionale en lokale bereikbaarheid is meestal 
erg goed. Er is een grote verscheidenheid aan 
stedelijke en recreatieve functies te vinden in het 
parklandschap, welke zijn gekoppeld door een 
intensief padenstelsel voor diverse doelgroepen. 
Kenmerkend is dat de grote landschapsparken 
bij uitstek geschikt zijn voor het voldoen aan een 
voortdurend veranderende vraag op het gebied 
van ‘lifestyle’ programma. Denk maar eens 
aan de grote pop- of dance evenementen die 
jongeren bezoeken of de groeiende behoefte aan 
mountainbike paden en hardlooproutes. Daarvoor 
moet ruimte zijn in de nabijheid van een stad. 

Een interessant stadsregionaal parklandschap 
bestaat uit verschillende deelgebieden zoals 
natuurgebieden, agrarische landschap, bossen, 
water en een afwisseling van een open en gesloten 
karakter. 

Het Amsterdamse Bos 1960 
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We hebben diverse parklandschappen en hun 
ontwikkelingsstrategie bekeken. 

Deze parklandschappen zijn allen op basis 
van verschillende strategieën ontwikkeld 
en nooit in één keer ontworpen. Bij iedere 
specifieke landschappelijke, demografische en 
programmatische situatie hoort een specifieke 
ontwikkelingsstrategie en een daarbij horende 
ontwerptoolbox. 

In het bijgaand schema zijn de 
ontwikkelingsstrategieën van de verschillende 
parklandschappen op hoofdlijnen omschreven:

Parklandschap  Locatie

Maxima Park  Leidsche Rijn
Park 21   Haarlemmermeer
Amsterdams Bos   Amsterdam
Spaarnwoude  Amsterdam/Haarlem
Parc de la Villette  Parijs
Parc Ville Nouvelle Melun Senart  
Hoge Veluwe   Nationaal Park de Hoge  
    Veluwe
Park Lingezegen  Landschapspark tussen  
    Arnhem en Nijmegen

Bois de Boulogne 1890 
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We onderscheiden grofweg een drietal 
ontwikkelingsprincipes. 

1. Het creëren van karakteristieke 
landschapstypen

Het eerste principe is het ontwikkelen op basis van 
het creëren van karakteristieke landschapstypen. 
Dit is een klassieke methode waarbij de contrasten 
en kwaliteiten van bestaande of nieuw gemaakte 
landschappen uitvergroot worden. Het idee 
hierachter is dat recreanten aangetrokken worden 
door parklandschappen met een duidelijke 
signatuur. Rotterdams onderzoek naar gedrag 
van recreanten bewijst dit ook; er wordt eerder 
gekozen voor een bezoek aan een uniek landschap 
zoals het strand, een mooi bos of een heide dan 
een vrij anonieme parkzone aan de rand van de 
stad. 

Zo is het Amsterdamse Bos bewust ontworpen 
volgens de verdeling 1/3 bos, 1/3 gazon en 
1/3 water. Het park Lingezegen ontleent zijn 
ontwikkelingsstrategie aan het creëren van 
vier verschillende type landschappen. Het 
karakter van de landschapstypes is ontleend 
aan het oorspronkelijke landschap. Toekomstige 
ontwikkelingen en beeldtaal moeten de 
landschapstypes versterken.

Het Park 21 dat van een agrarisch polderlandschap 
in de Haarlemmermeer een parklandschap wilt 
maken richt zijn strategie op het inzetten van 
een ontworpen parklaag die over het bestaande 
landschap wordt gepositioneerd. Alle energie, geld, 
beeldtaal en andere middelen worden ingezet op 
die parklaag. Het overige landschap zal geleidelijk 
mee transformeren door particuliere initiatieven is 
het idee. 

2. Het ontwerpen van en met recreatieve 
routes

De tweede ontwikkelingsstrategie is gebaseerd op 
het ontwerpen van en met recreatieve routes.
De route is de basis van het gebruik van een 
landschapspark. Het Maximapark in Leidse Rijn 
heeft dit principe tot beeldmerk verheven. Een 
herkenbare route ontsluit het bestaande landschap 
en koppelt allerlei recreatieve functies aan elkaar. 
Het ontwerp van de route en de daarbij horende 
beeldtaal van meubilair vormt de toolbox waarmee 
is gewerkt. 
Een andere invalshoek vanuit de route-strategie 
is het inzetten op duidelijke entrees gekoppeld 
aan de route. Een entree maakt duidelijk dat je 
een gebied ingaat en kan daarmee een gebied een 
identiteit geven. Deze strategie met bijbehorende 
herkenbare beeldtaal is ingezet bij het park De 
Hoge Veluwe en ook maar bij het Amsterdamse 
Bos.

3. Programma en iconen als beeldmerk 

De derde strategie is inzetten op programma en 
iconen als beeldmerk van een landschapspark. Dit 
zijn vaak de ‘punten’ in het systeem. In het Parc 
de la Villette in Parijs is dat letterlijk gemaakt door 
het programma als herkenbare follies in een grid 
over een landschap te rangschikken. De rode follies 
herbergen programma maar zijn vooral beeldmerk 
geworden van het park. 

In Spaarnwoude is het kunstwerk en 
de uitkijkheuvel in combinatie met het 
evenementenveld het icoon van Spaarnwoude 
geworden. Ieder landschapspark heeft bijna zijn 
eigen uitkijkpunt.

Op een iets hoger schaalniveau heeft het 
Maximapark en het Amsterdamse Bos ingezet 
op het creëren van duidelijk herkenbare centrale 
delen. Gebieden waar een concentratie is van 
programma, mensen en beeldkwaliteit. Deze delen 
staan vaak in contrast met gebieden waar weinig 
programma of menselijke activiteiten zijn. 

In het plan van OMA voor Ville Nouvelle is de 
zonering van programma organiserend geworden 
voor het parklandschap. Alle initiatieven zijn 
welkom maar ze worden wel daar gepositioneerd 
waar ze elkaar programmatisch versterken. 

Dit is het strategische principe van ruimtelijke 
zonering.

Rode follies in Parc de la Vilette 
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4.1 Het Ruimtelijk Raamwerk

Het creëren van een aantrekkelijk herkenbaar 
stadsbos is een langdurig proces. Het vraagt visie, 
toewijding en de ambitie tot actie en vernieuwing 
van politici, burgers, publiek en ondernemers die 
gezamenlijk toewerken naar een aantrekkelijk 
parklandschap. Er is een langetermijnstrategie 
noodzakelijk om financiering en energie uit alle 
drie de ontwikkelingslijnen op de juiste wijze in te 
zetten dusdanig dat ze elkaar versterken. 

Een ontwikkelingsstrategie is uitdrukkelijk 
geen eindplan maar een stip op de horizon, 
een gemeenschappelijk gedragen ambitie, een 
spoorboekje waarvan bij elk initiatief gekeken kan 
worden waar en hoe het best  bijgedragen kan 
worden aan het ambitieuze Stadsbos013.

De basis voor de ontwikkelingsstrategieën wordt 
gevormd door een gemeenschappelijke consensus 
over een helder ruimtelijk raamwerk. Om het 
begrip Ruimtelijk Raamwerk te verduidelijken 
maken wij vaker gebruik van de metafoor 
‘boekenkast met de boeken’. De kast biedt de 
stabiele ruggengraat, de boeken kunnen variëren 
door de tijd en wisselen van inhoud en kleur zonder 
de boekenkast te beschadigen. 

Het Ruimtelijk Raamwerk van het stadsbos is 
opgebouwd uit diverse deelgebieden, een stelsel 
van verbindende lijnen, doorgaande structuren, 
bijzondere kernen en zichtlijnen. 

Elk onderdeel kent zijn eigen ruimtelijke 
en functionele karakteristiek waardoor de 
herkenbaarheid en variatie in het stadsbos toe zal 
nemen.

Het Ruimtelijk Raamwerk is de ruggengraat van 
het stadsbos en biedt het kader waarbinnen 
initiatieven, ondernemers en gebruikers hun eigen 
invulling en kleur geven aan het stadsbos. 

Het Ruimtelijk Raamwerk is opgebouwd uit:
■ De abiotische ondergrond
■ Deelgebieden met eigen karakteristiek
■ Het natuurnetwerk
■ Het bekenstelsel en duurzaam   
 watersysteem
■ Een netwerk van recreatieve routes
■ Bijzondere kernen en plekken

De lagen van het ruimtelijk raamwerk 

bijzondere plekken 

routes

beekstelsel

deelgebieden

natuurnetwerk 
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4.2 De deelgebieden

■ Strategie 1: Het versterken van   
 de landschappelijke diversiteit van de  
 deelgebieden

Op grond van de huidige situatie en de natuurlijke 
ondergrond kunnen de volgende deelgebieden 
onderscheiden:
■ Cultuurhistorische parken De Oude   
 Warande en het Wandelbos
■ De Landgoederenzone
■ Reeshofbos en bos en heidegebied de  
 Gaas
■ Drijflanen
■ De Drasse Driehoek
■ Blaakbos| Schaapsgoor
■ De Kaaistoep en Blaak West
■ Sijstense Heide
■ De Leijse Buitens
■ Golfterrein Prise d’eau
■ Cultuurlandschap Klein Tilburg
■ Wijckermeer en bedrijventerrein   
 Wijkevoort
■ De beekdalen

Wat opvalt aan deze lijst is de hoeveelheid aan 
afzonderlijk herkenbare deelgebieden. Dit is een 
kracht maar tegelijkertijd ook het zwakke punt 
van het huidige stadsbos. Hoewel ieder deelgebied 
hoge kwaliteiten kan bezitten is het stadsbos nog 
niet veel meer dan een optelsom van afzonderlijke 
deelgebieden. Een aantal deelgebieden, vooral 
in het westelijke deel van het stadsbos, worden 
momenteel niet als recreatief aantrekkelijk gebied 
gezien of zijn simpelweg niet bekend is bij de 
Tilburgers. 

Wij zien de diversiteit en variatie aan verschillende 

gebieden als kracht van het Stadsbos013. 
Deze kwaliteit moet echter nog wel versterkt en 
beleefbaar gemaakt worden. 

De ontwikkelingsstrategie om deze doelstelling 
te bereiken is per deelgebied verschillend. In 
de historische parken zal bijvoorbeeld behoud 
en versterken van de oorspronkelijke ontwerp 
voorop staan. In het agrarisch landschap Klein 
Tilburg is de ontwikkelingsdynamiek daarentegen 
hoog. Hier zal de ontwikkelingsstrategie gericht 
zijn op het enthousiasmeren van ondernemers en 
burgerinitiatieven om gezamenlijk een aantrekkelijk 
gebied te creëren. In hoofdstuk 6 worden de 
strategieën per deelgebied uitgewerkt.

4.3 Het natuurnetwerk

■ Strategie 2: Vergroten biodiversiteit en 
creëren van een natuurnetwerk 

In sommige deelgebieden zoals bijvoorbeeld de 
Kaaistoep en het heidegebied de Sijsten is de 
natuurwaarde hoog. In andere deelgebieden zoals 
bijvoorbeeld het cultuurlandschap Klein Tilburg of 
de het huidige bekenstelsel is de biodiversiteit niet 
optimaal. Hier liggen kansen. 
Het stadsbos heeft mede gezien de grote diversiteit 
aan landschappelijke ondergronden (van zand tot 
moerige gronden), de aanwezigheid van gradiënten 
(droog-nat, hoog-laag, open–gesloten) en 
verbindingen met de omgeving de potentie om een 
leefgebied te worden voor een grote diversiteit aan 
planten en diersoorten. Door goede verbindingen 
met het stedelijk gebied te creëren zal ook 
stadsnatuur hiervan profiteren. 

In hoofdstuk 5 wordt het natuurnetwerk op 
hoofdlijnen omschreven.

Reeshofbos met Drasse Driehoek

Wandelbos

Zonering recreatieve druk intensief-extensief
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Landgoederenzone en parken
Natuurlijk bos
Leijse Buitens en beekdalbos
Parkbossen
Natte en droge Heide
Stadslandbouwgebied
Kruidenrijke graslanden
Natte graslanden
Natuurlijke beekdal
Golfterrein
Plangebied Wijkevoort
Wijckermeer
Poelen en vijvers

Beek
Hultensche Leij (onderzoek toekomstig 
beekdal in kader van Wijkevoort ontwikkeling)
Greppels
Elzenbeplanting
Lanen langs wegen
Lanen in landgoederenzone
Erfbeplanting
Erfbeplanting Groene Kamer

Snelweg A58
Ontsluitingswegen
Spoorlijn
Ontsluiting Wijkevoort
Bels Lijntje
Stadsbos hoofd fietspaden
Stadsbos diagonaal fietspad
Fietsknooppuntnetwerk
Stadsbos wandelnetwerk
Ruiterhoofdroutes

Bels Lijntje stepping-stones
Erven open gebieden langs Bredaseweg
Stadsbos Centrum
Groen Stadsbos Centrum
Stadsbos entree met poort
Stadsbos entree vanaf treinstation
Faunapassage
Waterberging
Parkeerterrein
Manege
Historische boerderijcluster
Monument
Bijzondere architectuur
Terrein van hoge archeologische waarde

ONTWIKKELINGSVISIE STADSBOS

P

P
M

100mN

Waterwingebied

Grondwaterbeschermingsgebied

Ruimtelijke raamwerk 
met grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied
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De beekstelsels van de diverse Leijen

4.4 Duurzaam watersysteem

■ Strategie 3: Het omvormen van de   
 beken tot natuurlijke beekdalen met als  
 functie ecologische verbindingszone,  
 waterberging en toevoegen van   
 recreatieve kwaliteit in het stadsbos.

Tilburg en water in het stadsbos hebben een 
mooie geschiedenis samen. De aanwezigheid van 
het waterwinbedrijf Tilburgsche Waterleiding-
Maatschappij (TWM) heeft een belangrijke rol in 
de huidige verschijningsvorm van het stadsbos. 
Vanwege de drinkwaterwinning sinds 1895, die 
van oorsprong via vele waterputten verliep, is het 
bedrijf in bezit van vele gronden in het zuidelijk 
deel van het stadsbos. TWM Gronden B.V. beheert 
die gronden. 

Het drinkwaterbedrijf is weliswaar overgegaan 
naar Brabant Water maar nog steeds komt het 
Brabantse drinkwater uit de bodem onder het 
stadsbos. Iets om trots op te zijn!
Dit brengt wel met zich mee dat een 
groot deel van het stadsbos valt in de 
grondwaterbeschermingszone en een kleiner deel 
is waterwingebied. Voor beide zones gelden kaders 
en regels ten aanzien van bouw en gebruik die zijn 
vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening.  

Naast drinkwaterwinning komt oppervlaktewater 
in vele vormen voor in het stadsbos zoals beken, 
vennen, poelen, vijvers en moerassige gebieden. 
We onderscheiden in het stadsbos de beken Oude 
Leij, Hultensche Leij en Groote Leij.

Het waterschap, provincie en gemeente hebben 
voor het bekenstelsel de doelstelling om de 
beeksystemen te herstellen tot natuurlijke 
beekdalen die kunnen dienen als waterberging 
en ecologische verbindingszones voor diverse 
diersoorten. 

Hiervoor zijn al projecten gestart. De ambities 
kunnen opgeschaald worden door de projecten 
niet sectoraal te benaderen maar als integrale 
gebiedsopgaves waarbij meerdere doelen 
tegelijkertijd gediend worden. In hoofdstuk 5 
worden hiervoor handvaten gegeven.

De Oude Leij langs weide en bos 

Hultensche Leij in de bosgebied

De Oude Leij door bos 
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stadsbos-signatuur.

Er zijn een paar ruiterroutes gemarkeerd in 
het stadsbos. Ook deze zijn vooral deelgebied 
gebonden en niet stadsbosbreed ingezet. De link 
met de regio is ook niet gemaakt terwijl juist in de 
regio een zeer fijnmazig netwerk aan ruiterroutes 
aanwezig is. Hotel van der Valk Gilze-Tilburg heeft 
zelfs hotelkamers met stallen.

De mountainbike route voor het stadsbos is in 
ontwikkeling. Dit is een mooi initiatief om via 
ongebonden sporten het stadsbos met al zijn 
diversiteit als geheel te ervaren.

Dit zou ook voor andere ongebonden sporten 
gestimuleerd kunnen worden zoals voor hardlopen. 
Voor het stadsbos ligt de ontwikkeling van een 
stadsbos-sportlane voor de hand. Er kan een mooie 
10 miles uitgezet worden. 

Enkele doorgaande recreatieve routes mogen een 
eigen stadsbossignatuur hebben. 
We onderscheiden de volgende ‘stadsbosroutes’ die 
horen bij het Ruimtelijk Raamwerk:
■ Bels Lijntje
■ Oude Rielsebaan
■ De Stadsbosdiagonaal
■ De Stadsbos Sportlane

Overige routes en netwerken aanvullend op de 
bestaande routes zijn:
■ Wandelpaden langs de Oude Leij en  
 Hultensche Leij 
■ 'Zandpaden' door agrarisch gebied
■ MTB route
■ Ruiter- en menpadennetwerk
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de 
ruimtelijke aspecten van deze routes.

Bels Lijntje

Gilzerbaan 

Reuselpad

 4.5 Een netwerk van 

recreatieve routes

■ Strategie 4: Ontwikkel een fijnmazig   
 netwerk aan recreatieve routes voor   
 diverse doelgroepen door heel het   
 stadsbos. 

De ambitie om van het stadsbos een stadsregionaal 
parklandschap te maken betekent dat het gebied 
toegankelijk moet zijn voor de mensen uit Tilburg 
en omstreken. Het moet eenvoudig en aantrekkelijk 
zijn om er te komen en te verblijven, ongeacht het 
gekozen vervoersmiddel. 

Er zijn momenteel al diverse wandelroutes 
uitgezet in het gebied. Dit zijn echter kleinere 
routes die over het algemeen aan één deelgebied 
gekoppeld zijn. Het netwerk aan routes beperkt 
zich voornamelijk tot de bosgebieden. Het open 
agrarische landschap doet nauwelijks mee in de 
wandelnetwerken. De Gilzerbaan en de Bredaseweg 
zijn voor voetgangers grote barrières. Verbeteren 
van de oversteekbaarheid zal de beleving van het 
stadsbos als recreatieve eenheid versterken. 

Opvallend is dat er slechts één herkenbare 
doorgaande recreatieve fietsroute is op het niveau 
van het stadsbos en dat is het Bels Lijntje. Langs 
de Gilzerbaan liggen vrij liggende fietspaden. Deze 
hebben echter een doorgaand karakter en weinig 
recreatieve waarde. Langs de Bredaseweg ligt geen 
doorgaand fietspad. De fietspaden liggen afwisselen 
aan de noord en zuidkant. Er moet dus altijd een 
keer overgestoken worden wat onwenselijk is 
vanuit recreatief oogpunt en verkeersveiligheid.
Alle andere fietsmogelijkheden zijn op bestaande 
verharde en onverharde paden en hebben geen 
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4.6 Het creëren van 

stadsboscentra

■ Strategie 5: Creëer van gastvrije   
 recreatieve centra met een duidelijk   
 thema: de stadsboscentra

De reden om naar het stadsbos te gaan kan heel 
divers zijn. Ieder individu zal zijn eigen keuze 
maken. Vrije tijd wordt steeds belangrijker in 
onze maatschappij. Naast meer individuele 
sporten zoals hardlopen en fietsen ziet men 
meer behoefte om ‘samen’ de vrije tijd door te 
brengen. Er is behoefte aan meer variatie en 
‘beleving’ in de vrijetijdsbesteding. De vraag 
naar recreatievoorzieningen groeit dan ook. 
Groei in de recreatiemarkt zit in de clustering 
van voorzieningen, bijvoorbeeld rond thema's als 
natuur, entertainment, gezondheid, rust en ruimte. 
Al deze en toekomstige trends moeten in een 
stadsregionaal park een plek kunnen krijgen. We 
zien dit als belangrijke toegevoegde waarde voor 
de stad. Dit gebeurt op dit moment al maar om 
de identiteit van het stadsbos een bovenlokale 
allure te geven zou hier meer op in gezet kunnen 
worden. Thematische centra geven een doel en 
een startpunt om de rest van het stadsbos te 
ontdekken.

Ieder deelgebied heeft een eigen centrum op 
kruispunten van routes. De kernen weerspiegelen 
het karakter van de deelgebied en liggen 
op landschappelijk bijzondere plekken. De 
ondernemers betrokken bij de kernen kunnen 
als ambassadeurs of gastheren optreden voor 
het stadsbos. Hier is bijvoorbeeld informatie of 
een versnapering krijgen, kan je fiets opladen 
of overstappen van auto naar fiets, te voet of te 

paard. Iedere kern krijgt een eigen herkenbare 
stadsbosbaken (zie deel B van deze rapportage). 

We denken aan thematische centra in onderstaande 
deelgebieden:
■ Reeshofbos-De stadsakker: 
 milieueducatie – natuureducatie  -voedsel
■ De Oude Warande: 
 cultuurhistorie - horeca - kunst
■ Landgoederenzone-Heidepark Vredelust:  
 cultuurhistorie - horeca - architectuur -  
 landgoedtuinen-kunst-museum 
■ Waterwingebied-Het pompstation:   
 architectuur-watereducatie-watermuseum
■ Agrarisch landschap Klein Tilburg:   
 evenementen-horeca-stadsbosvoedsel
■ Wijckermeer: waterrecreatie
■ Prise d'eau: golf-lifestyle–ballonvaart- 
 evenementen
■ Blaakbos-Educatieve driehoek:   
 natuureducatie - natuurbeleving

Een aantal initiatieven is de afgelopen jaren 
al op deze wijze geclusterd. Samenwerking en 
specialisatie kunnen de centra versterken. Via 
stadsbosbeeldtaal en stadsbos inrichtingselementen 
krijgen deze plekken een stadsbos-signatuur.
Ieder centrum dient nader uitgewerkt en 
onderzocht te worden in samenwerking met 
betrokkenen.

Prise d’eau, golfen

Klein Tilburg   
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4.7 De ontwikkeling van een 

stadsbosbeeldtaal

■  Strategie 6: Ontwikkel een
 stadsbosbeeldtaal voor 
 inrichtingselementen, plekken en   
 communicatie. 
  
Een aantrekkelijk landschap met attractieve 
functies zal mensen vanzelf het gebied in trekken. 
Daarnaast zal ook de ontwikkeling van een 
stadsbosbeeldtaal voor de inrichtingselementen 
sterk bijdragen aan de beeldvorming en 
herkenbaarheid van het gebied als geheel. De 
landschappelijke strategieën voor de deelgebieden, 
natuur, water, routes en stadsboscentra worden 
versterkt en zichtbaar gemaakt. 

Deze strategie wordt in deel B nader uitgewerkt.

Diverse  Kunst- en Cultuuruitingen in het Amsterdamse Bos als referentie: het Openluchttheater
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4.8 Stimuleren van kunst en 

cultuur 

■  Strategie 7: Stimuleren van kunst- en  
 cultuuruitingen in het stadsbos en het          
 leggen van de verbinding met kunst en  
 cultuur in de stad. 
 
Het stadsbos biedt bij uitstek een podium 
voor diverse kunst en cultuuruitingen zowel 
permanent als tijdelijk. In de visie worden  
handreikingen gedaan voor het versterken 
van kunst en cultuur en het versterken van de 
binding van de stad met het stadsbos. 
Met het versterken van de karakteristieken 
van verschillende deelgebieden worden de 
cultuurhistorische waarde van de bossen en 
parken, de landgoederenzone, de Leijse Buitens 
en het cultuurlandschap Klein Tilburg onderkent en 
versterkt. Per deelgebied worden kansen benoemd 
om bestaande culturele kwaliteiten te versterken 
dan wel culturele activiteiten te stimuleren.  

De ontwikkeling van de stadsbosbeeldtaal biedt 
tevens verschillende kansen om kunst en cultuur 
tot uiting te brengen zoals:
■ Het ‘naamgeven’ of opnemen van
 namen|toponomie: waterlopen op   
 bruggen 
■ Het aankleden/optuigen van de            
 stadsbosbakens met uitingen van kunst  
 en cultuur. 
■ De mogelijkheid om teksten op te nemen  
 op de inrichtingselementen, waaronder  
 poëzie 
■ De mogelijkheid om op    
      evenemententerreinen (tijdelijke) 
 evenementen en festivals te faciliteren  
 o.a. door tijdelijk zitmeubilair,
 tijdelijke bewegwijzering en       
 informatievoorzieningen
■ Aanplakken van posters, 
 digitale info over evenementen op de 
 ledzuilen
■ Het inzetten van Tilburgse ontwerpers 
 en kunstenaars bij het ontwikkelen  
 van de stadsbosbeeldtaal, bijv. 
 door voor de ontwikkeling van het
 stadsbosembleem de ontwerpers te
  vragen van de (iconen van de)   
 TiburgSans.

In hoofdstuk 5 en in deel B de beschrijving van de 
stadsbosbeeldtaal worden deze aspecten benoemd 
en aangevuld.

