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Noordhoekring Tilburg

Inleiding:

Bij de appartementen is er gebruik
gemaakt van het modulair

stapelbouwen, dit is zo gekozen omdat
er meer plaats ontstaat en omdat het

minder arbeidskosten heeft. 

Voor de woningen en appartementen
hebben we gekozen om zonnepanelen
toe te passen, dit hebben we bewust

gekozen, omdat het hele project
hierdoor is voorzien van stroom.  

Stapelbouw Zonnepanelen

 

Groene gevel 

Waarom een groene gevel? 
het blijft koel in de zomer
bio divers
betere luchtkwaliteit 
minder snel wateroverlast 
minder geluidsoverlast 

1.
2.
3.
4.
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Omgeving:

Noordhoekring Tilburg

Het gebied Tilburg is al duizenden jaren oud, maar
stadsrechten kreeg Tilburg pas in 1809. Tilburg
heeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog
een sterke groei doorgemaakt. De stad werd aan de
noord-, zuid-, en westzijde aanzienlijk vergroot, en
in de jaren 70 ging het centrum op de schop, onder
andere door het aanleggen van de Centrum Ring.
De stad blijft in ontwikkeling, met als voorbeeld de
herontwikkeling van de Spoorzone. Steeds meer
Tilburgs naoorlogs erfgoed is toegevoegd aan de
gemeentelijke- en rijksmonumentenlijsten.

De Bomenbuurt is een kleine, gezellige en intieme
wijk met arbeidershuisjes, aan de rand van het
centrum van Tilburg.
Door hun achtergrond is gezelligheid en sociale
cohesie in de buurt erg hoog. Deze Tilburgers zijn
hier door de wol geverfd als het gaat om
saamhorigheid, gezelligheid en leefbaarheid

 de 6 laagse appartementencomplex ligt aan de
noordhoekring met zijn balkons aan andere zijde.
deze keuze is bewust gekozen omdat de
noordhoekring een heel erg drukke weg is en
brengt het verkeer erg veel geluidsoverlast. de
woningen liggen ook gelijk aan de weg. dit is een
tussenweg waar vooral fietsers langsrijden.



Het plan: 
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In het nieuwe jaar zijn de 2e jaar studenten van ROC Tilburg, begonnen met de landelijke Smart
Circulair Challenge. In samenwerking met Tiwos zijn wij de uitdaging aangegaan. Tiwos is een
Tilburgse woningcorporatie, die zich bezig houdt met het bouwen, verhuren en beheren van
sociale huurwoningen. 
Vanuit Tiwos hebben wij een programma van eisen meegekregen. Er moet een
appartementencomplex van 25 woningen en 5 grondgebonden woningen gebouwd worden.
Het ontwerp willen wij zo duurzaam en circulair mogelijk maken. 
In samenwerking met architect Joris Verhoeven hebben wij een aantal ontwerpen gemaakt.
Uiteindelijk is er een definitief ontwerp uitgekomen die wij als klas verder hebben uitgewerkt.
Zo is er onderzoek gedaan en ontwerpen gemaakt op gebied van: Ontwerp, Installaties,
Materialen en Constructies. 
Gedurende het verloop van dit project, hebben wij een aantal keer contact gehad met Tiwos.
Zij hebben ons gewezen op bepaalde verbeter punten. Dit hebben wij verwerkt in ons project. 

 

Aan de noordhoekring verrijzen 25
appartementen en 5 woningen volledig in hout.
Bij het ontwerp van deze appartementen en
woningen is de nadruk gelegd op groen. Het
gebruik en verwerken van groen (terug) in de
bomenbuurt van Tilburg. Een wijk waarin
mensen zich thuis voelen en kunnen genieten
van het groen en biologie van de wijk.
De moderne manier van ontwerpen en creëren
van het ontwerp is rekening gehouden met de
bestaande natuurlijke omgeving. De bomen en
het groen zullen behouden blijven en zelfs
worden uitgebreid om de bomenbuurt van
Tilburg groener te maken

 



Appartementen:

Noordhoekring Tilburg

De appartementen zijn modulair ontworpen dat wil
zeggen dat als er naar loop van tijd een andere
bestemming wordt gevonden voor de wijk deze
appartementen in het geel teruggebouwd kunnen
worden op een andere locatie. 
Gelegen aan de drukke Noordhoekring zijn de
appartementen zo ontworpen dat de drukte geen
invloed heeft op het woongenot. Door de
appartementen voornamelijk naar de binnentuin te
oriënteren wordt deze drukte vermeden.
Deze appartementen zijn uniek in Nederland. De
appartementen zijn volledig in hout gemaakt
waardoor ze enorm bijdragen aan de CO2 Opslag.
Door het minimaal gebruik van staal en beton word
er nauwelijks gebruik gemaakt van CO2 uitstoot en
door de houtbouw slaan we hier juist CO2 op!

Wat bijzonder is aan de appartementen is dat je
ook een inpandig balkon hebt en de galerij volledig
van hout is gemaakt. Verder heb je ook een lift die
je kunt gebruiken. 

Afmetingen:
De afmetingen zijn allemaal hetzelfde voor
alle appartementen.

- Woonkamer: 8.53 m2 
-Slaapkamer: 12.14 m2
- Keuken: 10.35 m2
- Eetkamer: 11.58 m2
- Badkamer: 5.52 m2
- Wc: 1.21 m2
- Hal: 2.81 m2
- Totaal opp. appartement: 69 m2

In elke appartement is een slaapkamer,
woonkamer, badkamer, wc en een keuken.
De berging is bij de begane grond onderin. 



Gevelaanzichten 

Achtergevel Voorgevel



3D model appartement

Hiernaast 3D afbeeldingen
van een appartement.

Modulair opgesteld. Globaal
de inrichitng weergegeven

vanuit verschillende
oogpunten. 



Woningen
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Deze 5 betaalbare ruime huurwoningen zijn
van alle gemakken voorzien. Geheel energie
neutraal en biobased ontworpen om aan de
verwachtingen en eisen van de toekomst te
kunnen voldoen.
De woningen zijn zo geplaatst dat de
woonkamer aan de achterzijde geplaatst is wat
hierdoor een verlengstuk wordt van de groene
diepe tuinen welke bij deze woningen horen.
De keuken is aan de voorzijde gesitueerd zodat
deze als buffer kan dienen voor rust in de
omgeving.

 

plattegrond: 



Terrein: 
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Het terrein heeft een bestaand openbaar
parkeerterrein omheind met karakteristieke bomen
welke de wijk en omgeving kleur geven. Dit idee,
deze sfeer is doorgetrokken in het terrein en zelfs in
de uitwerking van de appartementen. De groene
gevel en het groen dak dragen hier enorm aan bij.
in dit project word er ook gebruik gemaakt van een
Wadi (infiltratievoorziening). deze word langs de
appartementencomplex aangebracht onder de
parkeerplaats.
onder de eerste verdieping vind zich ook een
berging/fietsenstalling.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6a5a1d38d546e6d7a4a0926fd89d11148c7bad917edf8ebbb641bce70a514140JmltdHM9MTY1MzMwMzc1MSZpZ3VpZD0wZjUyNjY4Ny03YmFhLTQ0ZGQtODlmNy02ZmI2ODA3MDQ0ODkmaW5zaWQ9NTE3OQ&ptn=3&fclid=d77439b8-da87-11ec-8877-eb52a258da95&u=a1aHR0cHM6Ly9ubC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvV2FkaV8lMjhpbmZpbHRyYXRpZXZvb3J6aWVuaW5nJTI5&ntb=1


Technische informatie
ClickBrick Pure droogstapelsysteem met handvorm gevelbakstenen
Groene gevelsystemen van Mobilane 
CLT bouwsystemen voor de constructie wanden en vloeren
Kone monospace lift
Houtvezelisolatie 
Innodeen gevelbekleding

gerecycled hout met 

Hout/kunststof kozijnen
Solar groen dak Optigrün
Nilan compact P

warmte pomp
warm water
ventilatie

             polypropyleen
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realisatie:

Roc Tilburg 
www.roc tilburg.nl 

Tilburgse woonstichting
Tiwos 

contact 

verkoop en informatie:

T:
E:
W:

013 549 08 90
EMAIL@TIWOS.NL
www.tiwos.nl

partners

tel:0135490890