Kabouterfestival in Amsterdamse Bos 

Popfestival in Amsterdamse Bos 
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Legenda Ruimtelijk Raamwerk
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5. HANDVATEN     
ONTWIKKELINGSSTRATEGIEËN
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Collage bestaande initiatieven en ideeën vanuit de experimentele lijn: www.stadsbos.nl/initiatieven

Brandingproject Stadsbos013- gerealiseerd Buitenschoolse Opvang Stadsbos013 - gerealiseerd Bels Lijntje bijenlint (deels) gerealiseerd

Golfbaan Prise d’Eau vergroot toegankelijkheid- in 
ontwikkeling

Mountainbikeroute - in ontwikkelingIdee: Herinneringsbos Tilburg
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5.1 Ontwikkeling van het 

Stadsbos via drie lijnen

De gemeente hanteert drie ontwikkelingslijnen 
waarlangs het stadsbos zich kan ontwikkelen:
■ De operationele lijn
■ De beheerlijn
■ De experimentele lijn

De operationele lijn
De operationele lijn betreft de echte overheidstaken 
zoals het aanleggen van infrastructuur, 
ecologische verbindingszones en beschermen 
van waterwingebieden. Via verschillende 
beleidsinvalshoeken aanwezig binnen de gemeente 
zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid, natuurbeheer 
of recreatie, zullen individuele projecten in het 
gebied gestart worden.

De beheerlijn
De beheerlijn wordt uitgevoerd door de gemeente 
en aangestuurd via onderhoudsprogramma’s en 
beheerplannen. Dit is een altijd terugkerende 
activiteit voor de overheidsgronden. Via 
de beheerlijn kunnen bestaande parken en 
natuurgebieden geleidelijk omgevormd worden 
in de richting van de toekomstvisie van het 
stadsbos. De gemeente is natuurlijk niet de enige 
die het gebied beheert, in de toekomst kunnen 
samenwerkingsvormen ontwikkeld worden met 
particulieren en vrijwilligers om de kwaliteit van 
het gebied te verbeteren en bovenstaande ambitie 
waar te maken. 

De experimentele lijn
De experimentele lijn is de lijn van de initiatieven 
van burgers, grondeigenaren en ondernemers. 
Deze lijn is stevig uitgezet via de website 
Stadsbos013 en de expeditieleiders. Dit is een zeer 
waardevolle en relatief nieuwe ontwikkelingslijn. 

Deze drie lijnen zijn allen noodzakelijk en bestaan 
naast elkaar. Om gezamenlijk op te kunnen trekken 
is het belangrijk om een lange termijnstrategie te 
hebben. Wat is de stip op de horizon waar we met 
z’n allen naartoe bewegen?

Het Ruimtelijk Raamwerk en de 
Stadsbosbeeldtaal leveren een toekomstvisie 
en ontwikkelingsstrategie om te komen tot 
afstemming tussen alle losse ontwikkelingen en 
initiatieven én het creëren van meerwaarde.  

De onderstaande hoofdstukken worden per 
deelgebied handvaten aangereikt voor het zetten 
van stappen ter verwezenlijking van de beschreven 
strategieën. In de workshops is hierover intensief 
gediscussieerd met betrokkenen. Hieruit zijn 
waardevolle adviezen en tips gekomen. De 
opmerkingen en adviezen op hoofdlijnen zijn 
verwerkt in deze visie. Details worden later 
met betrokkenen uitgewerkt in beheer- en 
uitvoeringsprojecten. 



44   Stadsbos013 Ruimtelijk Raamwerk 

De 
Oude 
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Drasse 
driehoek■

De 
Drijflanen

Bos en 
heidegebied de 
Gaas | Witbrant

De 
Landgoederenzone

De Leijse 
Buitens

Beekdal 
Oude Leij

Beekdal 
Oude leij

Cultuurlandschap 
Klein Tilburg  

Golfterrein Prise 
d’eau

De Sijstense 
Heide

Wijckermeer■

De Kaaistoep en 
Blaak west

Blaakbos| 
Schaapsgoor

Bedrijventerrein 
Wijkevoort

Beekdal 
Hultense Leij

Beekdal 
Groote 
Leij

De Leijse 
Buitens
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5.2 Landschappelijke 

diversiteit van de 

deelgebieden versterken 
  

De uitvoeringsstrategie om de landschappelijke 
diversiteit van het stadsbos te versterken verschilt 
per deelgebied. In het volgende hoofdstuk wordt 
per deelgebied een aantal handvaten geboden 
waarmee deze doelstelling gerealiseerd zou kunnen 
worden. De huidige ruimtelijke, functionele en 
ecologische karakteristiek wordt omschreven 
waarna de kansen en ambities omschreven worden 
aan de hand van de ontwikkelingslijnen.   

Cultuurhistorische park De Oude Warande 

Ruimtelijke karakteristiek
De Oude Warande is een 90 hectare groot 
sterrenbos, aangelegd in 1712 door prins Willem 
van Hessen-Kassel, heer van Tilburg en Goirle als 
parkbos. De historische padenstructuur bestaat 
uit twaalf hoofdlanen en de barokpaden. Deze 
lanenstructuur geeft de Oude Warande een hoge 
cultuurhistorische waarde. De Oude Warande is 
een gemeentelijk monument. Jaarlijks wordt er 
tijdens het tijdelijke evenement onder de naam 
Lustwarande kunst in het park geëxposeerd. 

Functionele karakteristiek
De Oude Warande is oorspronkelijk vanuit 
recreatieve doelstellingen aangelegd naar de 
wensen van die tijd. Ook in de huidige situatie 
heeft het park een recreatieve functie op 
stadsniveau.
Het recreatieve gebruik richt zich vooral op 
extensieve ongebonden recreatie in de vorm 
van wandelen, fietsen, sporten op de paden 
en verblijfsplekken maar ook zijn er tijdelijke 
evenementen op het gebied van kunst en cultuur.
De cultuurhistorische, recreatieve en 
groenbelevingswaarde staan bovenaan bij 
toekomstige ontwikkelingen. 
 
Ecologische karakteristiek
Het park is te omschrijven als een cultuurhistorisch 
park en stinzenbos. Er zijn vele monumentale 
bomen en lanen aanwezig. 
De biodiversiteit kan verbeterd worden door 
te streven naar meer afwisseling in het 
bomenbestand, de onderbeplanting en het 
actief ontwikkelen van de stinzenflora in het 
gebied. Dit cultuurhistorisch park- en stinzenbos 
is leefomgeving voor vogels en vleermuizen 
voor een oud bos zoals de zwarte specht en de 
grootoorvleermuis. In het meest noordelijke deel 
van de Oude Warande is een zuur ven aanwezig 
met kenmerkende soorten zoals veenmossen en 
gagel. De bosstrook die grenst aan de spoorlijn 
biedt kansen om hier een overgang te creëren naar 
een mantel- en zoomvegetatie met soorten van 
schrale milieus.

Kansen 
Via het reguliere beheer kunnen ruimtelijke, 
functionele en ecologische verbeteringen 
gerealiseerd worden die het monument 
duurzaam instant kunnen houden en meer allure 
kunnen geven. De beeldtaal van de huidige 
inrichtingselementen kan door introductie van 
de stadsbosbeeldtaal meer in lijn komen met 
de cultuurhistorische betekenis van het gebied. 
Hiervoor moet wel voldoende beheerbudget 
beschikbaar zijn. Tijdelijke en permanente 
kunstexposities verrijken het gebied en kunnen  
de bovenregionale waarde van de Oude Warande 
onderstrepen.

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn: 
■ Verbeteren en ontwikkelen routenetwerk 
 voor diverse doelgroepen en de 
 toegankelijkheid voor mindervaliden. 
■ Routes beter verbinden met stadsbos. 
■ Speciale aandacht voor de ontwikkeling 
 van de Stadsbosdiagonaal.
■ Het realiseren van een 
 stadsboscentrum. 
■ Het stimuleren van tijdelijk en   
 permanente kunst- en cultuuruitingen.
Beheerlijn:
■ Beheer gericht op het instant houden van 
 de lanenstructuur en cultuurhistorische 
 waarde en het oorspronkelijk ontwerp. 
■ Biodiversiteit van het bos verhogen en 
 ontwikkelen van stinzenflora. 
■ Ecologische en esthetische waarde van
  poelen en waterpartijen verbeteren.
■ Bestaande inrichtingselementen 
 vervangen door elementen in  
 Stadsbosbeeldtaal.
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Cultuurhistorische park Het Wandelbos

Ruimtelijke karakteristiek
Het Wandelbos is een waardevol cultuurhistorisch 
park van de bekende landschapsarchitect Leonard 
Springer (1855-1945). Het park is aangelegd in 
de Engelse landschapsstijl waarvan de slingerende 
paden rondom de vijverpartij kenmerkend zijn. 
Beplanting is soortenrijk (30 soorten waarvan 
vele uitheems) met vele oude bomen en heeft op 
veel plaatsen een duidelijk boskarakter. Er is veel 
afwisseling tussen hoog en laag, licht en donker 
bos. De vijver is onderdeel van de esthetische en 
recreatieve beleving. 

Functionele karakteristiek
Het Wandelbos is oorspronkelijk vanuit recreatieve 
doelstellingen aangelegd. Het Wandelbos wordt 
voornamelijk gebruikt vanuit de omliggende wijken 
voor extensieve recreatie zoals wandelen, fietsen, 
sporten op de paden. 
De cultuurhistorische, recreatieve en 
groenbelevingswaarde staan bovenaan bij 
toekomstige ontwikkelingen. 

Ecologische karakteristiek 
Het park is te omschrijven als een cultuurhistorisch 
park- en stinzenbos. De biodiversiteit kan verbeterd 
worden door te streven naar meer afwisseling in 
het bomenbestand, de onderbeplanting en het 
actief ontwikkelen van de stinzenflora in het gebied. 
De ecologische doelsoorten in dit cultuurhistorisch 
park- en stinzenbos zijn: leefomgeving voor vogels 
en vleermuizen voor een oud bos zoals de zwarte 
specht en de grootoorvleermuis. In dit bos leeft ook 
de Siberische grondeekhoorn, een exotische soort 
ontsnapt uit het voormalige dierenpark.

Kansen 
Alle beheersmaatregelen zijn gericht op het behoud 
van het oorspronkelijk ontwerp. Echter door de 
jaren is dit ontwerp flink aangetast. Zichtlijnen zijn 
verdwenen en belangrijke inrichtingselementen 
vervangen door standaard objecten. Een studie 
naar de kwaliteiten van de bestaande beplanting in 
relatie tot het oorspronkelijk ontwerp is wenselijk. 
Mogelijk is de conclusie dat een grondige renovatie 
meer recht doet aan de waarde van het park dan 
regulier beheer. 

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn: 
■ Cultuurhistorisch onderzoek naar de 
 ruimtelijke kwaliteit van de bestaande 
 situatie in relatie tot het oorspronkelijk
  ontwerp en het huidig beheer.
■ Recreatieve routes beter verbinden met
 stadsbos. 
■ Verbeteren en ontwikkelen van routes en 
 de toegankelijkheid voor mindervaliden. 
■ Verminderen barrièrewerking Spoordijk en 
 Reeshofdijk voor fauna.
■ Het stimuleren van tijdelijk en   
 permanente kunst- en cultuuruitingen.

Beheerlijn:
■ Beheer gericht op het instant houden van 
 de cultuurhistorische waarde en het 
 oorspronkelijk ontwerp van het gebied.
■ Biodiversiteit bos verhogen. 
■ Ecologische kwaliteit vijver verhogen.
■ Bestaande inrichtingselementen vervangen
  door elementen in stadsbosbeeldtaal.

De vijver in het Wandelbos 
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waar de Feldbissbreuk zich aan de oppervlakte 
manifesteert, hier bevinden zich van nature 
vochtige plekken in het bos. Dit biedt kansen voor 
de ontwikkeling van bijzondere vochtige biotopen.

Kansen 
De gewenste kwaliteitsverbetering op het gebied 
van biodiversiteit en beeldkwaliteit is te bereiken 
door zorgvuldig beheer. Als onderdeel van het 
stadsbos is het van belang dat deze gebieden met 
hun routenetwerk aansluiten op het routenetwerk 
van het stadsbos. 

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
■ Verbeteren en ontwikkelen van diverse 
 recreatieve routes en missing links die 
 aansluiten op het stadsbosnetwerk  
 waaronder de sportlane en MBT route. 
■ Het realiseren van een gastvrij en 
 informatief stadsboscentrum 
 (locatie Stadsakker). 
■ Afname barrière werking van Reeshofdijk
  en Spoordijk voor fauna.
■ Het stimuleren van tijdelijk en   
 permanente kunst- en cultuuruitingen.
Beheerlijn 
■ Verbetering bosstructuur gericht op 
 beeldkwaliteit en biodiversiteit met ruimte
  voor natuurlijke processen.
■ Versterking en vergroten van het 
 heidegebied t.b.v. stabiele populatie 
 levendbarende hagedis. 
■ Verbinden van heide met andere schrale
  kruidenrijke vegetaties in het stadsbos.
Experimentele lijn:
■ Uitbouwen vrijwilligersgroepen gericht op
  natuurbeheer en natuureducatie. Heidegebied in de Gaas

Reeshofbos en het bos en heidegebied de 
Gaas

Ruimtelijke karakteristiek
Een gemengd parkbos met een menging van 
loof- en naaldboomsoorten. De struiklaag is 
beperkt ontwikkeld en bestaat uit o.a. lijsterbes, 
vuilboom en Amerikaanse vogelkers. In het bos zijn 
plaatselijk nog historisch natte plaatsen aanwezig, 
maar over het algemeen zijn de grondwaterstanden 
laag. In de Gaas liggen heiderelicten die van 
waarde zijn voor de beeldkwaliteit én ecologische 
kwaliteit van het gebied.

Functionele karakteristiek
Deze parkbossen zijn voornamelijk in gebruik 
als recreatief uitloopgebied voor de omliggende 
wijken. Dit betekent extensieve ongebonden 
sporten, wandelen, hardlopen ed. op de daarvoor 
aangelegde paden. 

Ecologische karakteristiek 
Het Reeshofbos| De Gaas is een ontginningsbos 
met een menging van loofbomen, naaldboom en 
heiderelicten. Het bos is onder meer van waarde 
voor roofvogelsoorten als buizerd en sperwer. 
De heiderelicten zijn ecologisch van belang voor 
de doelsoort levendbarende hagedis en diverse 
insecten. Het Reeshofbos is een van de plaatsen 



48   Stadsbos013 Ruimtelijk Raamwerk 

Ecologische karakteristiek 
De Drijflanen is een gevarieerd gebied met 
strooksgewijze afwisseling van bosstroken met 
ontwikkelde struiklaag, vochtige kruiden en 
faunarijk grasland en poelen. In het najaar van 
2009 zijn in de graslanden enkele nieuwe poelen 
aangelegd. Reden hiervoor is de aanwezigheid 
van de gewone pad, bruine kikker, groene kikker, 
kamsalamander, kleine watersalamander en 
vinpootsalamander. Hierdoor is dit gebied een van 
de belangrijkste amfibieënterreinen van Tilburg. 

Drijflanen

Ruimtelijke karakteristiek
De Drijflanen is een relatief open, cultuurhistorisch 
waardevol, kleinschalig agrarisch landschap met 
natuurwaarde, bestaande uit strooksgewijze bossen 
en graslanden. Het gebied met een oppervlakte 
van 32 hectare wordt grotendeels begrensd 
door bebouwing. Verspreid over het terrein zijn, 
verscholen in het bos, een aantal poelen te vinden. 
Het gebied is geschikt voor natuurspelen en 
extensieve recreatie.
Enkele lange zichtlijnen zijn belangrijk voor de 
ruimtelijk esthetische beleving van het totale 
gebied. 

Functionele karakteristiek
De parkzone wordt vanuit de omliggende wijken 
intensief gebruikt voor extensieve recreatie 
(wandelen, fietsen, verblijven) en pleksgewijze 
intensieve recreatie gekoppeld aan (natuur)
spelen, natuureducatie. Het gebied heeft een hoge 
esthetische natuurbelevingswaarde. 

■ Bijzondere aandacht voor grondwaterstand 
 in verband met verdroging.
■ Bestaande inrichtingselementen vervangen
  door elementen in stadsbosbeeldtaal, 
 nieuwe inrichtingselementen in 
 Stadsbosbeeldtaal toepassen. 

Experimentele lijn
■ Uitbouwen vrijwilligersgroepen gericht op
  natuurbeheer en natuureducatie.

Drasse Driehoek

Ruimtelijke karakteristiek
De driehoek, begrenst door de Reeshofdijk 
aan de noordzijde, de Zwartvenseweg aan de 
zuidoostzijde en de woonwijk Witbrant Oost aan de 
zuidwestzijde, bestaat uit een laag gelegen gras- 
en akkerbouwgebied. 
Het gebied wordt doorsneden door de 
Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg 
en de spoorlijn Breda-Tilburg. Het is een 
cultuurhistorisch en natuurtechnisch waardevol 
kleinschalig open agrarisch gebied dat als een 
enclave in het bos ligt. Kwelwater vanuit de 
hoger zandgronden van de stad Tilburg liep via 

Daarnaast is het gebied door de diversiteit in 
vegetatietypen van belang voor insecten. De 
vegetatie en doelsoorten zijn zeer gevoelig voor 
verdroging en fluctuatie in de waterstanden. 

Kansen 
Kansrijk is het verder ontwikkelen van de natuur 
en het stimuleren van en natuureducatie projecten 
met behulp van vrijwilligersgroepen. 

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
■ Verbeteren en ontwikkelen routenetwerk 
 voor diverse doelgroepen.
■ Aansluiten op de routes in wijk. 
■ Het beter spreiden van het gebruik door 
 het gebied. 
■ Aansluiten van recreatieve routes op het
 stadsbosnetwerk. 

Beheerlijn:
■ Behoud en versterken van aanwezige 
 ecologische en esthetische 
 belevingswaarden voor extensieve 
 recreatie
■ Versterken diversiteit in graslandvegetatie.
■ Versterken mantelzoom vegetaties.
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Drassige driehoek nu

een beekje ‘Het Zand’ genaamd, door de Oude 
Warande, naar het driehoekige moerasgebied. Het 
beekje heet vanaf hier de Oude Leij. 
De bijzondere vorm en waterhuishoudkundige 
situatie maakt het gebiedje zeer waardevol. Het is 
een oriëntatieplek in het stadsbos. 

Functionele karakteristiek
Naast glastuinbouw en agrarisch gebruik is 
er recreatief (mede)gebruik op paden en 
verblijfsplekken.

Ecologische karakteristiek 
In het gebied heeft (met uitzondering van het 
westelijke deel) geen intensieve landbouw 
plaatsgevonden, waardoor de bodem waarschijnlijk 
niet belast is met hoge concentraties fosfaat en 
stikstof. In slootkanten komen nog kenmerkende 
plantensoorten van kwelgebonden milieus voor. 
De Drasse Driehoek heeft de potentie om zich te 
ontwikkelen tot laaggelegen, vochtig en kruidenrijk 
graslanden onder invloed van basenrijk kwelwater. 

Kansen 
Het is de ambitie om de Drasse Driehoek te 
ontwikkelen tot een onderdeel van de ecologische 
hoofdstructuur. Het wordt daarmee een belangrijke 
schakel in het natuurnetwerk van het stadsbos. 
De driehoek kan tevens een waterbergingsfunctie 
vervullen voor de stad. De Drasse Driehoek wordt 
ingezet als natuurcompensatieproject voor het hele 
stadsbos.

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn: 
■ De transformatie van de aanwezig
 glastuinbouw. 
■ Ontwikkeling van vochtig hooiland 
 en kruidenrijk grasland en herstel van de  
 landschappelijke structuur in oostelijk  
 deel 
■ Ontwikkeling van vochtige heidevegetatie 
 (grootschalig natuurherstel) in westelijk 
 deel.
■ Verbeteren en ontwikkelen routenetwerk 
 voor diverse doelgroepen.
■ Stimuleren routenetwerk tussen 
 stadbosdelen boven en onder het spoor. 
■ Het mogelijk maken van meer ommetjes. 
■ Voorkomen van verrommeling in het 
 gebied.

Beheerlijn:
■ Transformatie van agrarische 
 bedrijfsvoering naar duurzame, 
 natuurinclusieve landbouw. 
■ Waterlopen en poelen behouden
 en ontwikkelen als onderdeel van de
 natuurontwikkeling en natuur 
 compensatie.



50   Stadsbos013 Ruimtelijk Raamwerk 

De Landgoederenzone

Ruimtelijke karakteristiek
De landgoederenzone langs de Bredaseweg 
is ontstaan rond 1900 doordat de rijke 
Tilburgse industriëlen er landgoederen 
stichten. Stedenbouwkundig is het ensemble 
van landgoedhuis met een formele voortuin, 
flankerende monumentale lanen, georiënteerd 
op de Bredaseweg, kenmerkend voor het gebied. 
Helaas is deze structuur door de tijd heen aan het 
verwateren.

De hele landgoederenzone is stedenbouwkundig en 
landschappelijk cultureel erfgoed. 
Op de cultuurhistorische waardekaart staan 
17 gebouwen gemarkeerd als cultuurhistorisch 
waardevol. Het buitenhuis Heidepark uit 1884 en 
het jachthuis en paardenstal Dongestroom uit 1880 
zijn rijksmonumenten.

De parkbossen bestaan uit gemengde loofbossen 
met exoten op de delen nabij de Bredaseweg. 
Op de achterste delen van de landgoederen zijn 
traditiegetrouw de productiebossen aanwezig. 
Kenmerkend is het regelmatige grid van lanen die 
de bosvakken verdelen. De monumentale lanen 
bestaan o.a. uit een interessante menging van rode 
en groene beuken. 

Er zijn enkele poelen en vijvers aanwezig in het 
gebied die bijdragen aan de ruimtelijke esthetische 
beleving van de landgoederen.

Functionele karakteristiek
De landgoederenzone bestaat voor een groot 
deel uit privaat gebied. De functies lopen uiteen 
van privébewoning, instellingen, horeca, sport 
en recreatievoorzieningen. Grote delen van deze 
private zones zijn ontoegankelijk. 
De openbare parkzones zijn gericht op extensieve 
recreatie (wandelen, fietsen, verblijven) en 
pleksgewijze intensieve recreatie  zoals sport en 
spel, horeca en welzijn. De landgoederen hebben 
een hoge esthetische groenbelevingswaarde.

Ecologische karakteristiek 
De landgoedbossen zijn cultuurhistorische 
park- en stinzenbos met een diversiteit aan 
boomsoorten (ook uitheemse landgoedsoorten) 
en openweides met solitaire bomen. Via beheer 
kan de biodiversiteit en de belevingswaarde 
van de landgoederen vergroot worden. Rond 
de Bredaseweg mag de parkbeleving voorop 
staan. De zuidelijke delen van de landgoederen 
zijn van oudsher meer gericht op houtproductie 
en natuurbeheer. De doelsoorten zijn naast de 
soorten voor een oud bos zoals de zwarte specht 
en de grootoorvleermuis ook soorten als de 
kamsalamander en de poelkikker vanwege de 
aanwezigheid van enkele poelen en vijvers. 

Kansen 
De hele landgoederenzone heeft een zeer hoge 
potentie op het gebied van cultuurhistorie 
en natuurbeleving. Dit is echter momenteel 
slecht beleefbaar. Vanaf de Bredaseweg zijn de 

landgoederen grotendeels visueel afgesloten. Dit is 
jammer, van oorsprong waren de landgoederen en 
landhuizen immers plekken om gezien te worden. 
Het landgoedkarakter is daarom uitgangspunt 
voor de bestaande situatie en alle nieuwe 
ontwikkelingen; bebouwing is alleen mogelijk als 
het substantieel bijdraagt aan de cultuurhistorische 
setting landgoederenzone. 

De parkbeleving van de landgoederen in het deel 
rondom de landhuizen langs de Bredaseweg kan 
verbeterd worden. De bijzondere monumentale 
lanenstructuur is nu nauwelijks beleefbaar. 
Meer open ruimtes en zichtlijnen conform de 
oorspronkelijke opzet van de landgoederen komt 
niet alleen de beleving maar ook de biodiversiteit 
ten goede.

De gehele landgoederenzone zou opgewaardeerd 
kunnen worden tot een attractie van regionaal 
en nationaal niveau. Sport, cultuur, natuur, 
architectuur, geschiedenis en kunst kunnen 
samenkomen. Het introduceren van een nieuw 
stadsboscentrum in de landgoederenzone kan 
het gebied als geheel een opwaardering geven. 
Heidepark-Vredelust is hiervoor een uitgelezen 
kans.
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Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn:
■ Verbeteren en ontwikkelen routenetwerk  
 voor diverse doelgroepen.
■ Stimuleren toegankelijk maken van de  
 (private) landgoederen.
■ Diagonale stadsbosroute ontwikkelen  
 samen met gebiedseigenaren. 
■ Ontwikkelen van een stadsboscentrum 
 (met stadsbosbaken) in de   
 landgoederenzone.
■ Waterpartijen en poelen ontwikkelen  
 als onderdeel van esthetische en 
 recreatieve beleving én als   
 onderdeel van ecologisch netwerk van  
 amfibieënpoelen.
■ Het stimuleren van tijdelijk en   
 permanente kunst- en cultuuruitingen.

Beheerlijn: 
■ Vergroten van biodiversiteit en 
 beelddiversiteit in de bosgebieden van 
 landgoederenzones.
■ Instant houden, vrijzetten en herplanten 
 van de monumentale lanenstructuur.
■ Ontwikkelen van stinzenflora.

Experimentele lijn:
■ Initiatieven op het gebied van 
 cultuurhistorie, kunst, geschiedenis, 
 architectuur, sport, gezondheid, tuin- en 
 landschapsarchitectuur stimuleren.
■ Stimuleren toegankelijk maken van de  
 (private) landgoederen.
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Een eigen signatuur in de vorm van poorten met 
een stadsbos/Leijse Buitens beeldmerk zou een 
middel kunnen zijn. Het is tevens een ambitie om 
gezamenlijk afspraken te maken over gebruik van 
zoveel mogelijk natuurlijke erfafscheidingen, het  
ecologisch beheren van de private bossen en het 
beter beschermen van de grondwater. Dit kan de 
beeldkwaliteit en tegelijk de biodiversiteit van de 
Leijse Buitens vergroten. 

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
■ Ondersteuning gebiedseigenaren op het
 gebied van ecologisch beheer bos en beek.
■ Verbeteren routenetwerk stadsbos door 
 aanleggen missing links en opwaarderen 
 bestaande routes.

Beheer lijn: 
■ Het creëren van een biodivers bosgebied 
 middels ecologisch beheer van de 
 particuliere bossen. 
■ Opwaarderen van de Oude Leij tot 
 natuurlijke bosbeek en ecologische 
 verbindingszone voor amfibieën en 
 dagvlinders.
■ Stimuleren van aanleg van poelen in 
 combinatie met waterberging. 

Experimentele lijn:
■ Ontwikkelen van eigen signatuur 
 van de poorten en hekwerken binnen de
 stadsbosbeeldtaal. 
■ Stimuleren van natuurlijke en inheemse 
 erfafscheiding bijvoorbeeld takkenrillen.
■ Oeververbeteringen op private terreinen in
  samenwerking met eigenaren. 

 

De Leijse Buitens

Ruimtelijke karakteristiek
De Leijse Buitens is een naoorlogse 
cultuurhistorisch waardevol landschap. Het bestaat 
uit kleine buitens met smalle, diepe bospercelen 
tussen de beek de Oude Leij en de Oude Rielse 
Baan. 
De zone met particuliere gronden langs de Oude 
Leij is qua ontstaansgeschiedenis bijzonder. 
Het is als het ware de tegenhanger van de 
grote landgoederen langs de Bredaseweg: een 
landgoederenzone voor de middenstand. In deze 
visie hebben we de zone de naam Leijse Buitens 
gegeven.

In tegenstelling tot de 'grote' landgoederenzone 
bezit dit gebied weinig tot geen kenmerkende 
ruimtelijke karakteristieken. Opvallend is wel 
de grote verscheidenheid aan hekken, poorten 
en erfafscheiding. De beek is ruimtelijk maar op 
enkele plekken beleefbaar voor publiek. 

Functionele karakteristiek
Het gebied is overwegend particulier eigendom 
en grotendeels ontoegankelijk voor publiek. 
De terreinen worden gebruikt voor extensieve 
private dagrecreatie met kleinschalige recreatieve 
bebouwing in het bos. 

Verblijf-|nachtrecreatie is verboden.
Nabij de kruising tussen de Oude Rielsebaan en de 
Gilzerbaan is, langs de Oude Leij, een openbaar 
natuur- en wandelgebied gecreëerd. 
Op de openbare paden wordt extensief gerecreëerd 
in de vorm van wandelen, fietsen hardlopen etc. 

De Leijse Buitens liggen deels binnen 
het drinkwaterwingebied en geheel in de 
grondwaterbeschermingszone. Er gelden kaders 
en regels ten aanzien van bouw en gebruik die 
tot doel hebben de kwaliteit van het grondwater 
in het gebied te beschermen. Dit houd o.a. in het 
voorkomen van lozingen, verdroging en uitlogen 
van materialen die de kwaliteit van het grondwater 
bedreigen. Zie voor het wettelijk kader de 
Provinciale Milieuverordening (PMV)

Ecologische karakteristiek 
Het type bosgebied in de Leijse Buitens is 
divers, mede als gevolg van particulier beheer. 
De ecologische ambitie is om het bos tot een 
beekbegeleidend bos om te vormen en op de 
drogere plekken en nabij de dagrecreatie tot 
een park- en stinzenbos. De Oude Leij kan 
opgewaardeerd worden tot een natuurlijke bosbeek 
en een ecologische verbindingszone voor amfibieën 
en dagvlinders. De doelsoorten zijn o.a. ijsvogel, 
boomkikker en bont dikkopje.

Kansen
Het is de ambitie om de Leijse Buitens als bijzonder 
milieu te handhaven en om het verhaal achter dit 
bijzondere stukje landschap zichtbaar en beleefbaar 
te maken. Op dit moment is de anonimiteit en 
grote diversiteit aan hekken en poorten niet 
aantrekkelijk. Samen met de grondeigenaren kan 
gestreefd worden om de randen van het gebied 
meer allure en één gezicht te geven. 
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Blaakbos|Schaapsgoor

Ruimtelijke karakteristiek
Het bos tussen de Oude Rielsebaan, de 
Gilzerbaan, en de Blaak wordt hier aangeduid als 
het Blaakbos|Schaapsgoor. Het bestaat uit een 
afwisselend naald- en loofbos. Kenmerkend is de 
afwisseling in hogere en lagere natte delen. 

De Schaapsgoor is oorspronkelijke een moerassige 
laagte of ven geweest. Dit is goed te zien op de 
kaart van 1850. In de huidige hoogtekaart zijn 
de hoogteverschillen nog steeds zichtbaar. Het 
gebied heeft potentie te ontwikkelen tot een open 
en divers natuurbos met hoge belevingswaarde en 
natuurwaarde. 

Functionele karakteristiek
Het gebied bestaat voor een groot deel uit private 
terreinen in beheer bij TWM Gronden B.V. en 
enkele particuliere terreinen waar dagrecreatie of 
wonen plaatsvindt. Op het niveau van het stadsbos 
missen er verbindingen van dit deelgebied met 
andere deelgebieden. De Gilzerbaan is zowel 
voor recreanten als voor dieren een barrière. De 
doorgaande paden door het gebied zijn weinig 
interessant voor wandelaars. 

Het deelgebied Blaakbos|Schaapsgoor ligt 
grotendeels binnen het drinkwaterwingebied en 
deels in het grondwaterbeschermingsgebied. Er 
gelden kaders en regels ten aanzien van bouw en 
gebruik die tot doel hebben de kwaliteit van het 
grondwater in het gebied te beschermen. Dit houd 
o.a. in het voorkomen van lozingen, verdroging en 
uitlogen van materialen die de kwaliteit van het 
grondwater bedreigen. (Zie voor het wettelijk kader 
de Provinciale Milieuverordening).

Ecologische karakteristiek 
De ecologische ambitie is om dit bos tot een 
gemengd natuurbos om te vormen. Door poelen, 
heide en open weide op de, van oudsher, nattere 
plekken aan te leggen kan de biodiversiteit sterk 
verbeteren. De belevingswaarde voor de recreant 
zal hiermee ook omhoog gaan. De doelsoorten zijn 
o.a. vinpootsalamander, venwitsnuitlibel, en de 
zeldzame eenjarige plant de grondster. 

Kansen 
Het creëren van een aantrekkelijk biodivers 
bosgebied met enkele bosweide en enkele 
bebouwingsclusters van buitens. Het 
openmaken en stimuleren van een gezonde en 
biodiverse vegetatieopbouw is voornamelijk 
een beheersopgave. Het bosgebied leent zich 
ook uitermate voor activiteiten op het gebied 
van natuureducatie, ongebonden sporten en 
recreatief medegebruik op de paden, eventueel in 
samenwerking met de particuliere eigenaren. 

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
■ Aantrekkelijker maken bestaande 
 wandelpaden.
■ Aansluiten van routes op het 
 stadsbosnetwerk.
■ Vermindering barrièrewerking Gilzerbaan 
 voor fauna en de recreant.
■ Op strategische plekken toevoegen van
  inrichtingselementen in stadsbosbeeldtaal.
■ Ontwikkelen van een stadsboscentrum 
 gericht op natuureducatie en 
 natuurbeleving.

Beheerlijn
■ Bosomvorming tot open en biodivers 
 natuurbos met ruimte voor natuurlijke 
 processen.
■ Herstel van plaatselijke natte en droge 
 heidevegetaties.
■ Ontwikkeling mantelzoomvegetaties 
 langs Bels Lijntje en andere paden.

Experimentele lijn:
■ Activiteiten gericht op natuurbeheer,
  natuurbeleving en natuureducatie. 
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De Kaaistoep/ Blaakwest valt in het 
grondwaterbeschermingsgebied. 
In het grondwaterbeschermingsgebied gelden 
een aantal regels die tot doel hebben de 
kwaliteit van het grondwater in het gebied te 
beschermen. Dit houd o.a. in het voorkomen van 
lozingen, verdroging en uitlogen van materialen 
die de kwaliteit van het grondwater  bedreigen 
(zie voor het wettelijk kader de Provinciale 
Milieuverordening).

Ecologische karakteristiek 
Dit deelgebied heeft een hele hoge natuurwaarde. 
Sinds 1994 heeft natuurontwikkeling 
plaatsgevonden waardoor 13 poelen en een 1 
hectare groot Prikven is ontstaan. In 2005/2006 is 
er een meander aangelegd in de Oude Leij.
Het meest westelijk gedeelte van de Kaaistoep 
bestaat uit droge schrale zandgrond met als 
begroeiing o.a. veel st. janskruid, jacobskruiskruid 
en schapenzuring. Het meest oostelijke gedeelte 
(tegen het Bels Lijntje) is overwegend nat en 
heeft veel riet en wilgenopslag. Aansluitend op 
de bestaande structuur zijn er in het hele terrein 
singels aangelegd met inheems hout en tevens 
is er veel onderhoud gepleegd aan de bestaande 
vegetatie. De graslanden worden elke twee á drie 
jaar in blokken gemaaid en het maaisel wordt 
afgevoerd.

De Kaaistoep is qua soortenrijkdom een uniek 
gebied waar zeer actief natuurbeheer en 
natuuronderzoek worden uitgeoefend. Het 
gebied heeft een hoge dichtheid en diversiteit 
aan bijzondere amfibieën reptielen en insecten 
waaronder de doelsoorten kamsalamander, 
boomkikker, knoflookpad, levendbarende hagedis. 

De Kaaistoep en Blaak West

Ruimtelijke karakteristiek
De Kaaistoep en de Blaak West is een laaggelegen 
natuurontwikkelingsgebied. Het is een nat gebied 
met graslanden, schraallanden, bosschages, 
houtsingels en poelen. In het oostelijk deel wordt 
langs de randen veel gewandeld. Het westelijk deel 
is beperkt toegankelijk. Het terrein is eigendom van 
TWM Gronden B.V.

Functionele karakteristiek
Dit bijzondere gebied heeft als hoofddoelstelling 
natuurontwikkeling. De belevingswaarde en 
waarde voor het stadsbos als geheel zijn groot. 
De recreatiedruk van wandelaars (met hond) en 
fietsers in het oostelijke deel is hoog. De ambitie 
is om middels strategische planning van routes, 
verblijfplekken en zichtlijnen, het gebied vanaf de 
randen en paden beleefbaar te maken waardoor 
de kern rustig kan blijven. Op enkele daarvoor 
aangewezen plekken/percelen en particuliere 
terreinen is dagrecreatie mogelijk. 

Stadsbos-inrichtingselementen kunnen op 
bijzondere plekken, bijvoorbeeld bij een 
mooi uitzicht, een toevoeging zijn aan de 
stadsbosbeleving.

Ook van andere soortgroepen komen er diverse 
zeldzame en bedreigde soorten voor. 

Kansen
Het behoud en ontwikkelen van het waardevolle 
natuurgebied en het leveren van een bijdrage aan 
natuureducatie en natuurbeleving in het stadsbos. 

Operationele lijn:
■ Op strategische plekken toevoegen van 
 stadsbos inrichtingselementen

Beheerlijn: 
■ Vergroten natuurwaarde door middel van 
 gericht natuurbeheer.
■ Waterpartijen en poelen behouden 
 en ontwikkelen als belangrijk onderdeel 
 van natuurontwikkeling.
■ Weren van loslopende honden.

Experimentele lijn:
■ Activiteiten gericht op natuurbeheer, 
 natuurbeleving en natuureducatie. 

Heikikker
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De Sijstense Heide

Ruimtelijke karakteristiek
De Sijsten is een droog bosgebied met een 
aantal kleine droge heide-enclaves, waarvan de 
oppervlakte van de grootste ca.20ha bedraagt. Het 
gebied ligt ten noorden van Rijksweg A58, westelijk 
van een groter boscomplex, welke onderdeel 
uitmaakt van het waterwingebied ‘Gilzerbaan’
Het gebied ligt ver van woongebieden, is deels 
afgesloten voor publiek en is eigendom van TWM 
Gronden B.V. 
Op de heide worden diverse kenmerkende 
en zeldzame heideplanten aangetroffen. De 
omliggende bospercelen zijn voornamelijk 
naaldbossen met een weinig diverse 
vegetatiestructuur. 
De ambitie van het Ruimtelijk Raamwerk is om 
het natuur en heidegebied te vergroten tot aan de 
Gilzerbaan. We spreken daarom in de visie van de 
Sijstense Heide 

Functionele karakteristiek
De Sijstense Heide is een 
natuurontwikkelingsgebied en een 
natuurbelevingsgebied. Extensief recreatief 
medegebruik is alleen mogelijk op en direct langs 
de paden. Kaaistoep
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De hele Sijstense Heide valt in het waterwingebied. 
In het waterwingebied zijn enkel activiteiten 
toegestaan die nodig zijn voor de openbare 
drinkwatervoorziening. Daarnaast is extensieve 
recreatie in de vorm van voet- en fietspaden 
toegestaan
(zie voor het wettelijk kader de Provinciale 
Milieuverordening).

Ecologische karakteristiek
De Sijsten bestaat uit droge heide, droog bos 
en natuurbos. Het bestaande heidegebied is van 
belang voor verstoringsgevoelige vogelsoorten 
zoals nachtzwaluw en klapekster. De kwaliteit 
van de heide heeft te lijden onder verdroging en 
vermesting en bijbehorende verstoring van de 
mineralenbalans. Kenmerkende plantensoorten 
zoals klein warkruid, stekelbrem, hondsviooltje en 
liggende vleugeltjesbloem zijn nog wel aanwezig 
en kunnen profiteren van heideontwikkeling. Het 
naaldbos is relatief soortenarm, alhoewel hier 
karakteristieke vogelsoorten van open naaldbossen 
worden aangetroffen, zoals kruisbek, goudvink en 
kuifmees. Het streefbeeld is een open bostype met 
meer loofhout en (staand) dood hout. 

Kansen
In de visie stellen wij voor om het droge bos-heide 
gebied door te trekken tot over de Gilzerbaan. 
Hiermee vergroten we de natuurkern en kan 
tegelijkertijd het gebied meer opengesteld worden 
voor recreatief gebruik langs de randen.
Dit hoeft elkaar niet te bijten mits er slim 
ontworpen wordt met principes als zoneren van 
activiteiten, met een padenstructuur langs randen 
en zichtlijnen. Slim ontwerp van het padennetwerk 
draagt bij aan de doelstelling van het stadsbos.

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn:
■ Strategisch stadsbos routenetwerk
  ontwikkelen wat bijdraagt aan 
 stadsbosnatuurbeleving zonder de 
 ecologische doelstellingen te schaden.
■ Op strategische plekken toevoegen van 
 stadsbos inrichtingselementen.

Beheerlijn: 
■ Vergroten heideareaal en biodiversiteit 
 bosgebieden (bosomvormingsplan TWM).
■ Weren van loslopende honden.
■ Verbetering horizontale vegetatiestructuur
 en mineralenbalans.

Het terrein van Sky-ballonvaarten bestaat uit een 
erf met erfbeplanting en een open veld. 

De ambitie is om dit recreatieve landschap langs 
de Gilzerbaan nog aantrekkelijker te maken voor 
recreanten en het een onderdeel te laten zijn van 
het recreatieve netwerk en natuurnetwerk stadbos.

Functionele karakteristiek
Het deelgebied wordt gekenmerkt door enkele 
grotere recreatiebedrijven die binnen de thema’s 
sport, welzijn, voedsel en lifestyle vallen. Horeca is 
toegestaan als onderdeel van de hoofdfunctie. 
Golfen in nu de belangrijkste functie in het gebied. 

Recreatief medegebruik van de paden is toegestaan 
langs de randen en wordt vanuit deze visie 
gestimuleerd.  

Dit deelgebied valt geheel in het 
grondwaterbeschermingsgebied.

Ecologische karakteristiek 
De golfbaan heeft een hoge waarde voor amfibieën 
en reptielen vanwege de aanwezigheid van 
enkele poelen langs de randen. Hier leven o.a. de 
vinpootsalamander en de levendbarende hagedis. 
Er vindt tevens heideontwikkeling plaats. De 
vogelstand op de golfbaan is zeer gevarieerd.

Het golfterrein kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het natuurwetwerk Stadsbos013. 
De biodiversiteit van het terrein kan verbeteren 
door de aanleg van meer poelen, gradiëntrijke en 
kruidenrijke weide en kleine bosschages.

Golfterrein Prise d’eau en Sky 
Ballonvaarten

Ruimtelijke karakteristiek
Dit deelgebied kent twee specifieke functies golf en 
ballonvaart. 
Het golfterrein bestaat uit een halfopen landschap 
met poelen, verspreiden boomgroepen, 
heideontwikkeling en microreliëf. 
Het beheer is in handen van de golfclub. 
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Kansen
In combinatie met bijvoorbeeld Sky-Ballonvaarten 
kan er in deze omgeving een stadsboscentrum 
worden ontwikkeld, mogelijk met een 
evenemententerrein. Het terrein kan verder 
bijdragen aan het stadsbos door het wandelen 
langs de randen en over het terrein te faciliteren en 
de natuurwaarde middels slim beheer te vergroten.

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn:
■ Onderzoek mogelijkheid voor 
 evenemententerrein voor grotere 
 evenementen.
■ Ontwikkelen van een stadsboscentrum 
 inclusief parkeerterrein en stadsbosbaken. 
■ Netwerk aan openbare voetpaden langs en
  over het terrein intensiveren. 

Beheerlijn:
■ Biodiversiteit op het terrein verbeteren
  door aanleg van glooiend droog 
 schraalland, heide, poelen, gradiënten en 
 gemengde boomgroepen. 

Experimentele lijn i.s.m. operationele lijn:
■ Ontwikkelen van een stadsboscentrum.

Golfbaan Prise d'eau
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Cultuurlandschap Klein Tilburg

Ruimtelijke karakteristiek
De buurtschappen Hulten, Heikant en Klein 
Tilburg zijn van oudsher kleinschalige open 
akkercomplexen op een dekzandrug tussen de 
beekdalen. Het is een cultuurhistorische waardevol 
gebied. De historische boerderijclusters zijn van 
vóór 1900. Het wegenpatroon kenmerkt zich 
door zijn lanen, draaiingen en krommingen. Voor 
fietsende recreanten zijn de smalle landbouwwegen 
met bomenrijen, door de steeds wisselende zichten 
op akkers en historische boerderijenerven, zeer 
interessant.

Door het contrast met de bossen aan de oostkant 
van de Oude Leij is het open coulisselandschap een 
zeer waardevol onderdeel van het stadsbos. De 
open akkers, weiden en zichtlijnen zijn het waard 
om behouden te blijven, vanuit historisch oogpunt 
maar ook vanuit het ruimtelijk oogpunt. Ze maken 
de maat van het totale landschap zichtbaar. 

Functionele karakteristiek 
Het gebied wordt gekenmerkt door een 
afwisseling van landbouw bedrijven, woonfuncties, 
kleinschalige recreatieve functies en enkele grotere 
recreatie bedrijven.

Op dit moment zien weinig mensen dit gebied als 
onderdeel van het stadsbos. Deels komt dit doordat 
het zeer slecht ontsloten is voor recreanten. 
Per fiets is het gebied allen te bereiken via de 
Gilzerbaan en de Bredaseweg. 
Er zijn geen aantrekkelijke recreatieve fietsroutes 
vanuit de stad naar Klein Tilburg. De ambitie is om 
een doorgaande stadsbosfietsroute te ontwikkelen 
die loopt vanaf het Wijckermeer naar de Oude 
Warande, diagonaal door Klein Tilburg. Deze 
fietsroute wordt de Stadsbosdiagonaal genoemd. 
(zie hoofdstuk 5.5)

Ditzelfde geldt ook voor het aanbod aan 
wandelpaden. Er zijn slechts enkele zand- of 
bospaden in het bos bij het Wijckermeer. 
Oorspronkelijk hebben in dit landschap vele 
zandpaden gelopen. De ambitie is om in 
samenwerking met de agrariërs en grondeigenaren 
een zandpadenplan te ontwikkelen waardoor door 
het agrarisch landschap gewandeld kan worden 
naar o.a. de Hultensche Leij, Oude Leij en het 
Wijckermeer. 

Een andere reden voor de onbekendheid is dat 
er nog geen groot aanbod is aan recreatieve 
voorzieningen. Dit is wel aan het veranderen 
o.a. door de initiatieven en ontwikkelingen zoals 
bijvoorbeeld De Groene kamer, de minicamping, 
de Keltische boomhoroscoop. De toekomstopgave 
is transformatie en verbreding van de agrarische 
bedrijfsvoering en een nieuwe invulling te geven 
aan de vrijkomende agrarische bebouwing die 
bijdraagt aan het stadsbos als geheel. 

Het cultuurlandschap Klein Tilburg valt deels in het 
grondwaterbeschermingsgebied. 

Ecologische karakteristiek 
Cultuurlandschap Klein Tilburg is een 
landbouwgebied met kleinschalige 
landschapselementen. Het hele gebied heeft veel 
potentie om de biodiversiteit te vergroten door 
middel van het intensiveren van erfbeplanting, 
aanleggen van bloemrijke bermen en het 
natuurinclusief maken van bestaande bebouwing en 
eventuele nieuwbouw. Daarnaast is het verbeteren 
van de lanenstructuur belangrijk. Soorten als 
vleermuizen, steenuil en kleine zoogdieren zullen 
hiervan profiteren. Op de open heide ontginning 
in het zuiden van het gebied komen ook weide- en 
akkervogels voor zoals kievit, gele kwikstaart en 
patrijs.

Kansen
Binnen het Ruimtelijk Raamwerk van open 
weiden, akkers, oude wegen, lanen en erven is 
de ambitie om dit gebied om te vormen tot een 
productief, recreatief landschap op het gebied 
van stadslandbouw, leisure, wellness, lifestyle. 
De landbouwenclave kan stadsbosvoedsel 
leveren aan de stad. Hier kom je een biologische 
groentepakket, stadsbosvlees, stadsboskaas, 
stadsbosbier, stadsboswater etc. kopen. Tegelijk 
is er ruimte voor georganiseerde ontspanning 
in de vorm van sport, spel, outdoor activiteiten, 
cursussen, paardrijden etc. 
Het is belangrijk om op een strategische plek een 
stadsboscentrum toe te voegen. Op het kruispunt 
van recreatieve routes, past een grote speelweide 
met een stadsbosbaken. Deze multifunctionele 
openbare ruimte kan het hart vormen van de 
enclave, vergelijkbaar met de brink van een dorp.
Een plek voor ongebonden ontmoeting, kleinere 
evenementen, sport en spel, en lange zichten 
richting de stad en bossen.
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Boerderijclusters Klein Tilburg

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn:
■ Stimuleren zandpadenplan.
■ Ontwikkelen stadsbosdiagonaal.
■ Ontwikkelen ecologische verbindingszone  
 tussen Oude Leij en Hultensche Leij. 
■ Beekdalen ontwikkelen tot ecologische  
 verbindingen en recreatief aantrekkelijke  
 gebieden.
■ Zicht op N260 ontnemen door uitbreiding  
 bosgebied het Blok (bij Hulten) over de  
 N260.
■ Ecologische en recreatieve verbinding  
 realiseren van Stadsbos013 met bosgebied  
 Het Blok.
■ Creëren stadsboscentrum met grote  
 speelveld en stadsbosbaken.
■ Het stimuleren van tijdelijke en
  permanente kunst- en cultuuruitingen  
 bijvoorbeeld in de vorm van het 
 realiseren van een multifunctioneel  
 evenementenveld.
Beheerlijn:
■ De wegen inclusief boombeplanting niet  
 verbreden.
■ Laanbeplanting aanvullen.
■ Zorgdragen voor openheid landschap. 
■ Lange zichtlijn vanaf Gilzerbaan en   
 Bredaseweg creëren.
Experimentele lijn:
■ Onderzoek en ontwikkeling 
 zandpadenplan.
■ Versterken erfbeplanting.
■ Solitaire poelen op erven stimuleren.
■ Ontwikkelen nieuwe landschapselementen  
 op erven en kavelgrenzen.
■ Creëren van stadsboscentrum met de  
 thema’s  cultuur, sport, welzijn, voedsel,  
 lifestyle.
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Werklandschap Wijkevoort

Ruimtelijke karakteristiek
Wijkevoort wordt een duurzaam, modern 
en innovatief werklandschap voor logistieke 
dienstverlening en (andere) hieraan gelieerde 
industriële bedrijvigheid. Het terrein wordt 
ontwikkeld met ruimte voor natuur, landschap 
en klimaatadaptatie. Wie vanuit de A58 
naar Wijkevoort kijkt, ziet geen traditioneel 
(logistiek) bedrijventerrein, maar een innovatief 
werklandschap in het groen. 
Wijkevoort zoekt landschappelijk en functioneel 
aansluiting met het naastgelegen Stadsbos013. 
Dit vertaalt zich in de aanleg van een robuuste 
groenblauwe contramal rondom de geclusterde 
bedrijfskavels. Het bestaande Wijkerbos 
en Wijckermeer worden opgenomen in de 
groenstructuur van het bedrijventerrein. 

Functionele karakteristiek
Wijkevoort bouwt voort op het DNA van Tilburg als 
logistieke hotspot en bakermat van industrie. Het 
gaat daarbij om grootschalige logistiek, moderne 
industrie verbonden aan logistieke operaties en 
bedrijven die servicediensten leveren aan logistieke 
bedrijven. In totaal is er tussen de 70 en 80 ha. Zichtlijnen en open gebieden westzijde stadsbos

uitgeefbaar terrein, van de totale oppervlakte van 
194 ha die Wijkevoort groot is. Het netwerk aan 
recreatieve routes in het stadsbos lopen door of 
sluiten aan op recreatieve routes door Wijkevoort. 
Ook op het gebied van andere dienstverlening zoals 
bijvoorbeeld horeca en (bedrijfs)wellness kunnen 
uitwisselingen en versterkingen plaatsvinden. 
Het autoverkeer van Wijkevoort heeft een eigen 
circuit, los van het stadsbos. 

Ecologische karakteristiek
De basis van de toekomstige natuur op Wijkevoort 
wordt gevormd door het bestaande natuurbos het 

Wijkerbos, het Wijckermeer en de te ontwikkelen 
ecologische verbindingszones in de beekdalen van 
de Hultensche Leij en de Groote Leij. 
De ambitie is om natuurinclusief te bouwen en 
leefgebieden te creëren voor specifieke soorten. 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein zal 
ook zorgen voor een toename van het verhard 
oppervlak. Het vasthouden en vertraagd afvoeren 
van regenwater staat daarom centraal in het 
nog te ontwerpen watersysteem. Het deel van 
de waterberging dat niet op de percelen wordt 
geborgen, wordt opgevangen in meerdere centrale 
waterbergingen. 
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Hultenseweg Te ontwerpen overgangszone Wijkevoort-stadsbos

Kansen 
■ Ontwikkeling van een flexibele én 
 robuuste groen- blauwe structuur 
 rondom de bedrijfskavels die het natuur-  
 en recreatief netwerk Stadsbos013 kan 
 versterken. 
■ Behoud en inbedding van de Hultenseweg
 met karakteristieke bomenrij als 
 cultuurhistorisch lint.
■ Het opwaarderen van het Wijckermeer
 door op een aantal plekken gerichte 
 bedrijfsontwikkeling en recreatieve  
 voorzieningen aan het water mogelijk te 
 maken.
■ Recreatieve paden op Wijkevoort 
 aansluiten op het routenetwerk van 
 Stadsbos013.

Ontwikkelingslijnen
■ Via het bestemmingsplan, het   
 inspiratieboek en het uitgifteproces.
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Ecologische beschermingskaart versie 04052018
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5.3 Robuust natuurnetwerk 

De ambitie is om de biodiversiteit in het stadsbos 
te vergroten, leefgebieden met elkaar te 
verbinden en natuurgebieden te versterken. Om 
een ontwikkelingsstrategie te kunnen bepalen 
moet men eerst bepalen welke ecologische 
basiskwaliteiten er in het gebied aanwezig 
zijn. Deze kwaliteiten zijn onderzocht door 
de gemeente in samenwerking met diverse 
natuurorganisaties. Dit heeft geleid tot een 
ecologische beschermingskaart. Deze ecologische 
beschermingskaart geeft vier beschermingsniveaus 
weer. In beschermingsniveau I zijn de huidige 
natuurwaarde het hoogst. Om die bestaande 
kwaliteit te beschermen zijn er strenge kaders 
en regels aan bouw en gebruik gesteld. In 
beschermingsniveau IV zijn de natuurwaarde het 
minst kwetsbaar. Hier gelden minder strenge regels 
ten aanzien van bouw en gebruik. 

De ambitie voor Stadsbos013 gaat verder dan het 
behouden van huidige kwaliteiten. Een belangrijk 
onderdeel van het Ruimtelijk Raamwerk is een 
robuust netwerk aan ecologische verbindingen 
en stepping stones tussen leefgebieden. Dit is 
essentieel voor het handhaven én vergroten van de 
natuurwaarde en biodiversiteit in het stadsbos. In 
de Nota biodiversiteit voor iedereen (Tilburg 2010) 
wordt deze ambitie omschreven als vergroten, 
verbinden en versterken.

Deelgebieden met natuurdoeltype
We onderscheiden in het Ruimtelijk Raamwerk 
diverse soorten biotopen en leefgebieden in het 
stadsbos die grotendeels samenvallen met de in 
het vorige hoofdstuk omschreven deelgebieden 
namelijk:

■ Natte en moerasachtige gebieden, vennen 
 en poelen
■ Gemengde (natuur)bossen
■ Park- en Stinzenbos
■ Droge (open)bossen met heidecomplexen
■ Golfterreinen, droog schraalland en poelen
■ Kruidenrijke graslanden
■ Landbouwgebied met erfbeplanting
 lanen en kleinschalige 
 landschapselementen
■ Parkbos met heidecomplexen

De ecologische karakteristiek, ambities en 
doelsoorten van deze deelgebieden zijn in het 
vorige hoofdstuk beschreven. Hieronder volgt een 
beschrijving van de ecologische verbindingszones. 

Ecologische verbindingszones op stad en 
regionaal niveau (EVZ)
Het natuurraamwerk bestaat uit vijf ecologische 
verbindingszones die het stadsbos koppelt met 
de regio. Het gaat hierbij om de ecologische 
verbinding langs het spoor, het Bels Lijntje, en de 
beeldalen van de Oude Leij, Hultense Leij en Groote 
Leij.

De ecologische verbinding langs het spoor
De ecologische verbinding langs het spoor is een 
droge verbinding die dwars door de stad loopt en 
diverse groengebieden met elkaar verbindt. In het 
rapport Ecologische Netwerk Spoor Tilburg (2017) 
wordt ambitie voor de inrichting van deze zone 
omschreven. De doelsoorten zijn kleine zoogdieren 
egel, konijn en wezel, gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger, grootoorvleermuis en een grote groep 
vlinders en insecten. De ecologische verbinding 
langs het spoor verbindt het Stadsbos013 aan 
andere groen- en natuurgebieden, maar verbindt 
ook deelgebieden binnen het stadsbos met elkaar. 

De beekdalen
Voor de Oude Leij, Hultense Leij en Groote 
Leij zijn reeds programma’s opgestart om 
de beekdalen te ontwikkelen tot natuurlijke 
beeldalen die als ecologische verbindingszones 
kunnen gaan functioneren. Doelsoorten voor 
deze ecologische verbindingszones zijn amfibieën 
(vooral het verbinden van geïsoleerde populaties 
van de vinpootsalamander), dagvlinders zoals 
groot dikkopje en bont dikkopje, en kleine 
marterachtigen zoals wezel en hermelijn. Specifiek 
doel is het verbinden van de boomkikkerpopulaties 
in de Kaaistoep en Vliegbasis Gilze-Rijen via de 
Oude Leij en/of Hultensche Leij. 

Bijenlint Bels Lijntje
Het Bels Lijntje wordt ontwikkeld tot ecologische 
verbindingszone en bijenlint. Dit stelt eisen aan 
de inrichting van de zones rondom het fietspad, 
deze krijgen een meer open karakter. Het 
spoorbaanfietspad is bijzonder, het fietspad verheft 
zich uit het landschap op een dijkje, maar snijdt 
elders weer in het landschap. Bomen bevinden 
zich alleen in het talud van het dijkje. De bermen 
worden ingezaaid met een kruidenrijk mengsel 
voor drogere gronden. Langs het Bels Lijntje in 
het bosgebied worden steppingstones van poelen 
aangelegd. Doelsoorten voor deze ecologische 
verbindingszones zijn vooral de bijen. Daarnaast 
zullen insecten, dagvlinders, amfibieën en kleine 
zoogdieren van deze verbindingszone profiteren.
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Natuurnetwerk
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Ecologische verbindingszones op 
stadsbosniveau
Zoals de ecologische beschermingskaart weergeeft 
zijn er zeer waardevolle natuurkernen aanwezig in 
het huidige stadsbos. 
Het stadsbosnatuurraamwerk wil deze 
natuurkernen beter met elkaar verbinden. 
Dit kan door barrières op te heffen, speciale 
verbindingszones of steppingstones aan te 
leggen of bestaand landschap natuurinclusiever 
te maken door te investeren in kleinschalige 
beplantingselementen. 

Noord-zuidverbinding
De Drassige Driehoek is een landbouwenclave 
tussen het Reeshofbos en de Oude Warande. 
Het is een van oudsher vochtig gebied, waar 
lokaal kwelwater aan de oppervlakte komt. 
Door de unieke ligging zijn de kansen voor 
natuurontwikkeling erg hoog. De ambitie is om dit 
gebied te ontwikkelen tot een natuurgebied met 
vochtige hooilanden en kruidenrijke graslanden. 
Het gebied is een belangrijke schakel in het 
natuurnetwerk in het stadsbos. De Drasse Driehoek 
kan de geïsoleerde biotoop van de Drijflanen via 
een reeds van poelen en het Bels Lijntje verbinden 
met de Kaaistoep. 

Faunapassages infrastructuur
De doorgaande wegen de Bredaseweg en 
Gilzerbaan en de A58 zijn grote barrières voor 
fauna. Regelmatig worden grotere zoogdieren 
aangereden en voor kleinere kruipende fauna 
zijn de wegen een onneembare barrière. Om een 
robuust natuurnetwerk te maken is het realiseren 
van faunapassages onder of over deze barrières 
wenselijk. In de visie zijn twee type passages 
opgenomen. De faunapassages gekoppeld aan de 
EVZ’s en de passages op lokaal niveau. 

Oost-west verbindingen door Klein Tilburg
Het agrarisch gebied Klein Tilburg kent relatief 
weinig natuurwaarde. Dit deelgebied valt 
grotendeels in de ecologische beschermingsniveau 
4 (zie kaart). Dit betekent niet dat er geen 
natuurambitie is. Dit soort gebieden zijn geschikt 
voor een bepaald type flora en fauna dat gebaat 
is bij regelmatig ingrijpen van de mens zoals 
weidevogels of soorten van het erf. Door lanen, 
bloemrijke bermen, erfbeplanting, open schuren en 
bebouwingselementen t.b.v. vogels en vleermuizen 
te ontwikkelen, kan de natuurwaarde versterkt 
worden. Deze lijnvormige en kleinschalige 
beplantingsstructuren vormen een droog 
ecologische netwerk tussen het bosgebied aan de 
oostzijde en het Wijckermeerbos, het Bleukbos 
en bosgebied het Blok aan de westzijde van het 
stadsbos. 

Het is de ambitie om naast de droge en fijne 
dooradering van groenelementen ook enkele natte 
ecologische verbindingen en steppingstones van 
poelen te creëren tussen de beekdalen. Deze 
verbindingszones liggen langs de Bredaseweg, ter 
hoogte van de Nieuwe Lijn|Stadsbosdiagonaal, 
langs de Gilzerbaan en langs de noordkant van de 
A58. Doelsoorten zijn amfibieën (met als speciaal 
doel de boomkikker) en insecten. 
De ecologische verbindingszone langs de 
Bredaseweg heeft tot doel een verbinding te maken 
tussen de bosgebieden ten oosten van de Oude Leij 
en het Bleukbos. Deze driehoek is van nature een 
lage en natte plek. De ecologische verbinding kan 
als natte hooilanden met verspreide bosschages 
ontwikkeld worden. Het behoud van zichten op 
de gehuchten Klein Tilburg en Heikant vanaf de 
Bredaseweg is wenselijk. 
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De ecologische verbinding tussen de beekdalen 
langs het de weg de Nieuwe Lijn kan samenvallen 
met een ontwikkeling van de de Stadsbosdiagonaal. 
Er kan een interessante zone ontwikkeld worden 
van kruidenrijke bermen, poelen en recreatieve 
paden die landgoederenzone met de beekdalen en 
het Wijckermeer verbindt. 

Op de open akkers en weides in het hart en het 
zuiden van het deelgebied kunnen ook soorten 
als kievit, gele kwikstaart en patrijs gestimuleerd 
worden door natuurinclusieve agrarische 
bedrijfsvoering te stimuleren. 

Ontwikkelingslijn:
■ De ecologische verbindingszones langs de 
 beken realiseren.
■ De ecologische verbindingszones tussen 
 de beken realiseren.
■ Ecologische verbindingszone langs de 
 Bredase weg realiseren.
■ Aanleggen van poelen mantel-
 zoomvegetatie en kruidenrijke bermen 
 langs het Bels Lijntje.
■ Barrières opheffen door faunapassages 
 aan te leggen onder infrastructuur 
 Bredaseweg, Gilzerbaan, A58, N260.

Beheerlijn:
■ Erfbeplanting en natuurinclusief bouwen 
 stimuleren. 
■ Laanbeplanting langs wegen behouden en
 versterken.

Experimentele lijn:
■ Erfbeplanting en natuurinclusief bouwen.
■ Natuurinclusieve agrarische 
 bedrijfsvoering. SteenuilVos
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5.4 Duurzaam watersysteem

De ambitie van het Ruimtelijk Raamwerk is het 
creëren van een duurzaam watersysteem voor het 
stadsbos. Dit systeem bestaat uit de onderdelen; 
grondwater, oppervlaktewater in de vorm van 
poelen, vijvers en beken, afstromend dak en 
oppervlaktewater.
Duurzaam betekent voorkomen van vervuiling 
en verdroging van grondwater, het bergen en 
vasthouden van oppervlaktewater en het scheiden 
van kwaliteiten water (vuil water niet mengen met 
schoon water). 

Grondwater
Het stadsbos kent een bijzondere 
waterhuishoudkundige situatie; het Brabantse 
drinkwater komt uit het Stadsbos013. In het 
zuidelijk deel van het stadsbos ligt het pompstation 
van Brabant Water. Een deel van het stadsbos is 
waterwingebied en daaromheen ligt een bredere 
zone dat grondwaterbeschermingsgebied is. 
In het waterwingebied en in het 
grondwaterbeschermingsgebied gelden een aantal 
regels die tot doel hebben de kwaliteit van het 
grondwater in het gebied te beschermen. Dit houd 
o.a. in het voorkomen van lozingen, verdroging 
en uitlogen van materialen die de kwaliteit van 
het grondwater bedreigen. Voor beide zones 
gelden kaders en regels ten aanzien van bouw 
en gebruik die zijn vastgelegd in de Provinciale 
Milieuverordening. 

Poelen en vijvers
De poelen en vijvers in het stadsbos dragen in 
belangrijke mate bij aan de esthetische beleving 
en ecologische kwaliteit van het Stadsbos013. 
Het Ruimtelijk Raamwerk stelt voor om de poelen 
en vijvers uit te breiden langs het Bels Lijntje en 
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Watervisie Stadsbos013
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in het open agrarische en recreatieve landschap 
ten westen van de Oude Leij. De poelen en 
vijvers kunnen recreatief aantrekkelijker gemaakt 
worden door er vlonders en zitplekken in de 
stadsbosbeeldtaal aan toe te voegen. 

Beeksystemen
De visie schetst het omvormen van de beken tot 
natuurlijke beekdalen met als doel het creëren 
van ecologische verbindingszones, waterbergingen 
en toevoegen van recreatieve kwaliteiten in het 
stadsbos.

De Oude Leij kent in de visie vier verschillende 
delen die schematisch in de princiepprofielen zijn 
weergegeven. De twee noordelijke profielen zijn 
gespiegeld asymmetrisch met een steilkant met 
bomen aan één zijde een moerassige laagte aan de 
andere zijde. Het middendeel heeft een intiemer 
halfopen karakter. Enkele buitens grenzen direct 
aan de beek. Aan beide zijden van de beek zijn 
reeds openbare terreinen met poelen aangelegd. Er 
is ook een vistrap gerealiseerd. Het zuidelijke deel 
is een bosbeek met aan beide zijden privé kavels 
van de Leijse Buitens. 

De Hultensche Leij en de Groote Leij zijn nu 
niet veel meer dan ontwateringssloten. De visie 
schetst een breed beekdal in de ruimtelijke 
verschijningsvorm van een moerasbos en 
elzencoulissen landschap. Het beekdal heeft een 
waterbergings- en waterzuiveringsfunctie voor 
het bedrijventerrein Wijkevoort. De beekdalen 
fungeren tevens als recreatief uitloopgebied voor 
de werknemers van Wijkevoort. Deze ambitie 
wordt uitgewerkt in de plantontwikkeling van het 
werklandschap Wijkevoort.

Speciale aandacht vereist voor de kruisingen 
met infrastructuur in verband met de gewenste 
faunapassages en beleefbaarheid van het continue 
systeem. 

Operationele lijn:
■ Ontwikkeling van de EVZ in Oude Leij.
■ Ontwikkeling van de EVZ in Hultensche  
 Leij en Groote Leij.
■ Ontwikkeling van de Drassige Driehoek tot  
 natuurkern.
■ Aanleg poelenreeksen.
■ Aanleg inrichtingselementen in
 stadsbosbeeldtaal aan oevers van   
 waterpartijen.

Beheerlijn:
■ Aanleg bodempassages om vuil
 oppervlaktewater van wegen en
 parkeerplaatsen te zuiveren voor   
 infiltratie.
■ Voorkomen van menging schoon   
 kwelwater met voedselrijk agrarisch water.

Experimentele lijn:
■ Verbeteren regenwater en rioolsystemen  
 particuliere terreinen.

De Oude Leij in het stadsbos heeft van noord naar 
zuid verschillende verschijningsvormen
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Netwerk aan recreatieve routes
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5.5 Recreatieve 

routenetwerk Stadsbos

Een belangrijke strategie om het stadsbos tot 
één geheel te maken en betekenis te geven voor 
bezoekers voor alle doelgroepen en uit de hele 
regio is het creëren van een fijnmazig netwerk aan 
recreatieve routes. 

We onderscheiden de volgende routes en 
netwerken:
■ Wandelnetwerk
■ Fietsnetwerk waaronder het Bels Lijntje 
■ Ruiter- en menroutes
■ Een stadsbos 10 miles, de sportlane 
■ Een mountainbike route
■ Rolstoel toegankelijke routes.

Het routenetwerk op stadsbosniveau is slecht 
ontwikkeld voor alle type routes. Het doel is om 
bestaande routes en nieuwe routes aan elkaar 
te koppelen om te komen tot een stadsbosbreed 
netwerk.

Voor de beleefbaarheid van het stadsbos als geheel 
introduceren we een aantal stadsbosroutes. Deze 
routes zijn doorgaand, hebben een herkenbaar 
uiterlijk in stadsbostaal, verbinden het stadsbos 
met de stad en de regio en dragen bij aan de 
identiteit van Stadsbos013 als geheel doordat 
de route deelgebieden en recreatieve centra met 
elkaar verbindt. 

In de workshops is in het algemeen aandacht 
gevraagd voor het scheiden van diverse 
recreantenstromen op één routes in verband 
met veiligheid. Dit dient in de uitwerkingen met 
betrokken partijen nader uitgewerkt te worden. 

Fietsnetwerk
Het recreatieve fietsnetwerk door het stadsbos is 
slecht ontwikkeld.
Opvallend is dat er slechts één herkenbare 
doorgaande recreatieve fietsroute is op het niveau 
van het stadsbos en dat is het Bels Lijntje. Langs 
de Gilzerbaan liggen vrij liggende fietspaden. 
Deze hebben echter een doorgaand karakter en 
weinig recreatieve waarde. Langs de Bredaseweg 
ligt geen doorgaand fietspad. De fietspaden 
liggen afwisselend aan de noord- en zuidkant. Er 
moet dus altijd één keer overgestoken worden 
wat onwenselijk is vanuit recreatief oogpunt en 
verkeersveiligheid.
Alle andere fietsmogelijkheden zijn op bestaande 
verharde en onverharde paden en hebben geen 
stadsbos-signatuur.

Het Ruimtelijk Raamwerk definieert drie 
doorgaande recreatieve stadsbosfietsroutes. Dit 
zijn de Oude Rielsebaan, de Stadsbosdiagonaal en 
het Bels Lijntje. 

Bels lijntje
Het Bels lijntje is een van de doorgaande 
recreatieve fietspaden. Deze stadsbos 
overstijgende route heeft zijn eigen beeldtaal. 
Er worden in de visie twee stadsboscentra aan 
deze route gekoppeld namelijk, de Stadsakker 
en het stadsboscentrum in het deelgebied 
Blaakbos|Schaapsgoor. 

Operationele lijn:
■ Oversteek Bredaseweg verbeteren.
■ Aansluiting Bels Lijntje bij Hockeyclub  
 verbeteren.
■ Vrijmaken zone langs Bels Lijntje t.v.b.  
 bijenlint.

Bels Lijntje

Bels Lijntje uit ruimtelijk raamwerk
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Wandelnetwerk bestaand Wandelnetwerk visie - uitbreiden wandelroutes en missing links

Wandelnetwerk totaal visie Stadsbos sportlane - indicatieve route stadsbos 10 mile
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C. Verbeteren missing link en knooppunt
 Oude Warande, Hockeyvelden, Bels Lijntje 
 en oversteek Bredase Weg.
D. Route door landgoederenzone eenduidig 
 karakter geven. 
E. Missing link richting Oude Leij met 
 oversteek bij Rielse Baan inclusief brug
 over Oude Leij.
F. Routeontwerp door agrarisch landschap
 Klein Tilburg.
G. Stadsbosdiagonaal door Wijkevoort, langs
 de Hultenseweg.

De route zal een eigen herkenbare 
stadsboskarakter krijgen zonder het bestaande 
karakter van de deelgebieden, wegen en paden 
te overrulen. De lijn op de kaart is indicatief, de 
exacte loop van de route en de vormgeving wordt 
met alle betrokkenen nader uitgewerkt. 

Operationele lijn:
■ Ontwerp van het profiel en de beeldtaal
 van de stadsbosdiagonaal.
■ Uitwerking van de stadsbosdiagonaal in de
 verschillende deelgebieden.

Oude Rielsebaan 
De Oude Rielsebaan is letterlijk een hele oude 
route van Station Tilburg Reeshof tot aan 
Riel. De route is een belangrijke ruggengraat 
van het gebied en functioneert nu vooral als 
ontsluitingsroute voor de buitens langs de Oude 
Leij. De route is nu volledig te fietsen maar bestaat 
uit vier zeer verschillende delen. 

Het noordelijk deel tussen Station Tilburg 
Reeshof en de Bredaseweg heet nu geen Oude 
Rielsebaan maar Reeshofweg. De route is echter 
wel historisch. Het fietspad langs de Reeshofweg 
kan onderdeel gaan vormen van de stadsbosroute 
Oude Rielsebaan. Het deel tussen de Bredaseweg 
en de Gilzerbaan bestaat uit een verharde, redelijk 
anonieme bosweg die buitens ontsluit. Door de 
anonimiteit is dit deel niet heel aantrekkelijk als 
recreatieve route. Het deel vanaf de Gilzerbaan tot 
aan de A58 is de Oude Rielsebaan onverhard. Ook 
hier ontsluit de route de buitens lans de Oude Leij. 
De onderdoorgang bij de A58 bestaat niet. Hier 
moet een verbinding gemaakt worden naar het 
Bels Lijntje om daar onder de A58 naar Riel te 
kunnen fietsen. 

Het doel is om de Oude Rielsebaan tot een 
aantrekkelijke recreatieve route om te vormen. Dit 
betekent dat er, net als bij de Stadsbosdiagonaal, 
nagedacht moet worden over het profiel, de 
beeldkwaliteit en de materialisering van de route in 
stadsbostaal.

Operationele lijn:
■ Ontwerp van het profiel en de beeldtaal
 van de Oude Rielsebaan.
■ Uitwerking van de Oude Rielsebaan in de 
 verschillende deelgebieden.Stadsbosdiagonaal ruimtelijk raamwerk

Stadsbosdiagonaal
De stadsbosdiagonaal is een nieuwe recreatieve 
route over bestaande paden en wegen. Deze 
route loopt van station Tilburg University tot 
aan het Wijckermeer, doorsnijdt diagonaal het 
stadsbos en doet vier recreatieve stadsboscentra 
aan. De route loopt door diverse deelgebieden 
met een eigen karakteristiek waaronder de Oude 
Warande, Heidepark-Vredelust en het terrein 
Amarant. De route doorsnijdt tevens de Oude 
Leij en de ecologische verbindingszone en knoopt 
de agrarische enclave Klein Tilburg aan de stad. 
Bedrijventerrein Wijkevoort en het Wijckermeer 
worden tevens via de stadsbosdiagonaal verbonden 
met de stad. 

We onderscheiden de volgende onderdelen:
A. Missing link fiets-|voetpad tussen station
 en Oude Warande.
B. Fietsroute door de Oude Warande;
 herkenbaarheid van de route met
 minimale aantasting van historische
 karakter de Oude Warande.
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StadsbosruiterroutesNetwerk recreatieve stadsbosfietspaden

MTB route - indicatief - in ontwikkeling
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Wandelpaden langs beekdalen
Langs de beekdalen van de Oude Leij en de 
Hultense Leij creëren we wandelroutes daar 
waar het mogelijk is. Deze doorgaande routes 
langs de ecologische verbindingszones en 
natuurlijke beeldalen zijn een verrijking voor de 
stadsbosbeleving.

Zandpaden
In het cultuurlandschap Klein Tilburg heeft vroeger 
tussen de boerderijnen en gehuchten dichte 
netwerk van zand- en struinpaden door de akkers 
en weilanden gelegen. Om de recreatieve kwaliteit 
van dit deel van het stadsbos te vergroten is in de 
visie de suggesties gedaan voor een netwerk aan 
zandpaden. Uiteraard moeten het zandpadenplan 
samen met grondeigenaren verder uitgewerkt 
worden. 

Onderlangs 
Het zuidelijk deel van het stadsbos is slecht 
ontsloten. Er zijn echter wel enkele paden 
aanwezig maar sommige daarvan zijn doodlopend 
of zijn niet aantrekkelijk voor recreanten. Een van 
de oorzaken is dat de gronden voor een groot deel 
particulier eigendom zijn. Een andere oorzaak is 
de aanwezigheid van natuurkernen in het zuidelijk 
deel van het stadsbos. Teveel recreanten zou 
schadelijk zijn voor de kwetsbare natuur.
Het Ruimtelijk Raamwerk stelt o.a. voor om 
de natuurkern van de Sijsten te vergroten en 
een aantal bestaande paden te verwijderen. 
Daarvoor in de plaats wordt voorgesteld om een 
integrale recreatieve route of bundel van routes te 
ontwerpen dicht tegen de snelweg aan. Deze route 
kan meerdere doelgroepen bedienen namelijk de 
geplande MTB route, een fietspad en een wandel- 
en hardlooproute.
Door slimme inrichting van de zone rondom 
de route kan tevens gezorgd worden voor een 
betere geluidsafscherming van de A58 alsmede 
afscherming van de natuurkern. 

Missing links Reeshofbos | de Geer – Stadsbos | 
Landgoederenzone
Tijdens de workshops voor het Ruimtelijk 
Raamwerk is door omwonenden herhaaldelijk de 
wens naar voren gebracht betere verbindingen 
te realiseren tussen het Reeshofbos en de 
landgoederenzone. 
In deze visie wordt een aantal suggesties gedaan. 
die nader uitgewerkt en onderzocht moeten 
worden.

Wandelnetwerk
De ambitie is om een uitgebreid en fijnmazig 
netwerk aan wandel- en struinroutes door heel het 
stadsbos te creëren. Er zijn al veel wandelpaden 
in het stadsbos. Recent zijn er 7 thematische 
wandelroutes uitgezet. De meeste routes blijven 
echter binnen de landgoederenzone en historische 
parken ten noorden van de Gilzerbaan. De 
wandelpaden aan de zuidzijde van de Gilzerbaan en 
ten westen van de Oude Leij zijn beperkt. 

Tijdens de diverse workshops is door bewoners en 
gebruikers van het stadsbos aangegeven dat er 
teveel doodlopende paden zijn. Dit is uit recreatief 
oogpunt jammer en voelt soms ook onveilig. In de 
visie worden enkele suggesties gedaan om nieuwe 
paden, en connecties tussen bestaande paden te 
maken waardoor het mogelijk is om meerdere 
rondjes te wandelen en het stadsbos in al zijn 
facetten kan beleven. Deze suggesties zijn op de 
visiekaart weergegeven. 

We lichten er een aantal toe.

Bundeling van recreatieve routes 'onderlangs'



76   Stadsbos013 Ruimtelijk Raamwerk 

A. Toegankelijk maken viaduct over het spoor
Er bestaan nu informele paadjes vanaf het viaduct 
over het spoor (Burgemeester van Voorst tot 
Voorststraat) via het talud naar beneden. Bij een 
formalisering door middel van een trappenpartij 
ontstaat er een snellere verbinding vanaf het 
Reeshofbos en Witbrant Oost met het stadsbos 
en de Warande via de informele route langs de 
zuidkant van het spoor. Deze ingreep is relatief 
eenvoudig te realiseren en voorziet in een reeds 
bestaande behoefte. Door de informele route te 
formaliseren zal de veiligheid toenemen. 

B. Informele fiets- en wandelroute Reeshof – de 
Gaas – Amarant|Landgoederenzone.
In een van de workshops is gevraagd of het 
mogelijk was om een informele fiets- en 
wandelroute (half verhard) te creëren tussen de 
Reeshof en de landgoederenzone waarbij zoveel 
mogelijk de woongebieden wordt vermeden. 
Hiermee kan het stadsbosgevoel dichter bij de 
woongebieden gehaald worden. Uit een eerste 
verkenning blijkt dat het heel goed haalbaar is om 
een extra route te creëren vanaf Witbrant-Oost 
tot aan het kruispunt bij Amarant. Deels loopt de 
route over particulier terrein wat momenteel wel 
openbaar toegankelijk is. Onderzocht kan worden 
of de route beter toegankelijk gemaakt kan worden 
om zo ook de woonwijken rondom het spoor een 
sneller maar vooral een aantrekkelijkere route te 
geven richting de landgoederenzone. 

Operationele lijn:
■ Uitwerken van de wandelpaden en missing
 links met betrokkenen. 
■ Ontwerp routeverloop, profiel en beeldtaal
  van de routes.

Experimentele lijn:
■ Initiatieven en ondernemers enthousiast
 maken om bij te dragen aan een netwerk 
 van zand- en struinpaden over en private 
 gronden bestaande uit bossen, akkers en 
 weiden.

Mindervalideroutes en toegankelijkheid
Bij uitwerking van het routenetwerk en de 
parkeerplaatsen bij stadsboscentra moet aandacht 
geschonken worden aan toegankelijkheid voor 
mindervaliden.

Ruiter- en menstadsbosroutes
Er is een paar ruiterroutes gemarkeerd in het 
stadsbos. Ook deze zijn vooral deelgebied 
gebonden en niet stadsbosbreed ingezet. De link 
met de regio is ook niet gemaakt terwijl juist in de 
regio een zeer fijnmazig netwerk aan ruiterroutes 
aanwezig is. De visie heeft twee ruiterroutes op 
stadsbosschaal aangegeven. Deze routes maken de 
verbinding tussen de maneges in het gebied en de 
regio. De Oude Rielsebaan is een echte menroute. 
Op lagere schaal zijn er nog enkele bestaande 
ruiterroutes. Die zijn niet weergegeven in de 
visiekaart.

Operationele lijn:
■ Verbeteren kruispunten Bredaseweg + 
 Gilzerbaan.
■ Ontwerp routeverloop, profiel en 
 beeldtaal van de routes.
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De stadsbos 10 mile: Sportlane
De stadsbossportlane is een lange hardlooproute 
die door de diverse deelgebieden loopt. De route 
wordt aangeduid in de stadsbostaal en loopt deels 
over de bestaande paden en deels over nieuwe. De 
exacte loop van de route dient nader uitgewerkt 
te worden. Het start- en eindpunt begint bij een 
recreatieve kern waar ook parkeergelegenheid en 
horeca aanwezig is. 
De route aangegeven in de visiekaart Ruimtelijk 
Raamwerk is indicatief. De route moet nader 
onderzocht en uitgewerkt worden. 

Operationele lijn:
■ Ontwerp routeverloop, profiel en beeldtaal 
 van de route.
■ Verbeteren kruispunten Bredaseweg + 
 Gilzerbaan.

De stadsbos mountainbike route 
De mountainbike route is reeds in ontwikkeling. 
In de visiekaart is de laatste stand van zaken 
weergegeven. De actuele dan wel uitgevoerde 
situatie kan verschillen (zie hiervoor het 
mountainbike project).
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Gilzerbaan
De Gilzerbaan is een doorgaande verbinding. 
Aan beide zijden ligt een verhard pad. Het deel 
door het bosgebied heeft een anoniem karakter 
doordat er op grote delen geen zichtlijnen of 
open ruimtes te zien zijn het bos in. Dit zouden 
we in de toekomst willen verbeteren door aan de 
noordzijde meer open ruimtes en zichtlijnen naar 
de landgoederenzone te creëren. 

Vanaf het kruispunt met de Oude Leij bij het 
pompstation loopt de weg in de visie door een 
heidegebied. Dit nieuwe stukje heide is een visuele 
verwijzing naar de natuurkern Sijsterheide. Verder 
naar het westen loopt de Gilzerbaan langs een 
golfterrein aan beide zijde van de weg. Op dit 
moment is de weg een scheiding tussen twee 
delen. Visueel zou het mooi zijn als de weg ‘door’ 
het golfterrein loopt. Dit betekent meer lange 
zichtlijnen naar het golfterrein aan beide zijden van 
de weg.

Voorbij het golfterrein opent zich het agrarische 
gebied. Een lange zichtlijn vanaf de Gilzerbaan 
naar de Bredaseweg geeft maat en schaal aan het 
stadsbos.

Operationele lijn:
■ Ontwerp aan ruimtelijke verschijningsvorm
 en beleving van de wegen. 
■ Verbeteren oversteekpunten Gilzerbaan en 
 Bredaseweg voor dier en mens.

Gilzerbaan 

Bredaseweg

5.6 Ruimtelijke inpassing 

Bredaseweg en Gilzerbaan

De Bredaseweg en de Gilzerbaan zijn de twee 
doorgaande wegen in het stadsbos. Beide wegen 
doorsnijden het stadsbos. Ze gaan visueel geen 
relatie aan met de omgeving. Deels komt dit 
door de verkeerskundige functie maar deels ook 
door hoe de omgeving van de weg ruimtelijk 
vormgegeven is.

Bredaseweg
De ambitie van het Ruimtelijk Raamwerk is om 
langs de Bredaseweg de twee karakters van het 
stadsbos, het landgoedkarakter en het agrarische 
karakter zichtbaar en beleefbaar te maken. 

Voor het landgoedkarakter betekent dit onder 
andere het vrijzetten van de laanstructuren die 
zo kenmerkend zijn voor de landgoederen. De 
voortuinen van de villa’s en landhuizen mogen 
weer zichtbaar zijn vanaf de weg en de poorten 
zijn trotse aankondigingen van het rijke bezit. Deze 
beeldtaal zal de beleving het stadsbos ten goede 
komen. 

Het landelijk deel westelijk van de Oude Leij 
kenmerkt zich door zijn open karakter. Zichtlijnen 
vanaf de Bredaseweg het agrarische gebied is zijn 
essentieel voor het beleefbaar maken van dit deel 
van het stadsbos.
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5.7 Stadsboscentra

Ieder deelgebied heeft een eigen stadsboscentra op 
kruispunten van routes. De centra weerspiegelen 
het karakter van de deelgebied en liggen op 
landschappelijk bijzondere plekken. 

Een stadsboscentrum heeft minimaal een 
parkeerplaats, informatievoorziening en een eigen 
herkenbare stadsbosbaken (zie deel B van deze 
rapportage). 

Daarnaast kan er afhankelijk van de locatie andere 
voorzieningen gerealiseerd worden.
Te denken valt verder ook aan evenementenvelden 
of speeltuinen. 

In de visie staan de volgende kernen benoemd met 
een thema dat past bij het deelgebied:
■ De Stadsakker: milieueducatie-
 natuureducatie-voedsel
■ Oude Warande: cultuurhistorie-horeca-
 kunst
■ Heidepark Vredelust: cultuurhistorie-
 horeca-architectuur-
 landgoedtuinen-kunst-museum 
■ Het pompstation: architectuur-
 watereducatie-watermuseum
■ Hart Klein Tilburg: evenementen-horeca-
 stadsbosvoedsel
■ Wijckermeer: waterrecreatie
■ Prise d'eau: golf-lifestyle–ballonvaart-
 evenementen
■ Educatieve driehoek: natuureducatie-
 natuurbeleving

5.8 De ontwikkeling van een 

stadsbos beeldtaal

Een aantrekkelijk landschap met attractieve 
functies zal mensen vanzelf het gebied in trekken. 

Daarnaast zal ook de ontwikkeling van een 
stadsbosbeeldtaal voor de inrichtingselementen 
sterk bijdragen aan de beeldvorming en branding 
van het gebied als geheel. De landschappelijke 
strategieën voor de deelgebieden, natuur, water, 
routes en stadsboscentra worden versterkt en 
zichtbaar gemaakt. 

Deze strategie wordt in deel B nader uitgewerkt.
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1.1 Identiteit Stadsbos013

Aanleiding
Inrichtingselementen en plekken zijn medebepalend 
voor de beleving en het gebruik van een gebied. 
In het stadsbos is de variëteit aan huidige 
inrichtingselementen groot. De elementen hebben 
geen onderlinge samenhang en het stadsbos is 
hierdoor niet herkenbaar als een geheel. Daar 
komt bij dat veel van de inrichtingselementen in de 
openbare ruimte toe zijn aan vervanging.

Door middel van Strategie 6, de ontwikkeling 
van een stadsbosbeeldtaal voor de inrichtings-
elementen, en daarmee de plekken die er 
mee worden ingericht, wordt de identiteit van 
Stadsbos013 zichtbaar en beleefbaar. 
Een beeldtaal is een visuele taal, een betekenisvol 
samenspel van de beeldelementen vorm, materiaal, 
kleur, huisstijl en configuratie.

De stadsbosbeeldtaal heeft niet alleen betrekking 
op inrichtingselementen in de openbare ruimte, 
maar ook op inrichtingselementen die op 
particuliere grond staan, zoals bijvoorbeeld poorten 
en slagbomen. 
Via de drie beleidslijnen, de operationele lijn, de 
beheerlijn en de experimentele lijn worden de 
inrichtingselementen verder ontwikkeld. 
Stadsbosmakers kunnen via de experimentele 
lijn initiatieven voor de toepassing van 
inrichtingselementen indienen.

Stadsbos013 ligt in Tilburg en is daarmee ook 
typisch Tilburg. Het is een gebied waar steeds 
meer Tilburgers (aan) wonen, werken en recreëren. 
Stadsbos013 is het buiten van Tilburg, zoals de 
landgoederen aan de Bredaseweg dat ook ooit 
waren en deels nog zijn. De stadsbosbeeldtaal 

geeft uitdrukking aan een identiteit die typisch 
Tilburgs is en legt onder andere een verbinding met 
de T-stijl ten behoeve van de communicatie over 
Stadsbos013. 

Leeswijzer
Dit deel van het document betreft de uitwerking 
van Strategie 6: ontwikkel een stadsbosbeeldtaal 
voor inrichtingselementen, plekken en 
communicatie. Voorafgaand aan de beeldtaal per 
inrichtingselement volgt een toelichting op de 
beeldkenmerken van de stadsbosbeeldtaal.

Stadsbos013 is Typisch Tilburg
- Dynamisch en divers
- In ontwikkeling:  
  experimenteren, innoveren, nooit af
- De inclusieve stad/het inclusieve stadsbos:  
  sociaal, samenwerken, verbinden
- No nonsense  
  met een rauw randje en humor

  
       Stadsbos013 is Tilburg(s) Buiten

       013 to do’s  - en er zijn er nog veel meer! -
 
       01   je hond uitlaten in het Heidepark
       02   vergeten groenten verbouwen op de Stadsakker
       03   zeldzame libellen bestuderen in de Kaaistoep
       04   struisvogeleieren beschilderen bij Van de Staak
       05   een frisse duik nemen in het Wijckermeer
       06   een birdy proberen te slaan bij Prise d’eau
       07   genieten van beeldende kunst in de Oude Warande
       08   trainen voor de marathon met de Stadsbos10miles 
       09   vers fruit kopen in Klein Tilburg
       010 de zon onder zien gaan aan de oevers van de Oude Leij 
       011 heerlijk eten op het terras bij de vijver van Vredelust
       012 spraakmakend theater zien op je fietstocht over het Bels Lijntje
       013 de velden en bossen vanuit een luchtballon beleven
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Identiteit Stadsbos013

- Verhaal van landschap, natuur en cultuur 
  zichtbaar maken
- Bindend flexibel weefsel van hoge kwaliteit
- #stadsbosmakers 
   ondernemerschap, creativiteit en cultuur 
   stimuleren

1.2 Strategieën Stadsbos013

Een gebied is altijd in ontwikkeling. 
Het is mogelijk om een aantal uitgangspunten te 
bepalen die kenmerkend zijn voor die ontwikkeling. 
In lijn met de uitgangspunten die gelden voor de 
identiteit van Tilburg zijn ook de uitgangspunten 
voor Stadsbos013 geformuleerd. Opvallend daarin 
is de rol die de stadsbosmakers is toebedeeld. Hun 
betrokkenheid en inzet is wezenlijk om van het 
stadsbos een aantrekkelijk gebied te maken. 

De zesde strategie, die van de stadsbosbeeldtaal, 
volgt de overige vijf strategieën van het landschap 
en maakt hen door middel van de toepassing en 
uitwerking van de inrichtingselementen zichtbaar 
en beleefbaar. 
De diversiteit van de deelgebieden in het stadsbos 
wordt versterkt en de voorzieningen bij beken, 
vennen en poelen, voor routes en recreatieve 
kernen zijn als elementen opgenomen.

Strategieën ruimtelijk raamwerk Stadsbos013 

1 Versterken van de landschappelijke diversiteit van 
  de deelgebieden

2 Vergroten biodiversiteit en creëren van een 
   natuurnetwerk

3 Het omvormen van de beken tot natuurlijke 
   beekdalen 

4 Een fijnmazig netwerk aan routes ontwikkelen 
   voor diverse doelgroepen.  

5 Creëren van een aantal recreatieve thematische 
   stadsboscentra

6 Ontwikkelen van een stadsbosbeeldtaal voor 
   inrichtingselementen, plekken en communicatie

7  Stimuleren van kunst- en cultuuruitingen in het
    stadsbos en het leggen van de verbinding met 
    kunst en cultuur in de stad. 

  
   Identiteit Tilburg 

  - Verhaal van de stad zichtbaar maken
  - Bindend flexibel weefsel van hoge 
    kwaliteit 
  - #stadvanmakers: 
    creativiteit en cultuur stimuleren
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STADSBOS BEELDTAAL: materiaalpalet

beton mos hout, geschaafdstaal hout, ongeschild

gepolijst

gewassen

bladmos

korstmos naturel onbehandeld

ral 9005 gitzwart

ral 9003 signaalwit

thermisch verzinkt

ral 9005 gitzwart

ral 9003 signaalwit

ral 7023 betongrau
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1.3 Stragieën en kenmerken 

van de stadsbosbeeldtaal

De stadsbosbeeldtaal maakt Stadsbos013 en haar 
deelgebieden herkenbaar. Daarnaast geeft het 
ook ruimte om de voortdurende ontwikkeling en 
participatie van de stadsbosmakers zichtbaar en 
beleefbaar te maken. 
De stadsbosbeeldtaal is direct, stoer, biedt ruimte 
voor een vleugje humor en tegelijkertijd voor 
natuurlijke processen. De cultuur van de stad en 
natuur van het bos komen er in samen.

Vorm: De vormen zijn iconisch en afgeleid van 
heldere geometrische, soms ook letterlijk grafische 
vormen als de letter T. 

Materiaal: Basic materialen als beton, hout en 
staal zijn eerlijk en vandalismebestendig. Indien 
mogelijk wordt er hout toegepast dat vrijkomt 
bij het beheer van de Tilburgse bossen, en bij 
voorkeur de bossen in het stadsbos. 
Bijzonder in de reeks materialen is het mos. 
Het stadsbosmos geeft de inrichtingselementen een 
kleurrijk accent met natuurlijke uitstraling. 
De elementen gaan zo meer op in hun omgeving. 
De ruwe betonnen onderdelen van bepaalde 
inrichtingselementen vormen een goede 
ondergrond voor de ontwikkeling van mossen. 
Dit is een natuurlijk proces. Aan de soorten mossen 
is de (lucht)kwaliteit van een gebied af te lezen. 
In het stadsbos doet een werkgroep korstmossen 
van het IVN hier onderzoek naar. 
Het is mogelijk de aanwas van mos te stimuleren 
door het beton te bestrijken met een papje van 
mos(sporen), suiker en yoghurt of bier. Het is een 
eeuwenoud principe dat al werd toegepast om de 
beelden in tuinen van landgoederen een verweerder 

en romantischer uiterlijk te geven. Stadsbosmakers 
kunnen zich inzetten om het stadsbosmos tot 
wasdom te brengen.

Kleur: De kleuren zwart en wit zijn van oudsher 
kleuren die in buitengebieden en landgoederen 
worden toegepast om te contrasteren met de 
groene omgeving. Wanneer inrichtingselementen 
mogen opgaan in de natuurlijke omgeving wordt er 
gekozen voor naturel hout. 

Grafische vormgeving: Ten behoeve van 
de communicatie is de ontwikkeling van een 
stadsboshuisstijl met stadsboslogo aan te 
bevelen. Onderdeel van deze huisstijl is het 
stadsbosembleem dat op inrichtingselementen 
kan worden toegepast en ontwikkeld in lijn van de 
T-stijl en de iconen van TilburgsAns.

Toepassing inrichtingselementen: De 
bestaande inrichtingselementen worden op termijn 
vervangen door elementen in stadsbosbeeldtaal. 
De bestaande elementen die niet worden gebruikt, 
mogen worden verwijderd. 
Voor het stadsbos is er een geheel nieuw 
inrichtingselement ontwikkeld: het stadsbosbaken. 
Dit baken markeert en faciliteert de stadsboscentra. 
Ontwikkeling van nieuwe elementen kan project-
gewijs via de operationele lijn, naar aanleiding 
van initiatieven van stadsbosmakers via de 
experimentele lijn, op basis van vervanging 
via de beheerlijn of een combinatie van de drie 
beleidslijnen.
Een aantal van de aanwezige inrichtingselementen 
maakt deel uit van een regionaal of landelijk 
netwerk. Zij worden behouden en kennen hun 
eigen toepassingen en vervangingstermijnen. 

Strategieën Stadsbosbeeldtaal
- Versterken van het karakter en de herkenbaarheid
  van Stadsbos013 (beeldende kenmerken: vorm,
  materiaal, kleur en huisstijl)
- Versterken van de samenhang en diversiteit aan 
  de deelgebieden, centra en routes (variabelen)
- Zichtbaar en beleefbaar maken van voortdurende
  ontwikkeling en participatie (flexibiliteit, DIY)
- Zichtbaar en beleefbaar maken van aanwezige
  flora en fauna (natuurinclusief bouwen)
- Toepassen van nieuwe inrichtingselementen die
  specifiek zijn voor Stadsbos013 (Stadsbosbakens)
- Strategisch vervangen van bestaande
  inrichtingselementen door nieuwe inrichtings-
  elementen in Stadsbosbeeldtaal (overige
  elementen)
- Handhaven van bestaande inrichtingselementen
  die deel uitmaken van een groter netwerk (bijv.
  informatievoorzieningen, routebewegwijzering)
- Toepassen van inrichtingselementen alleen daar 
  waar ze worden gebruikt en bijdragen aan de
  beleving, dus ook bestaande inrichtingselementen
  verwijderen

Beeldkenmerken Stadsbosbeeldtaal
- Iconische natuurinclusieve vormen:
  no nonsense, met rauw randje en humor 
  (vormen worden locatiespecifiek door middel
  van functie, configuratie of informatie, flora,
  fauna)
- Basic (lokale) vandalismebestendige materialen: 
  beton, hout, staal, Stadsbosmos(DIY)
- Reeks van kenmerkende kleuren: 
  wit, zwart of materiaaleigen
  (kleuren worden per deelgebied vastgelegd)
- Gebruik van Stadsboshuisstijl en tekst: 
  logo, embleem, naam, poëzie
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stalen onderdelen
- verbinding tussen beton en hout 
- sprekend detail 
- te coaten in Stadsboskleuren

betonnen basis: in de grond 
- kan tegen vocht, rot niet 
- kan gelijk de fundering zijn 
- kan worden voorzien van huisstijl en tekst 
- kan structuur krijgen met stralen/mallen 
- verouderd natuurlijk 
- is ondergrond voor stadsbosmos

houten opbouw: boven de grond 
- lokaal materiaal uit het stadsbos 
- een natuurlijke uitstraling, is duurzaam 
- vervangbaar 
- ruw, geschaafd en gecaot toe te passen 
- te coaten in Stadsboskleuren

Stadsbosbeeldtaal toelichting materiaalpalet
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STAP VOOR STAP ZELF STADSBOSMOS MAKEN

Heb je wel eens gehoord van stadsbosmos?  
Het is een originele manier om betonnen muren en 
meubels te versieren en om de boel op te vrolijken.      
 
Hoe werkt het?  
Breng de 'verf' aan met een dikke kwast en spuit 
er met een plantenspuit vervolgens regelmatig een 
beetje water over. Binnen enkele dagen zal het 
mos gaan groeien. Zorg er voor dat het vochtig 
blijft.
  
Wat heb je nodig?
50 cl yoghurt of een blikje bier 
Theelepel suiker
Blender of een mixer
Emmer of kom
Dikke kwast
Eventueel een mesje en limoensap
En natuurlijk een handvol mos uit het bos

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 

quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. \

gewassen grind

happening, leeftijdsloos

participatie

langdurige betrokkenheid

stadbosbier

echte vlaai

‚bier, vlaai en karnemelk’

koeienvlaai

yoghurt

karnemelk

bier

gemalen mos

STAP VOOR STAP ZELF MOS GRAFFITI MAKEN

Zelf mos graffiti maken

Heb je wel eens gehoord van mosgraffiti? Mos graffiti is 

een originele manier om je muren, of iets anders, te 

versieren. Je kunt er al je creativiteit in kwijt! Ook guerrilla 

tuinierders maken gebruik van mos graffiti om de boel op 

te vrolijken.   

 

Hoe werkt het?  

Ondanks dat het mos ‘graffiti’ heet, wordt het meestal 

met een dikke kwast aangebracht. Het beste kun je eerst 

met een stoepkrijtje het ontwerp maken op de plek waar 

je het kunstwerk wilt zien. Qua ondergrond werken 

materialen zoals hout, beton of steen het beste. Breng de 

'verf' aan met een dikke kwast en spuit met een 

plantenspuit vervolgens elke dag een beetje water over 

het kunstwerk. Binnen enkele dagen zal het mos gaan 

groeien.

Tip: als het niet snel groeit, kun je om de paar dagen nog 

een laagje mos graffiti toevoegen. Zorg er wel voor dat 

het altijd vochtig blijft.

mosgraffiti_plan 

  

Wat heb je nodig?

50 cl yoghurt of een blikje bier 

Theelepel suiker

Blender of een mixer

Emmer of kom

Dikke kwast

Eventueel een mesje en limoensap

En natuurlijk mos een handvol mos uit het bos of uit de 

tuin

 

mosgraffiti_maken

 

Hoe maak je het?

Was het zand uit het mos.

Meng het mos met yoghurt/bier in de blender of met een 

mixer.

Voeg een theelepel suiker toe en mix het nog een keer. 

Na een paar minuten mixen krijg je een verfachtig papje. 

Wanneer het papje te dik wordt kun je er water bijvoegen. 

Bij een te dun papje voeg je nog wat yoghurt toe. Je kunt 

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
mos proces

recepturen methode resultaten

Teloschistaceae - groot dooiermos

Pseudotrebouxia - Betoncitroenkorst

Physciaceae - heksenvingermos
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Diverse korst- en bladmossen

Hoe maak je het?
Was het zand uit het mos. Meng het mos met 
yoghurt/bier in de blender of met een mixer. Voeg 
een theelepel suiker toe en mix het nog een keer. 
Na een paar minuten mixen krijg je een verfachtig 
papje. Wanneer het papje te dik wordt kun je er 
water bijvoegen. Bij een te dun papje voeg je nog 
wat yoghurt toe.

Hoe maak je stadsbosmos? 
De betonnen plinten van de inrichtingselementen 
van Stadsbos013 zijn vanwege hun ruwe oppervlak 
geschikt voor begroeiing door mossen. Het duurt 
een aantal jaren voordat de mossen goed te zien 
zijn. Door de betonnen plinten met een mospapje 
in te smeren, zullen ze sneller een bemost opper-
vlak krijgen. Leuk om een aantal keren per jaar 
samen in het stadsbos af te spreken en de plinten 
in te smeren.

 

Stadsbosbeeldtaal toelichting Stadsbosmos

recept resultaat

Het stimuleren van mosaanwas is van alle tijden: 
de groei van mossen op de natuurstenen beelden 
in historische tuinen werd gestimuleerd door af en 
toe een scheut karnemelk over het beeld heen te 
gooien.

Korst- en bladmossen leveren een positieve 
bijdrage aan het milieu. Ze houden regenwater 
vast, vangen fijnstof en stikstofoxiden in en v
erhogen de biodiversiteit.  
De werkgroep Korstmossen / KNNV onderzoekt 
deze onder andere in Stadsbos013.
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materiaaleigen 
- gaat op in de opgeving 
- element bescheiden in open veld en bos
- passend bij de sfeer van natuur 
- onderhoudsarm

zwart 
- licht-donker contrast met omgeving 
- element bescheiden in bos, 
  opvallend in open veld 
- element krijgt grafische kwaliteit 
- passend bij de sfeer van vroegere buitens
  en van huidige evenementen 
- passend bij de T-stijl 
- coating vraagt onderhoud

wit 
- licht-donker contrast met omgeving 
- element bescheiden in open veld, 
  opvallend in bos 
- element krijgt grafische kwaliteit
- passend bij de sfeer van vroegere buitens
  en van huidige evenementen 
- passend bij de T-stijl 
- coating vraagt onderhoud

Stadsbosbeeldtaal toelichting kleurpalet
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Stadsboshuisstijl met stadsbosembleem

grafische vormgeving 
- ontwikkelen stadsbosembleem,  
  icoon voor het stadsbos toevoegen aan de reeks 
  iconen van de TilburgsAns 
- teksten en poezie op inrichtingselementen 
  in T-stijl, Trade Gothic Bold Condensed
- herzien van het stadsboslogo
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 2. HUIDIGE INRICHTINGSELEMENTEN
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2.1 Impressie huidige 

inrichtingselementen

Zitelementen 
 
Standaard houten banken
- diverse typen 
- anoniem
- veelal versleten 
- op locaties waar ze weinig worden gebruikt

Banken en picknicksets van stadsboshout
- van diverse makelarij
- het bekende ‘natuurlijke’ beeld
- de meeste picknicksets zijn recent geplaatst
- op passende en niet passende locaties

Kansen
Het is een kans alle huidige banken geleidelijk te 
vervangen door nieuwe banken in Stadsbosbeeld-
taal.
Ook voor de realisatie van deze nieuwe meubels 
wordt gebruik gemaakt van stadsboshout.
De verblijfskwaliteit kan worden verhoogd door de 
zitelementen gericht toe te passen: ze worden allen 
geplaatst op locaties waar mensen elkaar ontmoe-
ten of waar het goed toeven is vanwege een mooi 
uitzicht.

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
- Bij aanleg van nieuwe voorzieningen onderzoeken 
of het aanleggen van een verblijfsplek met zitele-
menten een optie is.

Experimentele lijn
- Op initiatief van stadsbosmakers nieuwe banken 
plaatsen.
 
Beheerlijn
- Gerichte vervanging van de huidige banken en 
picknicksets. 
.
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Routebewegwijzering 
 
Lokale routebewegwijzering Stadsbos013
Dit zijn bijvoorbeeld de bewegwijzering 6 van 
Tilburg.
- toepassing in relatie tot route

Regionale en nationale routebewegwijzering
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wandel- en fiets-
knooppunten en ruiterroutes.
- divers in stijl en uitstraling, daardoor herkenbaar
- toepassing in relatie tot routing

Kansen
Voor de herkenbaarheid kunnen van de bestaande 
routes de routebewegwijzering in het kader van 
de beheerlijn geleidelijk worden vervangen en in 
stadsbosbeeldtaal worden uitgevoerd. 
De nieuwe routebewegwijzering is in het kader ook 
toe te passen voor nieuw te ontwikkelen routes, 
zoals de MTB route en de stadsbosdiagonaal, een 
uitbreiding van de wandelroutes in het agrarische 
gebied, een rolstoelroute en (her)nieuwde ruiter- 
en menpaden. 

In het stadsbos zijn paaltjes en bordjes ten be-
hoeve van bestaande wandel- en fietsknooppunten-
routes te vinden. Zij maken onderdeel uit van een 
nationaal netwerk en behouden daarom hun eigen 
beeldtaal. 

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
- Bij aanleg van nieuwe voorzieningen onderzoeken 
of routebewegwijzering relevant is.

Experimentele lijn
- Op initiatief van nieuwe routes van stadsbosma-
kers nieuwe routebewegwijzering plaatsen.
 
Beheerlijn
- Vervanging van de huidige routebewegwijzering.

Informatievoorzieningen 
 
Lokale informatievoorzieningen Stadsbos013
Dit zijn bijvoorbeeld informatieborden over de ge-
meentelijke bossen (allen in Stadsbos013), 
informatieborden bijenlint Bels Lijntje, informatie-
borden De Blaak en informatieborden heidegron-
den.
- divers in stijl en uitstraling, rommelig
- locatie in relatie tot gebied of route

Stedelijke, regionale of nationale informatie-
voorzieningen
Dit zijn bijvoorbeeld de parkzuilen, plattegronden 
wandelknooppunten en fietsknooppunten.
- divers in stijl en uitstraling, daardoor herkenbaar
- locatie in relatie tot routing of entree

Kansen
In het stadsbos zijn door de jaren heen diverse 
informatieborden over de flora en fauna in de deel-
gebieden geplaatst. Ook langs routes zoals het Bels 
lijntje zijn informatiepanelen toegepast. Deze infor-
matiedragers zijn heel verschillend vormgegeven. 
Door ze geleidelijk te vervangen door informatie-
zuilen in stadsbosbeeldtaal zijn ze beter herkenbaar 
en wordt de samenhang tussen de verschillende 
deelgebieden versterkt. 
Bij evenementen in het stadsbos daarentegen, kun-
nen op locatie tijdelijke informatieborden worden 
geplaatst.
Informatievoorzieningen die onderdeel zijn van een 
stedelijk, regionaal of nationaal netwerk worden 
behouden. 

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
- Bij aanleg van nieuwe voorzieningen onderzoeken 
of informatie aangeboden wordt.

Experimentele lijn
- Op initiatief van stadsbosmakers nieuwe 
informatievoorzieningen plaatsen.
 
Beheerlijn
- Vervanging van huidige informatievoorzieningen.
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Bruggen, vlonders, steigers, balkons 
 
De huidige bruggen en vlonders in de verschillende 
deelgebieden van het stadsbos zijn zeer standaard 
uitgevoerd. Veelal zijn ze gemaakt van hout of 
beton. Ze verbijzonderen de plek over of aan het 
water nauwelijks.

Kansen
Om het watersysteem van het stadsbos meer 
zichtbaar en beleefbaar te maken zullen er nieuwe 
bruggen, vlonders, steigers en balkons worden ont-
wikkeld in Stadsbosbeeldtaal. Deze zullen op een 
aantal nieuwe locaties worden toegepast. 
De bestaande bruggen en vlonders kunnen ge-
leidelijk worden vervangen, zodat ze samenhang 
vertonen met de nieuwe varianten.

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
- Bij aanleg van nieuwe routes en infrastructuur, 
waar relevant
- Aanleg nieuwe vlonders

Beheerlijn
- Vervanging van de huidige bruggen en brug-
leuningen.
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Poorten, erfafscheidingen, slagbomen 
 
Poorten en erfafscheidingen
- veelal in particulier eigendom
- divers in vorm, maat, materiaal, kleur
- divers in onderhoudsniveau

Slagbomen en hekjes
- veelal in gemeentelijk eigendom 
  (afzetten bospaden)
- slagbomen veelal standaard geschaaf hout
- hekjes veelal in hout met stalen liggers

Kansen
Vanwege de vele particuliere grondeigenaren in het 
stadsbos dragen poorten en erfafscheidingen sterk 
bij aan de uitstraling van de inrichtingselementen in 
Stadsbos013. Deze bestaande poorten worden door 
de eigenaren onderhouden (of vervangen wanneer 
het onderhoud daar om vraagt). Ze kunnen bij het 
onderhoud gebruik maken van de kleurenreeks en 
de toepassing van een stadsbosembleem om meer 
samenhang te bewerkstelligen.

De gemeente onderhoudt de slagbomen en hek-
jes. Deze kunnen geleidelijk worden vervangen 
door een variant in stadsbosbeeldtaal. Ook op de 
slagbomen en hekjes wordt een stadsbosembleem 
toegepast.

Ontwikkelingslijnen 
Experimentele lijn
- Eigenaren onderhouden poorten en erfafscheidin-
gen conform stadsbosbeeldtaal.
 
Beheerlijn
- Vervanging van de huidige slagbomen en hekjes.
- Toevoegen van stadsbosembleem aan de huidige 
slagbomen en hekjes.

Overige elementen 
 
Inrichtingselementen zoals afvalbakken en fietsen-
steunen bepalen mede het beeld van een gebied. 
De huidige standaard elementen zijn per deelge-
bied heel divers en dragen niet bij aan het gewens-
te beeld. Veel van de elementen zijn 
behoorlijk versleten en toe aan vervanging. 

Kansen
Bij geleidelijke vervanging kunnen voor meer sa-
menhang elementen in stadsbosbeeldtaal worden 
toegepast. Veelal zullen dit standaard elementen 
zijn die door middel van hun materiaal en/of kleur 
aansluiten bij de nieuw te ontwerpen inrichtingsele-
menten. 

Ontwikkelingslijnen
Operationele lijn
- Bij aanleg van nieuwe voorzieningen nieuwe 
elementen toepassen.

Experimentele lijn
- Op initiatief van stadsbosmakers nieuwe 
elementen toepassen.
 
Beheerlijn
- Vervanging van de huidige elementen.
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Verlichting 
 
Dagbeeld
De hoofdroutes door Stadsbos013 zijn voorzien van 
verlichting. Dit zijn met name de Bredaseweg, de 
Gilzerbaan, de Reeshofdijk en de routes vanuit de 
Reeshof die hier mee kruisen Ook een deel van het 
Bels Lijntje is verlicht.
In Klein Tilburg zijn de wegen niet voorzien van 
masten/armaturen en dus niet verlicht.

Avondbeeld
In de avond is de diversiteit van de huidige 
verlichting goed zichtbaar. 
Opvallend zijn de hoge lichtwaarden voor het 
verlichten van sportterreinen, ook in gebieden waar 
vanwege ecologie de duisternis waardevol is.

Kansen
De masten en armaturen langs de hoofdroutes zijn 
divers in vorm, maat, kleur en lichtbron. 
De mogelijkheden voor meer samenhang dienen 
verder onderzocht te worden.
Het heeft de voorkeur overal LED verlichting toe 
te passen zodat er ook samenhang ontstaat in de 
kleur van het licht. Bovendien is het belangrijk om 
de duisternis in Stadsbos013 te respecteren. 
De balans tussen licht en duisternis, tussen ruimte 
voor activiteit en voor natuur dient te worden 
onderzocht.
 
Beheerlijn
- Bij vervanging en nieuw toe te passen verlich-
ting zowel de samenhang als voldoende duisternis 
waarborgen in de keuze voor masten, armaturen, 
lichtbronnen, lichtkleur en lichtintensiteit.



3. STADSBOSBEELDTAAL  
PER INRICHTINGSELEMENT
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1605_Stadbos013_inrichtingselementen_StategieenSpelregels_Schema_Beeldtaal06 

 
Deelstrategieën  inrichtingselementen Stadsbos013 

 

stadsbosbeeldtaal 
 
 

vormtaal vorm materiaal kleur/afwerking duiding stadsbos tekst toepassing 

stadsbosbakens 
 
 

stadsbosbreed locatiespecifiek 
(modulair) 

stadsbosbreed per deelgebied stadsbosbreed 
(stadsbosembleem) 

locatiespecifiek 
(naam, poëzie) 

locatiespecifiek 
(functies, vorm) 

zitmeubilair 
 
 

stadsbosbreed stadsbosbreed  
 

stadsbosbreed per deelgebied stadsbosbreed 
 

locatiespecifiek 
(naam optioneel) 

locatiespecifiek 
(configuratie) 

informatievoorzieningen 
 
 

stadsbosbreed stadsbosbreed stadsbosbreed stadsbosbreed stadsbosbreed 
(stadsboslogo  
bij informatie) 

locatiespecifiek 
(informatie) 

locatiespecifiek 
(soort informatie) 

routebewegwijzering 
 
 

stadsbosbreed stadsbosbreed stadsbosbreed stadsbosbreed 
kleur route 
specifiek 

stadsbosbreed 
(stadsbosembleem) 

locatiespecifiek 
(naam route) 

locatiespecifiek 
(route) 

bruggen, balkons 
 
 

stadsbosbreed locatiespecifiek 
(modulair) 

stadsbosbreed per deelgebied 
(leuningen) 

stadsbosbreed 
(stadsbosembleem) 

locatiespecifiek 
(naam - brug) 

locatiespecifiek 
(maatvoering) 

vlonders, steigers 
 
 

stadsbosbreed locatiespecifiek 
(modulair) 

stadsbosbreed stadsbosbreed - locatiespecifiek 
(naam – vlonder) 

locatiespecifiek 
(maatvoering) 

poorten 
 
 

locatiespecifiek locatiespecifiek locatiespecifiek per deelgebied stadsbosbreed 
(stadsbosembleem) 

locatiespecifiek 
(naam) 

locatiespecifiek 
 

slagbomen en hekken 
 
 

stadsbosbreed stadsbosbreed 
 

stadsbosbreed per deelgebied Stadsbosbreed 
(stadsbosembleem) 

locatiespecifiek 
(naam) 

locatiespecifiek 
(maatvoering) 

fiets- en paardensteunen 
 
 

stadsbosbreed stadsbosbreed  stadsbosbreed stadsbosbreed - - locatiespecifiek 
(configuratie) 

afvalbakken 
 
 

stadsbosbreed stadsbosbreed stadsbosbreed stadsbosbreed - - locatiespecifiek 
(configuratie) 

verlichting 
 

stadsbosbreed  routespecifiek - stadsbosbreed - - locatiespecifiek 
(verlichtingseisen) 
(lichtscenario) 

 

 

 

 

   

Overzicht toepassing stadsbosbeeldtaal
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3.1 Deelstrategieën per 

inrichtingselement
Per inrichtingselement is beschreven hoe de 
beeldelementen vorm, materiaal, kleur en huisstijl 
toegepast worden. 
Ten behoeve van de samenhang worden deze 
beeldelementen over het algemeen stadsbosbreed, 
dat wil zeggen in het hele stadsbos, toegepast. 
Het is echter mogelijk om binnen een reeks te 
variëren in kleur om de diversiteit in de deel-
gebieden herkenbaar te maken.
Alhoewel de vormtaal stadsbosbreed is, kunnen de 
vormen van de inrichtingselementen locatie-
specifiek worden ontworpen. 

Configuraties van elementen zijn altijd locatie-
specifiek, net als de informatie die wordt verstrekt. 
Voor de poorten is uiteraard ook het materiaal 
locatiespecifiek.

Let wel: In de beeldtaal zijn vorm, materiaal, kleur 
en toepassing van huisstijl op hoofdlijnen bepaald. 
De stadsbosbeeldtaal is de guideline om vervolgens 
voor de afzonderlijke inrichtingselementen een 
ontwerp te kunnen maken en de samenhang 
tussen alle inrichtingselementen onderling te waar-
borgen. 
Deze ontwerpen zullen tot in detail worden uitge-
werkt en opgenomen in een stadsboscatalogus. 
Bij de uitwerking worden randvoorwaarden voor 
vervaardiging, beheer en onderhoud meegenomen.
De locatiespecifieke uitwerking van de ontwerpen 
en configuraties volgt bij het realiseren van de 
projecten en initiatieven.
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1605_Stadsbos_themakaarten_06

Reeshofbos, Stadsakker | hout onbehandeld

De Oude Warande | wit

Landgoederenzone | wit

Landgoederenzone / Pompstation | wit

Golfterrein | zwart, hoogte i.r.t. karakteristiek deelgebied

stadsbosbakens

Klein Tilburg | zwart, hoogte i.r.t. karakteristiek deelgebied

Wijckermeer | zwart

Blaakbos | hout onbehandeld

locaties zjjn indicatief

Locaties stadsbosbakens
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3.2 Stadsbosbakens

De rijke verzameling aan recreatieve functies in 
het stadsbos wordt zichtbaar gemaakt door het 
ontwikkelen van stadsboscentra. Het hart van deze 
centra wordt gevormd door de stadsbosbakens. 
Ze zijn speciaal voor Stadsbos013 ontwikkeld 
en dragen door middel van hun vorm en de 
naamsvermelding Stadsbos013 bij uitstek de 
identiteit van het stadsbos uit. 

De vorm is een afgeleide van de T, het krachtige 
teken van de T-stijl. De T transformeert naar 
gelang de gewenste functies van het baken. 
De hoogte van de bakens wordt bepaald in relatie 
tot de karakteristiek van het deelgebied. Ieder 
centrum krijgt een uniek stadsbosbaken met een 
eigen naam, passend bij het deelgebied. 
De bakens samen leggen de verbinding tussen de 
deelgebieden. Vier stadsbosbakens liggen langs 
de diagonale route. Een idee is deze onderling te 
verbinden door middel van een gedicht: op ieder 
baken is een aantal woorden of zinnen af te lezen 
(rauw en met humor).

De stadsbosbakens zijn multifunctioneel: ze bieden 
een plek en bijbehorende (spel)voorzieningen voor 
ontmoeting en verblijf. Ze zijn een uitvalsbasis 
om een deelgebied te gaan verkennen. Er is 
informatie over het deelgebied te vinden, maar 
ook ruimte voor aankondigingen van evenementen 
en activiteiten. Bovendien is een baken voor een 
evenement tijdelijk te versieren / te bekleden.

In het stadsbosbaken zijn voorzieningen 
opgenomen die het bezoek aan het stadsbos 
faciliteren, zoals stroom, wifi, een (stadsbos)
waterpunt, een fietspomp, AED en lockers. 

watertappunt fietspomp stroompunt om fietsen 
en telefoons op te laden

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
Stadbosbakens, functies

stadsbosaanduiding
en andere grafische 

aanduidingen

permanente 
informatievoorzieningen  

ontmoetingsplek
beschutting

opslag

fauna-etage balkon / uitzichtpunt zonnepanelen 

wifi etc. 

 tijdelijke kiosk
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tijdelijke
informatievoorzieningen  
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niveau 3, faunahotel
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suggesties te integreren functies

kluisjes 

     #stadsbosmakers

     - ruimte voor tekst
     - stadsbosmos 
     - medebepalen functies baken 
     - inrichten voor tijdelijke events

Alle stadsbosbakens zijn natuurinclusief: bovenin 
het baken wordt ruimte gereserveerd voor een voor 
het deelgebied kenmerkende diersoort.

Het betonnen basement is de drager van het 
stadsbosmos. Daarbovenop wordt de T volledig in 
(stasdbos)hout uitgevoerd en naturel gelaten of 
afgewerkt in zwart of wit.

Deelstrategie stadsbosbaken
- Nieuw, te ontwerpen
- Toepassen bij stadsboscentra
- Locatiespecifiek
- Versterkt de cultuurhistorische waarde van het
  deelgebied 
- Met respect voor / het versterken van de
  ecologische waarde van het deelgebied

Toepassing in deelgebieden (indicatief)  
In omgeving van:
- Cultuurhistorische parken / De Oude Warande
  (kleur wit)
- Landgoederenzone /Bredase weg (kleur wit)
- Landgoederenzone / Pompstation (kleur wit)
- Reeshofbos / Stadsakker (kleur hout
  onbehandeld)
- Blaakbos / Educatieve driehoek (kleur hout
  onbehandeld)
- Golfterrein Prise d’eau (kleur zwart)
- Cultuurlandschap Klein Tilburg (kleur zwart)
- Wijckermeer/ Wijkevoort (kleur zwart)

STADSBOS BEELDTAAL: materiaalpalet

beton mos hout, geschaafdstaal hout, ongeschild

gepolijst

gewassen

bladmos

korstmos naturel onbehandeld

ral 9005 gitzwart

ral 9003 signaalwit

thermisch verzinkt

ral 9005 gitzwart

ral 9003 signaalwit

ral 7023 betongrau
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Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, principes

basement verbreed met hellingbaan

basement verbeed met met trede

helling 1:20

1700 n.t.b.
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Stadsbosbaken, principe opbouw
afmetingen aan te passen aan gebruik en lokatie

basement 

body

niveau 3, faunahotel

watertappunt fietspomp stroompunt om fietsen 
en telefoons op te laden

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
Stadbosbakens, functies

stadsbosaanduiding
en andere grafische 
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permanente 
informatievoorzieningen  

ontmoetingsplek
beschutting

opslag

fauna-etage balkon / uitzichtpunt zonnepanelen 

wifi etc. 
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Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, principes

basement verbreed met hellingbaan
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Stadsbosbaken, principe opbouw
afmetingen aan te passen aan gebruik en lokatie

basement 

body

niveau 3, faunahotel
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Beschrijving
- Grote en opvallende elementen in Stadsbos- 
  beeldtaal
- Dragen de identiteit van het stadsbos uit
- Tonen de reikwijdte van het stadsbos en
  leggen verbinding tussen de deelgebieden
- Ten behoeve van oriëntatie, informatie,  
  ontmoeting en verblijf/uitzicht/spel
- Multifunctioneel: informatie (permanent en
  tijdelijk), zitgelegenheid, watertappunt,
  fietspomp, stroompunt, wifi, AED, zonne-
  panelen, lockers, etc.
- Permanente informatie: plattegrond  
  Stadsbos013 en deelgebied, diverse routes 
  (wandelen, fietsen, sporten, paardrijden,
  mennen) diverse plekken, informatie over
  gebiedskenmerken/cultuurhistorie, flora en
  fauna 
- Tijdelijke informatie: evenementen en 
  activiteiten
- Natuurinclusief: voor flora en fauna

Beeldtaal 
- Vormtaal: stadsbosbreed
  modulair, binnen maximale maten
- Vorm: vormvarianten locatiespecifiek
- Materiaal: stadsbosbreed
  beton, hout, houten of stalen constructie
  informatievoorzieningen n.t.b.
  tijdelijke voorzieningen divers
- Kleur/afwerking: per deelgebied 
  wit, zwart, naturel hout
- Huisstijl: stadsbosbreed
  naam Stadsbos013
- Tekst: locatiespecifiek
  naam locatie
  op de diagonale route: poëzie
- Toepassing: locatiespecifiek

 

T-stijl Tilburg T-stijl Stadsbosbakens

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, principes

naturel onbehandeld

naturel gecoat

ral 9005 gitzwart

ral 9003 signaalwit

kleuropties houten bekleding

vormvarianten
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STROOM LUCHT

impressie verzamelpunt
met fietsvoorzieningen

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, impressies

T-stijl Tilburg T-stijl Stadsbosbakens

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, principes

naturel onbehandeld

naturel gecoat

ral 9005 gitzwart

ral 9003 signaalwit

kleuropties houten bekleding

vormvarianten

Impressie gebruik stadsbosbakens

vormvarianten - hoogte n.t.b.
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STROOM LUCHT

impressie verzamelpunt
met fietsvoorzieningen

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, impressies

impressie verzamelpunt
met ingebouwde lockers

impressie 
met zit- en speelruimte

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, impressies

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, impressies

impressie 
met open zolder

impressie 
met nestkasten
of vleermuiskasten

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
Stadbosbakens, impressies

impressie 
met open zolder

impressie 
met nestkasten
of vleermuiskasten
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niveau 2
terughoudend toepassen

niveau 1
zichtbaar toepassen

niveau 3 
incidenteel toepassen

zitmeubilair 

zwart

hout
onbehandeld

wit
wit

wit

hout 
onbehandeld

hout 
onbehandeld

hout 
onbehandeld

hout 
onbehandeld

hout
onbehandeld

hout 
onbehandeld

Overzicht zitmeubilair
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3.3 Zitmeubilair

Op plekken waar veel mensen samenkomen of 
op een bijzondere plek met een mooi uitzicht of 
een karakteristieke sfeer kunnen zitelementen 
worden geplaatst. Aan de hand van projecten die 
voortkomen uit de ontwikkelingslijnen worden de 
definitieve locaties en configuraties bepaald. 

De permanente zitelementen bestaan uit een 
robuuste betonnen basement met een gladde 
betonnen of houten zitting of een houten zitting 
met rug. Het is ook mogelijk alleen het basement 
toe te passen. Juist deze basementen zijn geschikt 
om te laten begroeien met stadsbosmos. Per locatie 
kunnen stadsbosmakers er voor kiezen een tekst 
(naam of verwijzing) in het betonnen basement op 
te nemen.
Afhankelijk van het deelgebied waarin ze worden 
toegepast krijgt de houten zitting met rug een 
afwerking in zwart, wit of naturel. De houten zitting 
zonder rug wordt in onbehandeld hout uitgevoerd.

Voor de diverse toepassingen zijn verschillende 
configuraties beschikbaar. Kleine configuraties 
kunnen direct langs een pad of bij een water 
worden geplaatst. Grote configuraties zijn geschikt 
voor plekken waar meer mensen samenkomen. 
De configuratie maakt dan deel uit van een 
inrichtingsplan voor de hele plek.

In het stadsbos zullen activiteiten en evenementen 
worden georganiseerd. Extra zitmogelijkheden 
zijn dan gewenst. Voor deze momenten kunnen 
klapstoelen geschikt zijn. De stoelen staan 
bijvoorbeeld in een van de stadsbosbakens in de 
opslag en kunnen door de stadsbosmakers worden 
geleend. De klapstoelen zijn van blank hout en 
worden voorzien van een stadsbosembleem.

Deelstrategie zitmeubilair
- Nieuw, te ontwerpen
- Reeks permanent meubilair 
  (zitmeubilair, zitranden) en tijdelijk
  meubilair(o.a. klapstoelen) 
- Toepassen op nieuwe locaties 
  volgens standaardconfiguraties
- Vervangen van bestaande zitelementen 
  volgens standaardconfiguraties
- Zichtbaar, terughoudend of selectief toepassen, 
  nader bepaald per deelgebied

Toepassing in deelgebieden (indicatief)
- Cultuurhistorische parken (beton, hout, kleur wit)
- Landgoederenzone (beton, hout, kleur wit) 
- Reeshofbos, Drijflanen en Drasse Driehoek
  (beton, hout onbehandeld) tijdelijk meubilair bij
  Stadsakker optioneel
- Blaakbos/Schaapsgoor (beton, hout onbehandeld)
- Sijstense heide en Kaaistoep (beton, houten
  zitting onbehandeld)
- Leijse buitens (beton, hout onbehandeld)
- Golfterrein Prise d’eau (beton, hout, kleur zwart)
- Cultuurlandschap Klein Tilburg (beton, hout,
  kleur zwart) tijdelijk meubilair bij stadsbosbaken
  optioneel

2 | 1605_Stadsbos_inrichtingselementen_02

ruglat heeft afschuining 
t.b.v. zitcomfort

houtmaat 80 x 80

gepolijst beton reflecteert het zonlicht
en houdt een schoon oppervlak

460+

8
0

3
0

3
5

0

600

moslaag geeft het beton geleidelijk
een andere textuur en kleur

Bovenaanzicht
variant zonder rug

Bovenaanzicht
variant met rug

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
 zitelementen

     #stadsbosmakers

     - aanvragen van zitmeubilair 
     - voorstellen voor locaties
     - ruimte voor tekst
     - stadsbosmos 
     - uitleen van tijdelijke zitelementen
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2

ruglat heeft afschuining 
t.b.v. zitcomfort

houtmaat 80 x 80

gepolijst beton reflecteert het zonlicht
en houdt een schoon oppervlak

460+

8
0

3
0

3
5
0

600

- moslaag geeft het beton geleidelijk
een andere textuur en kleur
- ruw oppervlak beton waardoor mossen 
zich makkelijker hechten

Bovenaanzicht
variant zonder rug met zitting 

in gepolijst beton of onbehandeld hout

Bovenaanzicht
variant met zitting en rug in hout

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
 zitelementen

 kleur: zwart, wit, naturel gecoat, naturel

ruglat heeft afschuining 
t.b.v. zitcomfort

Bovenaanzicht
variant met zitting en rug in hout

 kleur: zwart, wit, naturel onbehandeld
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Beschrijving
Permanent – zitmeubilair en zitranden
- Elementen opvallend waar gewenst
  terughoudend waar nodig 
- Dragen de identiteit van het stadsbos uit
- Tonen de reikwijdte van het stadsbos en 
  leggen verbinding tussen de deelgebieden
- Ten behoeve van ontmoeting en verblijf, 
  zicht op de omgeving
- Natuurinclusief: voor flora en fauna
- Standaardconfiguraties opvallend en 
  grootschalig waar gewenst, bescheiden
  waar nodig

Tijdelijk – klapstoelen en opklapbanken
- Elementen opvallend 
- Dragen de identiteit van het stadsbos uit
- Tonen de reikwijdte van het stadsbos en
  leggen verbinding tussen de deelgebieden
- Ten behoeve van ontmoeting en verblijf 
  bij events

Beeldtaal
- Vormtaal: stadsbosbreed
  vaste lengtematen
- Vorm: vormvarianten stadsbosbreed
  keuze uit standaardconfiguraties
- Materiaal: stadsbosbreed
  beton, hout, staal
  tijdelijk meubilair hout
- Kleur/afwerking: per deelgebied
  wit, zwart, hout onbehandeld,
  staal grijs
- Huisstijl: stadsbosbreed
  embleem op tijdelijk meubilair
- Tekst: lokatiespecifiek
  ruimte voor stadsbosmaker, deelgebied
- Toepassing: locatiespecifiek
  keuze uit reeks zitmeubilair
  volgens standaardconfiguraties

4

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
 reeks zitelementen

zitting en rug hout, gelakt 
ral 9005 gitzwart

zitting en rug hout, gelakt
naturel gecoat

zitting en rug hout, onbehandeld

zitting beton, gepolijst

basis beton, bemost

zitting en rug hout, gelakt 
ral 9003 signaalwit

zitting hout, onbehandeld

STADSBOS 013 STADSBOS 013

stoelen voorzien van Stadsbosembleem

klapstoelen voor tijdelijk gebruik

4

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
 reeks zitelementen

zitting en rug hout, gelakt 
ral 9005 gitzwart

zitting en rug hout, gelakt
naturel gecoat

zitting en rug hout, onbehandeld

zitting beton, gepolijst

basis beton, bemost

zitting en rug hout, gelakt 
ral 9003 signaalwit

zitting hout, onbehandeld

STADSBOS 013 STADSBOS 013

stoelen voorzien van Stadsbosembleem

klapstoelen voor tijdelijk gebruik
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3

gepolijst betonnen of houten zitting

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
 zitelementen

Principe permanent zitmeubilair

4

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
 reeks zitelementen

zitting en rug hout, gelakt 
ral 9005 gitzwart

zitting en rug hout, gelakt
naturel gecoat

zitting en rug hout, onbehandeld

zitting beton, gepolijst

basis beton, bemost

zitting en rug hout, gelakt 
ral 9003 signaalwit

zitting hout, onbehandeld

STADSBOS 013 STADSBOS 013

stoelen voorzien van Stadsbosembleem

klapstoelen voor tijdelijk gebruik
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5

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
 reeks zitelementen

configuratieprincipes

hoekopstelling 

enkel

aan elkaar (max. 5 elementen)

met tussenruimte

combinatie met betonnen deel zonder zitting

enkel

met tussenruimte

combinatie met en betonnen deel zonder zitting

1200 1200

1200

variant zonder rug, zitting van gepolijst beton of naturel hout variant met rug, in zwart, wit, naturel gecoat of naturel hout

aan elkaar (max. 5 elementen)

120

rug-aan-rug opstelling rug-aan-rug opstelling

120

1200

1200

voorbeeld uitgebreide configuratie variant zitting met rug

hoekopstelling 

Voorbeeld standaardconfiguraties
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info als onderdeel van stadbosbaken

info met zitelement bij station, P, etc

digitale info

info deelgebied, vervangen bestaande info
nieuwe info deelgebied n.t.b.
info bij stadsbosmakers n.t.b.

informatievoorzieningen

i

i

i

i

 langs hoofdroutes autoverkeer

i

i

i

i

i

i

i

i

i
i

i

i

i

i

i

i

i

i
i

i i

i

i

i
i

i

ii i

i

i

locaties zjjn indicatief

Locaties informatievoorzieningen
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3.4 Informatievoorzieningen

Bezoekers en passanten kunnen zich op tal van 
manieren informeren als ze in het stadsbos zijn.
Ze vinden plattegronden en stadsbosinformatie 
bij de stadsbosbakens, maar ook op 
vrijstaande informatiezuilen bij de belangrijkste 
parkeerplaatsen en de twee treinstations Tilburg 
Reeshof en Tilburg Universiteit. 
Deze zuilen bieden ook ruimte voor het aanplakken 
van posters en aankondigingen voor evenementen 
in het stadsbos. 
Daarnaast zijn er ook vlakke informatiezuilen 
beschikbaar waarop per deelgebied of route 
informatie te vinden is over flora, fauna en 
natuurbeheer. 

Alle informatiezuilen worden uitgevoerd in ruw 
beton waarop stadsbosmos kan groeien. 
De grote variant heeft een basement met daarop 
een zuil en een betonnen zitting. De zuil heeft 
drie gladde betonnen informatievlakken die van 
permanente en tijdelijke informatie kunnen worden 
voorzien. 
De kleine variant heeft één of twee te gebruiken 
betonnen informatievlakken. De permanente 
informatie wordt vormgegeven in stadsboshuisstijl 
met stadsboslogo. 
De zuil met één informatievlak staat langs het pad, 
die met twee informatievlakken kan ook haaks op 
het pad op staan. 

Voor stadsbospromotie met actuele informatie 
over activiteiten, evenementen, het weer of 
andere (natuur)wetenswaardigheden zijn digitale 
informatiedragers langs de drie doorgaande wegen 
mogelijk. Er kan een koppeling worden gemaakt 
met www.stadsbos013.nl en social media. 

zitten en informatie gecombineerd

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
informatievoorzieningen

stadsbosinfo:

1 | plattegrond STB + routes + tekst/info Stadsbos

2 | plattegrond deelgebied + tekst/info flora en fauna

3 | tijdelijke info / plakzuil

>> optioneel pijlen bewegwijzering integreren

familie parkzuilen:

a | Oude Warande

b | Wandelbos bestaand

c | Heidepark, nieuw

d | Bleukbos, nieuw ?

3 zijden info

n.t.b.

< STADSBOS

Stadsbosaanduiding, vormgeving n.t.b.

8 | 1605_Stadsbos_inrichtingselementen_02

vrijstaande informatievoorziening

     #stadsbosmakers

     - stadsbosmos
     - ruimte voor aanplakken posters, flyers
     - doorgeven van informatie voor  
       digitale dragers

Het LED scherm voor de digitale informatie-
voorzieningen heeft een betonnen voet en stalen 
kast. De informatie is eenduidig en door een 
automobilist in één opslag af te lezen.

Deelstrategie informatievoorzieningen
- Nieuw, te ontwerpen
- Reeks van permanente analoge en digitale
  informatievoorzieningen en tijdelijke analoge
  informatievoorzieningen
- Toepassen op nieuwe locaties 
- Vervangen bestaande informatievoorzieningen
  die specifiek zijn voor Stadsbos013
- Handhaven van bestaande infovoorzieningen die
  deel uit maken van een groter netwerk
- Vrij laten van tijdelijke informatievoorzieningen
  ten behoeve van evenementen 

Toepassing in deelgebieden (indicatief)
- Cultuurhistorische parken
  station Tilburg Universiteit, De Oude Warande
- Landgoederenzone
  gebiedsinformatie bij Amarant 
- Reeshofbos, Drijflanen, Drasse Driehoek
  station Tilburg Reeshof, 
  gebiedsinformatie in Drijflanen, Drasse Driehoek
- Blaakbos/Schaapsgoor
  Reuselpad, bij viaduct A58
  gebiedsinformatie bij de Blaak 
- Sijstense heide
  gebiedsinformatie op de heide
- Cultuurlandschap Klein Tilburg
  gebiedsinformatie bij Bleukbos, Hultenseweg
  stadsbosinformatie bij Van der Valk

Digitale info bij entrees van Stadsbos013 langs
- Reeshofdijk
- Bredaseweg
- Gilzerbaan
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Full Color 
LED-scherm staand formaat
Full Colour LED scherm 2000x1500x213 mm (HxLxD) 
Pixel pitch 6,25
grijze stalen rand
ral 7023 betongrau

 STADSBOS 013

STADSBOS 013
Opening 
Lustwarande 2018

sokkel beton
formaat als scherm (verhouding 1:1)

referentiebeeld led-scherm t.b.v. aankondigingen
activiteiten en evenementen

4000+

naam Stadsbos013 in beton

STADSBOS 013
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Beschrijving
- Reeks herkenbare dragers van analoge en digitale
  informatie, zowel tijdelijk als permanent
- Combinatie met zitmeubilair mogelijk 
- Dragen de identiteit van het stadsbos uit
- Tonen de reikwijdte van het stadsbos en 
  leggen verbinding tussen de deelgebieden
- Ten behoeve van informatievoorziening en 
  verwelkoming van bezoekers en doorgaande
  reizigers
 - Natuurinclusief: voor flora en fauna

Permanente analoge informatie
- Plattegrond Stadsbos013 met routes en 
  plekken (wandelen, fietsen, sporten, paard
  rijden, mennen) korte tekst Stadsbos013
- Plattegrond deelgebied met routes en
  plekken, info over gebiedskenmerken/cul 
  tuurhistorie, flora en fauna (kan bosborden
  vervangen)

Tijdelijke actuele analoge informatie 
- Evenementen en activiteiten 
  (DIY, posters) 

Permanente actuele digitale informatie
- Aankondiging evenementen
- Wetenswaardighedem
- Stadsbospromotie

  

Beeldtaal
Analoog
- Vormtaal: stadsbosbreed
  vaste maten
- Vorm: stadsbosbreed
- Materiaal: stadsbosbreed
  beton, materiaal infodrager n.t.b.
- Kleur/afwerking: stadsbosbreed
  materiaaleigen beton, kleur info n.t.b.
- Huisstijl: stadsbosbreed
  stadsboslogo, grafische vormgeving info
- Tekst: locatiespecifiek
  vormgeving n.t.b.
- Toepassing: locatiespecifiek
  keuze uit reeks
  inhoud informatie

Digitaal
- Vormtaal: stadsbosbreed
  vaste maten
- Vorm: stadsbosbreed
- Materiaal: stadsbosbreed
  beton, LED scherm met stalen frame
- Kleur/afwerking: stadsbosbreed
  materiaaleigen beton, staal grijs
- Huisstijl: stadsbosbreed
  stadsboslogo, grafische vormgeving info
- Tekst: locatiespecifiek
  vormgeving n.t.b.
- Toepassing: locatiespecifiek
 

9

zitten en informatie gecombineerd

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
informatievoorzieningen

3 zijden info

n.t.b.

stadsbosaanduiding, vormgeving n.t.b.
vrijstaande informatievoorziening

9 | 1605_Stadsbos_inrichtingselementen_04

 STADSBOS 013

ca. 2000+

 

9

zitten en informatie gecombineerd

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
informatievoorzieningen

3 zijden info

n.t.b.

stadsbosaanduiding, vormgeving n.t.b.
vrijstaande informatievoorziening

9 | 1605_Stadsbos_inrichtingselementen_04
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ca. 2000+
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3.5 Routebewegwijzering

Een toegankelijk netwerk van recreatieve routes 
maakt het makkelijk en aantrekkelijk om het 
stadsbos te bezoeken. 

Door middel van routebewegwijzering kunnen de 
routes worden gevolgd. Voor alle typen routes in 
het hele stadsbos is één systeem ontwikkeld van 
zwarte houten paaltjes met een vaste hoogte. 

Het type route wordt geduid door middel van 
te ontwerpen symbolen in zwart op een witte 
ondergrond: wandelroute, ruiterroute, menroute, 
MTB route, rolstoelroute, etc. Het bordje is 
bevestigd op het schuine vlak van de top.

Daaronder worden pijlen in kleur geplaatst om de 
richting te duiden. Deze bordjes kunnen op drie 
zijden van het paaltje worden geplaatst. 
Het symbool van de MTB route geeft route en 
richting aan. Het bordje wordt op het schuine vlak 
geplaatst en kan worden gedraaid om de gewenste 
richting aan te geven. 
Op de vierde zijde van het paaltje wordt het 
stadsbosembleem opgenomen.

Voor tijdelijke routebewegwijzering bij 
evenementen is de vormgeving vrij.
De bewegwijzering van de Sportlane kent een 
eigen beeldtaal met duiding in de bestrating. 
Deze wordt in de hele gemeente wordt ingezet. 
Binnen deze Sportlane-beeldtaal is ruimte om het 
stadsbosembleem toe te passen. De inzet van 
inrichtingselementen in Sportlane-beeldtaal beperkt 
zich in het stadsbos tot de routebewegwijzering.

Deelstrategie routebewegwijzering
- Nieuw, te ontwerpen
- Reeks van permanente
  routebewegwijzering
- Toepassen op nieuwe locaties 
- Vervangen van bestaande routebewegwijzering 
  die specifiek is voor Stadsbos013
- Handhaven van bestaande routebewegwijzering
  die deel uit maakt van een groter netwerk
- Tijdelijke routebewegwijzering vrij

Toepassing in relatie tot routes
Permanent - te onderzoeken
- Stadsbosdiagonaal
- MTB route
- Wandelroutes
- Ruiter- en menroutes
- Rolstoelroute
- Hondenlosloopgebied

Tijdelijk
- Routing evenementen en activiteiten
  (voorzieningen in opslag?)

Behoud bestaande routebewegwijzering
- Wandelknooppuntennetwerk
- Fietsknooppuntennetwerk
- Sportlane (met toepassing stadsbosembleem) 

Gebruik maken van ANWB-bewegwijzering
- Langs A58, afslag Stadsbos013
- Parkeerplaatsen Stadsbos013/deelgebieden
  langs Bredaseweg en Gilzerbaan

14

< STADSBOS

L A N D G O E D

zitmeubilair 
en informatievoorzieningen

bruggen en vlondersslagbomen en hekken routebewegwijzering

stadsbosbakens

>
>

>

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
samenhang

     #stadsbosmakers

     - ontwikkelen van nieuwe routes
     - onderhouden van routes
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11
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>
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>
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overige kleuren routes n.t.b.

 routepaal mountainbikeroute

>

zwart icoon 
op wit aluminium plaatje
oriëntatie icoon duidt richting
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750+ 750+

menroute

Principe routebewegwijzering

11

 routepalen overige routes

pijl, aluminium vorm in kleur route

stadsbosembleem
 zwart icoon op wit aluminium plaatje

optioneel plaatsen

Ral 9005 gitzwart

Ral 9003 signaalwit

rolstoelroutemountainbikerouteruiterroute

standaard of te ontwikkelen pictogrammen

>
richtingaanduiding

Stadsbosembleem
te ontwikkelen

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
routebewegwijzering

>
>

>

wandelroute

STADSBOS 013

hondenlosloopveld

STADSBOS 013

STADSBOS 013

deel onder maaiveld
niet coaten

type route 
zwart icoon op wit aluminium plaatje

>

>
>

>

vooraanzichtzijaanzichtachteraanzicht

overige kleuren routes n.t.b.

 routepaal mountainbikeroute

>

zwart icoon 
op wit aluminium plaatje
oriëntatie icoon duidt richting

hout, zwart gecoathout, zwart gecoat

750+ 750+

menroute

11

 routepalen overige routes

pijl, aluminium vorm in kleur route

stadsbosembleem
 zwart icoon op wit aluminium plaatje

optioneel plaatsen

Ral 9005 gitzwart

Ral 9003 signaalwit

rolstoelroutemountainbikerouteruiterroute

standaard of te ontwikkelen pictogrammen

>
richtingaanduiding

Stadsbosembleem
te ontwikkelen

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
routebewegwijzering

>
>

>

wandelroute

STADSBOS 013

hondenlosloopveld

STADSBOS 013

STADSBOS 013

deel onder maaiveld
niet coaten

type route 
zwart icoon op wit aluminium plaatje

>

>
>

>

vooraanzichtzijaanzichtachteraanzicht

overige kleuren routes n.t.b.

 routepaal mountainbikeroute

>

zwart icoon 
op wit aluminium plaatje
oriëntatie icoon duidt richting

hout, zwart gecoathout, zwart gecoat

750+ 750+

menroute



123   Stadsbos013 Stadsbosbeeldtaal 

Beschrijving
- Reeks herkenbare elementen
- Dragen de identiteit van het stadsbos uit
- Tonen de reikwijdte van het stadsbos en
  leggen verbinding tussen de deelgebieden
- Ten behoeve van oriëntatie en routing

  

Beeldtaal
- Vormtaal: stadsbosbreed: vaste maten
- Vorm: stadsbosbreed
- Materiaal: stadsbosbreed
  hout, te coaten
- Kleur/afwerking: stadsbosbreed
  kleur paaltje zwart
  kleur routes n.t.b.
- Huisstijl: stadsbosbreed
  stadsbosembleem, icoon type route
- Toepassing: locatiespecifiek
  keuze uit reeks
  kleur en icoon route

Afstandmarkering:

Iedere 250 m

van een gemarkeerde route
laatste afstandmarkering valt

samen met start / finish

begin- /
eindpunt

van een
gemarkeerde

routes

t/m

t/m

START
&

FINISH

Stadsregionaal
park

Route 013 KM
lengte: 13 km
(Koningshoeve - 
Moerenburg)

Route 10 EM
lengte: 16,1 km
(Koningshoeve - 
Moerenburg)

Frequentie

Afstandmarkering bij
meerdere routes

én gelijke afstand:

2 routes

Zeer zeldzaam

Stadsregionaal
park 
(Moerenburg - 
Koningshoeve 
als voorbeeld)

Route 013 KM
lengte: 13 km
(Koningshoeve - 
Moerenburg)

Route 10 EM
lengte: 16,1 km
(Koningshoeve - 
Moerenburg)

Verander van
richting:

Incidenteel

Bij afslagen in de route en
verheldering van aan te

houden richting
Frequentie

Iedere 50 m

Vervalt bij afstandsmarkering
en bij verandering richting in

nabijheid - zie tekening
"richtlijnen positionering op

wegen en paden"

Je bevindt je
op deze

route (label):

Ieder landschapspark is 
herkenbaar aan een 
eigen symbool (N.T.B.)

Je bevindt je op meerdere routes (label):

2 routes 3 routes 2 routes 3 routes

2 routes 3 routes 2 routes 3 routes

Iedere route heeft een 
eigen kleur (N.T.B.)

Bij meerdere routes

Doorsnede A
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Kunststof gefreesde vorm, 
3 mm + 1mm sponning 
ter verankering aan achterzijde RVS

RVS 
3 mm

holle ruimte 
1 mm opvullen; 
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V-groef 
1mm diep

draadeind M10*60
chemisch verankerd 
in asfalt 
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>
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deel onder maaiveld
niet coaten
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overige kleuren routes n.t.b.
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menroute
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vlonder, steiger te onderzoeken

balkon te onderzoeken

bruggen, steigers, vlonders en balkons

brug te onderzoeken 
 

bestaande brug / balustrade te onderzoeken
aanpassen in stadsbosbeeldtaal

locaties zjjn indicatief

Locaties bruggen, vlonders, steigers en balkons
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3.6 Bruggen, vlonders, 

steigers en balkons

Beken, vennen, poelen, vijvers en moerassige 
gebieden: water heeft in het stadsbos vele 
verschijningsvormen en draagt bij aan de 
ecologische en recreatieve kwaliteiten. 
Om het water bij een bezoek aan het stadsbos 
beter te beleven worden ook de bruggen, vlonders 
en steigers in stadsbosbeeldtaal uitgevoerd. 

Door middel van een modulair systeem van 
dekdelen van betonnen platen en/of onbehandelde 
houten planken met antislip op een betonnen of 
stalen onderconstructie kan voor elke gewenste 
locatie de juiste maat worden bepaald. 

Vlonders en steigers bestaan uit een combinatie 
van betonnen en houten dekdelen. Op het houten 
dek staat de naam van de poel.

De nieuwe bruggen zijn met name bestemd voor 
voetgangers en fietsers. Ze bestaan uit betonnen 
brugdekdelen die zijn voorzien van een leuning 
aan één of twee zijden. De leuning is zwart, wit 
of uitgevoerd in onbehandeld hout, afhankelijk 
van het deelgebied waarin de brug zich bevindt. 
Op de leuning is de naam van de beek en het 
stadsbosembleem opgenomen. De lengte van de 
brug inclusief brugleuning wordt bepaald door de 
benodigde overspanning.
Bestaande voetgangers- en fietsbruggen worden 
via de beheerlijn vervangen door een nieuwe 
brug. Bij bestaande bruggen kan de brugleuning 
worden vervangen door een nieuwe stalen 
leuning in stadsbosbeeldtaal met naambordje en 
stadsbosembleem. 

 

7

land

water

groenstrookplaat 

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
vlonders, steigers en balkons

voorbeelden

houten dekdelen

steiger beton - hout vlonder beton - hout

balkon beton - hout

WIJCKERMEER

SCHAAPSGOOR

     #stadsbosmakers

     - voorstellen voor locaties voor vlonders, 
       steigers en balkons
     - namen uit poelnamenwedstrijd op  
       vlonders opnemen

Balkons bevinden zich op een hoog uitkijkpunt 
aan een route. Ze hebben een volledig houten dek 
en zijn rondom voorzien van een veilige stalen 
balustrade in zwart of wit.

Deelstrategie bruggen, vlonders, etc.
- Nieuw, te ontwerpen
- Modulair systeem voor reeks van bruggen, 
  vlonders, steigers en balkons
- Toepassen op nieuwe locaties 
- Vervangen op bestaande locaties 
- Toevoegen naam van de beek en stads-
  bosembleem, ook op bestaande locaties

Toepassing in deelgebieden (indicatief)
Algemeen 
- Bruggen bij beeksystemen
- Vlonders en steigers bij vijvers en poelen
- Balkons bij uitkijkpunten langs route
Deelgebieden
- Cultuurhistorische parken: brug Wandelbos 
  vervangen (reconstructie?) (kleur wit)
  vlonder Wandelbos, vlonders vijver De Oude 
  Warande vervangen
- Landgoederenzone: brugleuningen brug Oude Leij 
  (kleur wit), (nieuwe) vlonder bij poelen 
- Reeshofbos / Drasse Driehoek: vlonders bij poelen 
  Reeshofbos, balkon bij Drasse Driehoek (hout 
  onbehandeld)
- Blaakbos/Schaapsgoor: vlonder bij poel 
- Kaaistoep: bruggen en balkon (hout onbehandeld)
- Leijse buitens / Oude Leij: brugleuningen brug 
  Oude Leij (hout onbehandeld) bruggen, vlonders
  en steigers n.t.b.
- Cultuurlandschap Klein Tilburg: bruggen bij 
  Hultensche Leij (kleur zwart), vlonders bij nieuwe 
  poelen 
- Wijkevoort: steiger bij Wijckermeer
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7

land

water

groenstrookplaat 

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
vlonders, steigers en balkons

voorbeelden

houten dekdelen

steiger beton - hout vlonder beton - hout

balkon beton - hout

WIJCKERMEER

SCHAAPSGOOR

Principe vlonders, steigers en balkons
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Beschrijving
- Bruggen en balkons opvallend en herkenbaar,
  vlonders en steigers bescheiden
- Dragen de identiteit van het Stadsbos uit
- Tonen de reikwijdte van het Stadsbos en 
  leggen verbinding tussen de deelgebieden
- Ten behoeve van bewustwording beek- en
  watersystemen, ontmoeting en verblijf, 
  uitzicht/spel
- Permanent
- Natuurinclusief: voor flora en fauna

  

Beeldtaal
- Vormtaal: stadsbosbreed, modulair
- Vorm: locatiespecifiek, modulair
- Materiaal: stadsbosbreed
  beton, hout, staal
- Kleur/afwerking: stadsbosbreed
  leuningen per deelgebied
  beton materiaaleigen
- Huisstijl: stadsbosbreed
  stadsbosembleem op leuningen
- Tekst: locatiespecifiek
  naam beek op bruggen
  naam poel op vlonders
- Functie: locatiespecifiek
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vlonders, steigers en balkons

principes

land

water

kleine steiger
beton

1
/3

 
2

/3
 

betonnen groenstrookplaten

houten vlonderdelen
met anti-slip

1
/2

1
/2

altijd 2 delen beton, lengte ca. 3000 mm.

principe modulaire opbouw
vlonder, steiger en balkon
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principes
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vlonder, steiger en balkon
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land

water

modulaire opbouw
voet - fiets brug
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leuning aan één of beide zijden
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bruggen, principes

hout, naturel onbehandeld

staal, ral 9005 gitzwart

staat, ral 9003 signaalwit

optioneel strook zonder sleuven
t.b.v geleding

kleurenpalet
hout of staal

OUDE LEIJ
STADSBOS 013

naam waterloop

stadsbosembleem 
- wit bordje met zwart embleem op zwarte brug
- zwart bordje met wit embleem op witte brug
- wit bordje met zwart embleem op houten brug (onbehandeld)
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leuning kan ook worden toegepast op bestaande brugdekken

principe zijaanzicht
voet - fiets brug beton

hoogte conform bouwbesluit

Principe bruggen

STADSBOS BEELDTAAL: materiaalpalet

beton mos hout, geschaafdstaal hout, ongeschild

gepolijst

gewassen

bladmos

korstmos naturel onbehandeld

ral 9005 gitzwart

ral 9003 signaalwit

thermisch verzinkt

ral 9005 gitzwart

ral 9003 signaalwit

ral 7023 betongrau
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brug Oude Leij, vervangen, beeldtaal brugleuning Bredaseweg, naam / stadsbosembleem locatie vlonder, poel in Heidepark Vredelust

brug Wandelbos, eind jaren twintigbrug Wandelbos, vervangen, reconstructie?

brugleuning Gilzerbaan, naam / stadsbosembleembrug Oude Leij, vervangen, beeldtaal

vlonder De Oude Warande, vervangen

locatie vlonder, poel in Heidepark Vredelust
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poorten, slagbomen en hekwerken

zwart
wit
hout naturel

niveau 2
terughoudend toepassen

niveau 1
zichtbaar toepassen

niveau 3 
incidenteel toepassen

zwart
wit
hout naturel

hout 
naturel

hout 
naturel

hout
naturelzwart

wit
hout naturel

hout 
naturel

zwart
wit
hout naturel

Locaties poorten, hekwerken en slagbomen
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3.7 Poorten, erfafscheidingen, 

slagbomen en hekwerken

In het stadsbos is de diversiteit aan poorten groot. 
Ze vormen de entree tot met name privé gronden, 
vooral in de Landgoederenzone, de Leijse Buitens 
en Cultuurlandschap Klein Tilburg. Die diversiteit 
is kenmerkend en blijft behouden, terwijl er 
tegelijkertijd meer samenhang mag zijn: vorm en 
materiaal van de poorten als ook de typografie 
van namen, etc. blijft vrij ten behoeve van de 
diversiteit, echter, ten behoeve van de samenhang 
volgt de kleur van de poorten de kleuren van de 
stadsbosbeeldtaal en worden de poorten voorzien 
van het stadsbosembleem. 

Stadsbosmakers kunnen bij onderhoud aan 
de poort in de genoemde deelgebieden kiezen 
uit zwart, wit of materiaaleigen, waaronder 
onbehandeld hout. 

De uitvoering van afrasteringen is in het hele 
stadsbos vrij, zowel in vorm, materiaal als kleur. 
Waar mogelijk kunnen afrasteringen vervallen 
of worden vervangen door takkenbossen die de 
biodiversiteit in het stadsbos versterken.

Slagbomen en lage hekjes zijn met name aanwezig 
bij entrees naar gemeentelijke bossen of gronden. 
Ze worden uitgevoerd in stadsbosbeeldtaal en 
worden geconstrueerd uit vierkante onbehandelde 
houten balken. Op de slagboom wordt de naam van 
het bos in wit opgenomen, op de staander wordt 
het stadsbosembleem geplaatst. De hoogtes van 
de slagbomen en hekjes zijn vastgelegd, de lengtes 
kunnen per locatie worden bepaald.

STADSBOS BEELDTAAL: materiaalpalet

beton mos hout, geschaafdstaal hout, ongeschild

Stadsbos 013 | inrichtingselementen
 beeldtaal

naturel onbehandeld

naturel gecoat

zwart ral xxxx

wit ral xxxx

gepolijst

gewassen

bladmos

korstmos gecoat ral xxxx

     #stadsbosmakers

     - kleur poorten, slagbomen en hekwerken  
       voor particulieren volgens deelgebied
     - plaatsen stadsbosembleem 
     - ontwikkelen natuurlijke 
       erfafscheiding, takkenrillen

13

1100+
L A N D G O E D

naturel gecoat
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
kleur tekst zwart
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

1100+
G E M E E N T E L I J K B O S

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. gemeentelijke bossen

altijd naturel onbehandeld

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. particuliere gronden

600+

laag hek

kleurvarianten slagbomen t.b.v. particuliere grondenzijaanzicht

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
slagbomen en hekken

zijaanzicht

zijaanzicht

stadsbosembleem

naam landgoed

naam bos

stadsbosembleem

13

kleurvarianten slagbomen t.b.v. gemeentelijke bossen

Slagbomen die de entree vormen naar privé 
gronden volgen de beeldtaal van de poorten. 
Er is dus keuze uit de kleuren van de stadsbos-
beeldtaal en het stadsbosembleem wordt 
toegevoegd.

Deelstrategie poorten, erfafscheidingen, etc.
- Poorten en slagbomen zichtbaar toepassen: 
  in stadsboskleur en met stadsbosembleem
- Poorten en slagbomen terughoudend toepassen:
  onbehandeld hout of materiaaleigen, met
  stadsbosembleem
- Erfafscheidingen zo minimaal mogelijk toepassen
  in bestaande kleur of vervangen door takkenrillen
- Slagbomen en hekjes te ontwerpen
- Slagbomen en hekjes vervangen op
  bestaande locaties 
- Zichtbaar, terughoudend of selectief toepassen
  nader bepaald per deelgebied
  
Toepassing in deelgebieden (indicatief)
- Cultuurhistorische parken
  slagbomen en hekjes
- Landgoederenzone
  poorten en erfafscheiding, slagbomen
- Reeshofbos/ Drijflanen, Drasse Driehoek
  slagbomen
- Leijse buitens
  poorten en erfafscheidingen, slagbomen
- Blaakbos/Schaapsgoor
  slagbomen, poorten en erfafscheidingen
- Sijstense heide
  slagbomen, poorten en erfafscheidingen
- Cultuurlandschap Klein Tilburg / Prise d’eau
  poorten en erfafscheidingen, slagbomen
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naturel blank gecoat
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
stadsbosembleem wit met zwart icoon

kleurmogelijkheden

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
poorten en erfafscheidingen

takkenrillen als erfafscheiding

hout, naturel onbehandeld
of naturel blank gecoat

staal / hout, zwart gecoat

staal / hout, wit gecoat

voorbeelden bestaande poorten
(staal, hout, gemetseld)

suggesties kleurtoepassing

hout, naturel onbehandeld
of naturel blank gecoat

staal / hout, zwart gecoat

staal / hout, wit gecoat

stadsbosembleemstadsbosembleem

12

naturel blank gecoat
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
stadsbosembleem wit met zwart icoon

kleurmogelijkheden

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
poorten en erfafscheidingen

takkenrillen als erfafscheiding

hout, naturel onbehandeld
of naturel blank gecoat

staal / hout, zwart gecoat

staal / hout, wit gecoat

voorbeelden bestaande poorten
(staal, hout, gemetseld)

suggesties kleurtoepassing

hout, naturel onbehandeld
of naturel blank gecoat

staal / hout, zwart gecoat

staal / hout, wit gecoat

stadsbosembleemstadsbosembleem

12

naturel blank gecoat
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
stadsbosembleem wit met zwart icoon

kleurmogelijkheden

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
poorten en erfafscheidingen

takkenrillen als erfafscheiding

hout, naturel onbehandeld
of naturel blank gecoat

staal / hout, zwart gecoat

staal / hout, wit gecoat

voorbeelden bestaande poorten
(staal, hout, gemetseld)

suggesties kleurtoepassing

hout, naturel onbehandeld
of naturel blank gecoat

staal / hout, zwart gecoat

staal / hout, wit gecoat

stadsbosembleemstadsbosembleem
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13

1100+
L A N D G O E D

naturel gecoat
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
kleur tekst zwart
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

1100+
G E M E E N T E L I J K B O S

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. gemeentelijke bossen

altijd naturel onbehandeld

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. particuliere gronden

600+

laag hek

kleurvarianten slagbomen t.b.v. particuliere grondenzijaanzicht

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
slagbomen en hekken

zijaanzicht

zijaanzicht

stadsbosembleem

naam landgoed

naam bos

stadsbosembleem

13

kleurvarianten slagbomen t.b.v. gemeentelijke bossen

Beschrijving
- Elementen opvallend waar gewenst
  terughoudend waar nodig 
- Dragen de identiteit van het Stadsbos, 
  het deelgebied of van de eigenaar uit
- Tonen de reikwijdte van het Stadsbos en  
  leggen verbinding tussen de deelgebieden
- Ten behoeve van afbakening eigen terrein  
  (poorten, hekwerken) of voorkomen 
  gemotoriseerd verkeer (slagbomen, hekjes)
- Permanent

Beeldtaal
Poorten en hekwerken
- Vormtaal: lokatiespecifiek
- Vorm: locatiespecifiek
- Materiaal: locatiespecifiek
- Kleur/afwerking: deelgebied
  zwart, wit, zwart/wit, materiaaleigen
- Huisstijl: stadsbosbreed
  stadsbosembleem
- Tekst: lokatiespecifiek
- Toepassing: locatiespecifiek

Slagbomen en hekjes
- Vormtaal: stadsbosbreed
  modulair
- Vorm: stadsbosbreed
- Materiaal: stadsbosbreed
  hout
- Kleur/afwerking: deelgebied
  zwart, wit, materiaaleigen
- Huisstijl: stadsbosbreed
  stadsbosembleem
- Tekst: locatiespecifiek
  naam gemeentelijk bos of landgoed
- Toepassing: locatiespecifiek

13

1100+
L A N D G O E D

naturel gecoat
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
kleur tekst zwart
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

1100+
G E M E E N T E L I J K B O S

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. gemeentelijke bossen

altijd naturel onbehandeld

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. particuliere gronden

600+

laag hek

kleurvarianten slagbomen t.b.v. particuliere grondenzijaanzicht

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
slagbomen en hekken

zijaanzicht

zijaanzicht

stadsbosembleem

naam landgoed

naam bos

stadsbosembleem

13

kleurvarianten slagbomen t.b.v. gemeentelijke bossen

13

1100+
L A N D G O E D

naturel gecoat
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
kleur tekst zwart
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

1100+
G E M E E N T E L I J K B O S

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. gemeentelijke bossen

altijd naturel onbehandeld

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. particuliere gronden

600+

laag hek

kleurvarianten slagbomen t.b.v. particuliere grondenzijaanzicht

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
slagbomen en hekken

zijaanzicht

zijaanzicht

stadsbosembleem

naam landgoed

naam bos

stadsbosembleem

13

kleurvarianten slagbomen t.b.v. gemeentelijke bossen

13

1100+
L A N D G O E D

naturel gecoat
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
kleur tekst zwart
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

1100+
G E M E E N T E L I J K B O S

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. gemeentelijke bossen

altijd naturel onbehandeld

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. particuliere gronden

600+

laag hek

kleurvarianten slagbomen t.b.v. particuliere grondenzijaanzicht

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
slagbomen en hekken

zijaanzicht

zijaanzicht

stadsbosembleem

naam landgoed

naam bos

stadsbosembleem

13

kleurvarianten slagbomen t.b.v. gemeentelijke bossen

13

1100+
L A N D G O E D

naturel gecoat
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9005 gitzwart
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

ral 9003 signaalwit
kleur tekst zwart
stadsbosembleem zwart met wit icoon

naturel onbehandeld
kleur tekst wit
stadsbosembleem wit met zwart icoon

1100+
G E M E E N T E L I J K B O S

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. gemeentelijke bossen

altijd naturel onbehandeld

hoog hek of slagboom
uitvoering t.b.v. particuliere gronden

600+

laag hek

kleurvarianten slagbomen t.b.v. particuliere grondenzijaanzicht

Stadsbos 013 | Beeldtaal en strategie
slagbomen en hekken

zijaanzicht

zijaanzicht

stadsbosembleem

naam landgoed

naam bos

stadsbosembleem

13

kleurvarianten slagbomen t.b.v. gemeentelijke bossen
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15

fietssteun

9
0
0

vierkante koker, ca. 70 mm.
gecoat ral 7023 betongrau

900+

paardensteun

vierkant balkhout ca. 70 mm.
onbehandeld

1200+

700+

standaard afvalbak 
type nader te bepalen

900+

vierkant of rechthoekig model
gecoat ral 7023 betongrau

grondbevestiging in overleg 
met constructeur/producent

15

fietssteun

9
0
0

vierkante koker, ca. 70 mm.
gecoat ral 7023 betongrau

900+

paardensteun

vierkant balkhout ca. 70 mm.
onbehandeld

1200+

700+

standaard afvalbak 
type nader te bepalen

900+

vierkant of rechthoekig model
gecoat ral 7023 betongrau

grondbevestiging in overleg 
met constructeur/producent
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3.8 Overige 

inrichtingselementen

Inrichtingselementen zoals fietssteunen en 
paardensteunen mogen terughoudend aanwezig 
zijn op 'parkeer'plaatsen in de nabijheid van 
verblijfsplekken. Ze hebben een eenvoudige rechte 
vorm. 
De stalen fietssteunen worden in een neutrale 
kleur grijs uitgevoerd, de paardensteunen worden 
samengesteld uit onbehandeld hout.

Ook de stalen afvalbak wordt in neutraal grijs 
uitgevoerd. Er wordt gekozen uit een standaard 
afvalbak met een eenvoudige rechte vorm 
die op de markt beschikbaar is en voldoet 
aan randvoorwaarden met betrekking tot 
afvalscheiding, optioneel wering van dieren/vogels 
door een kleine inwerpopening of klep. Afvalbakken 
worden alleen op plekken toegepast waar veel 
bezoekers te verwachten zijn.

Deelstrategie overige elementen
- Fiets- en paardensteunen te ontwerpen of
  standaard, uit de markt
- Afvalbakken standaard, uit de markt
- Overige inrichtingselementen zoveel mogelijk
  standaard, van de markt
- Eenvoudige rechte vormen
- Staal / onbehandeld hout
- Kleur grijs

Toepassing in deelgebieden (indicatief)
- Gericht toepassen in relatie tot gebruik

Beschrijving
- Elementen terughoudend aanwezig
- Dragen de identiteit van het stadsbos uit
- Tonen de reikwijdte van het stadsbos en  
  leggen verbinding tussen de deelgebieden
- Permanent 

Beeldtaal
- Vormtaal: stadsbosbreed
- Vorm: stadsbosbreed
- Materiaal: stadsbosbreed
- Kleur/afwerking: stadsbosbreed
- Huisstijl: nvt
- Tekst: nvt
- Toepassing: locatiespecifiek



BEGRIPPENKADER 
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Stadsregionaal park
Een grootschalig recreatiegebied gelegen aan 
de rand van een stedelijk gebied bestaande 
uit verschillende typen gebieden met 
wisselend eigenaarschap. Naast agrariërs, 
recreatieondernemers, private bewoning en 
natuurgebieden heeft het gebied een belangrijke 
functie voor de stad op het gebied van recreatie, 
sport, kunst en cultuur, diverse lifestyleactiviteiten 
en voedsel- en drinkwatervoorziening.

Ruimtelijk Raamwerk 
Een fysiek ruimtelijk kader bestaande uit o.a. 
netwerken van routes, watersystemen en 
natuurgebieden dat ruimtes omsluit die nader in 
te vullen zijn. Het vormt een stabiel kader ook 
in de tijd. Het legt de essentie vast maar laat 
tegelijkertijd een flexibele invulling toe waardoor 
veranderingen van inrichting mogelijk blijven.  Het 
is toekomstvisie, de stip op de horizon waaraan we 
kunnen toetsen en mee kunnen sturen naar een 
herkenbaar en leefbaar Stadsbos013.

Ontwikkelingsvisie
Een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld 
van de toekomst. Een ontwikkelingsvisie geeft 
strategieën en handvaten om te komen tot dat 
toekomstbeeld. Een ontwikkelingsvisie voor het 
stadsbos is enerzijds gebaseerd op behoud en 
versterking van bestaande ruimtelijke kwaliteiten 
en anderzijds geeft de visie handvaten en 
strategieën voor een toekomstige ruimtelijke en 
functionele ontwikkelingen naar een hoogwaardig 
stadsregionaal park.

Ontwikkelingslijnen
Het proces dat verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling van de het stadsbos naar het 
gewenste toekomstbeeld. In het stadsbos worden 
drie ontwikkelingslijnen onderscheiden gekoppeld 
aan de uitvoerende partij van de ontwikkeling 
namelijk:
■ De operationele lijn- verantwoordelijke  
 gemeente en andere overheden. 
■ De beheerlijn- verantwoordelijke   
 gemeente én andere beherende instanties  
 waaronder ook particulieren en   
 ondernemers.
■ De experimentele lijn – initiatieven van  
 grondeigenaren, burgers en ondernemers.

Deelgebieden Stadbos013
Deelgebieden in het stadsbos met een specifieke 
eigen karakteristiek op basis van ruimtelijke, 
functionele en ecologische verschijningsvorm. De 
ontwikkelingsstrategie is om het karakter van de 
diverse deelgebieden te versterken waardoor meer 
identiteit en contrast ontstaat in het stadsbos. 

Natuurnetwerk Stadsbos013
Het natuurnetwerk Stadsbos013 omschrijft het 
toekomstige gewenste netwerk van ecologische 
verbindingen en deelgebieden met hun specifieke 
biotopen. Het natuurnetwerk is onderdeel van het 
Ruimtelijk Raamwerk.

Duurzaam watersysteem Stadsbos013
Het duurzaam watersysteem stadsbos013 
omschrijft het toekomstige wensbeeld van alle 
watertypen. Het duurzaam watersysteem is 
onderdeel van het Ruimtelijk Raamwerk.
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COLOFON

Stadsbosbaken
Het inrichtingselement dat het hart vormt van een 
stadsboscentrum, de identiteit van het stadsbos 
uitdraagt en de deelgebieden met elkaar verbindt. 
De vorm van de stadsbosbakens is een afgeleide 
van de letter T, het krachtige teken van de T-stijl. 
De stadsbosbakens zijn multifunctioneel: ze bieden 
diverse voorzieningen voor ontmoeting en verblijf 
en zijn de uitvalsbasis om een deelgebied te gaan 
verkennen. Naast informatievoorzieningen kunnen 
bijvoorbeeld ook fietslaadvoorzieningen,  wifi, een 
fietspomp en AED worden gefaciliteerd.

Stadsbosmakers
Tilburg is een stad van makers. De makers van 
Stadsbos013 zijn de stadsbosmakers: iedereen die 
op enigerlei manier bijdraagt aan de ontwikkeling 
van Stadsbos013. 

Stadsbosmos
Één van de materialen uit het materiaal- en 
kleurpalet van de stadsbosbeeldtaal om de 
inrichtingselementen onderdeel te laten worden 
van zijn landschappelijke omgeving. De aanwas 
van mos op de betonnen onderdelen van de 
inrichtingselementen kan worden gestimuleerd 
door het beton te bestrijken met een papje van 
mos(sporen), suiker en yoghurt of bier. Een 
activiteit voor stadsbosmakers.

Stadsbosembleem
Grafisch beeldmerk  dat de herkenbaarheid van 
Stadsbos013 vergroot. Het stadsbosembleem 
wordt op een aantal typen inrichtingselementen, 
zoals slagbomen, poorten en bruggen toegepast.

Routenetwerk Stadsbos013
Het netwerk recreatieve routes Stadsbos013 
omschrijft het totaal aan bestaande en gewenste 
nieuwe recreatieve routes noodzakelijk om te 
komen tot het gewenste stadsregionale park. 
Het routenetwerk is onderdeel van het Ruimtelijk 
Raamwerk.

Stadsbosdiagonaal
De stadsbosdiagonaal is een nieuwe recreatieve 
route van station Tilburg University tot aan 
Wijkevoort door alle verschillende landschapstype 
van het stadsbos. De stadsbosdiagonaal is 
onderdeel van het routenetwerk Ruimtelijk 
Raamwerk

Stadsbosbeeldtaal
De visuele taal voor de inrichtingselementen 
van het stadsbos, waarmee de identiteit van 
Stadsbos013 herkenbaar en beleefbaar wordt. Een 
visuele taal is een betekenisvol samenspel van de 
beeldelementen vorm, materiaal, kleur, grafische 
huisstijl en configuraties.

Stadsboscentrum
Ieder deelgebied heeft een eigen stadsboscentrum 
op een kruispunt van routes. Een stadsboscentrum 
weerspiegelt het karakter van het deelgebied 
en ligt op een landschappelijk bijzondere plek. 
Het bestaat minimaal uit een parkeerplaats en 
informatievoorziening als onderdeel van een 
stadsbosbaken.
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