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 Datum Ons kenmerk 

 15 februari 2021 21045 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 

5000 LH  Tilburg 

Spoorlaan 181 

   

   

Nieuwe inrichting Sportlaan en omgeving  

Stand van zaken 
 
De gemeente Tilburg is samen met adviesbureau Akertech en de klankbordgroep al geruime tijd bezig om tot 
een goed ontwerp te komen voor de nieuwe inrichting van de Sportlaan en omgeving te komen. Het gaat om 
de volgende straten: Sportlaan, Wilgenlaan, Essenlaan, Sparrenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan, Populierenlaan, 
Iepenlaan, Kastanjelaan en de Lindenlaan. Tijdens dit ontwerpproces zijn er flink wat uitdagingen geweest. Via 
deze brief geven we u de laatste stand van zaken.   
 
De belangrijkste thema's die aan bod kwamen ter voorbereiding op het voorlopige ontwerp: 

- Biodiversiteit (bomen/plantsoenen/struiken); 
- Verkeersveiligheid; 
- Parkeren; 
- Klimaatmaatregelen (riolering/oppervlakkig afwateren/minder verharding). 

 
Klankbordgroep 
Begin december 2020 heeft de gemeente gesproken met de leden van de klankbordgroep. In de bijlage vindt u 
het verslag van deze gesprekken. 
 
De volgende zaken zijn samen met de leden van de klankbordgroep overeengekomen: 

- Er komen alleen grasbetontegels in de parkeerhavens op het parkeerterrein bij SVSSS. 
- Er komen plateaus in de straten om de snelheid te minderen. 
- Het project wordt een pilot voor het boomverjongingsplan (zie hieronder). 

 
Boomverjongingsplan 
In het gebied zijn veel klachten over de grote bomen, met name  in de Eikenlaan en de Lindenlaan wordt 
overlast van de bomen ervaren. Het bomenbeleid van de gemeente Tilburg staat echter niet toe dat gezonde 
bomen worden gekapt. Omdat een aantal bomen in dezelfde periode zijn geplant, kan het zijn dat zij ook in 
dezelfde periode afsterven. Dan zouden deze bomen tegelijk vervangen moeten worden wat een enorme 
kaalslag in de wijk zou betekenen. 
 
Het projectteam wil dit scenario tegengaan door  nu al een aantal bomen te vervangen door nieuwe bomen 
(boomverjongingsplan). Als dan de oude bomen sterven dan zijn de nieuwe bomen inmiddels al van een 
behoorlijke omvang. Zo blijft er voldoende groen in de straten.  
 
Het boomverjongingsplan en de voorwaarden waar aan moet worden voldaan moet nog opgesteld worden. 
Daarna moet het college van Burgemeester en wethouders hierover besluiten. Pas als het college het beleid 
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heeft vastgesteld, kan de gemeente met het plan aan de slag.  Het boomverjongingsplan wordt als eerste 
getest in het project Sportlaan in Udenhout. 
 
In het voorlopig ontwerp is het boomverjongingsplan nog niet verwerkt. Met de indeling van de straten houdt 
de gemeente wel rekening met deze mogelijkheid. 
 
Presentatie Voorlopig Ontwerp 
Momenteel werkt Akertech het voorlopig ontwerp uit op basis van alle opgehaalde opmerkingen. Het streven 
is om dit ontwerp half maart aan u te kunnen presenteren via een website. U krijgt hier nog bericht over.  
 
Regenpijp afkoppelen 
Omdat er veel signalen zijn dat ook bewoners hun regenwater willen afkoppelen van de riolering willen we 
inventariseren wie dit eventueel zal willen. We denken op dit moment aan een informatiemoment waarbij we 
ideeën kunnen laten zien hoe afkoppelen op eigen terrein zou kunnen werken en hoe het aan de gemeente 
moet worden aangeboden op de erfgrens. Met het aangeven van interesse gaat u nog geen verplichting aan 
om ook daadwerkelijk af te gaan koppelen. U kunt uw interesse doorgeven aan Jeanine Dik, 
projectondersteuner op het project, via het e-mailadres jeanine.dik@tilburg.nl. 
 
Vervolg planning 
De reacties op het voorlopig ontwerp worden zoveel mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Zodra dit 
ontwerp klaar is, wordt dit aan alle bewoners gepresenteerd. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een 
aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in maart 2022 
kunnen starten.  
 
Mocht het boomverjongingsplan in de tussentijd opgenomen worden in het beleid van de gemeente, dan 
wordt het ontwerp hierop aangepast en krijgt u hierover bericht.  
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rob van Nuenen van de gemeente. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer 013 542 86 68 en per e- mail rob.van.nuenen@tilburg.nl.  
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Voor Klankbordgroep 
Van Rob van Nuenen 
Kopie aan dorpsraad Udenhout 
Datum 7 december 2020 
Onderwerp  

 
Vanuit het project Sportlaan zijn bij de gesprekken aanwezig geweest; Rob van Nuenen (projectleider 
gemeente Tilburg) en Harold Bolk (projectleider Akertech). 
Vanuit de klankbordgroep waren aanwezig: mevr. Schapendonk, dhr. Wijnands, dhr. Verkammen, dhr. 
Timmermans, dhr. Leenders, en dhr. Van de Put. 
 
Eerste gesprek Eikenlaan, maandag 7 december 13:00 uur met dhr. Wijnands en dhr. Verkammen. 

- Afspraak dat het boomonderzoek van Cobra wordt gedeeld als het rapport definitief is. 
- Uitleg gegeven rondom het onderzoek naar boomwortels in tuinen en de juridische consequenties.  
- Uitleg gegeven over de werkwijze van de gemeente: 

o Projectteam van de gemeente moet zich houden aan wet- en regelgeving. 
o Projectteam moet zich houden aan vastgesteld beleid waaronder de boomverordening 

(beleid). 
- Sjef geeft zijn standpunt over waarom hij denkt dat de eiken om en om vervangen zouden kunnen 

worden. Rob geeft aan dat de gemeente op een ander standpunt staat. In het project wordt 
gesproken met specialisten van de gemeente die aangeven dat er volgens de huidige 
bomenverordening  geen vergunning zal worden afgegeven hiervoor. 

- Bij een vergunningaanvraag moet een Boom Effect Analyse (BEA) worden overlegd. Deze BEA toont 
aan wat de gezondheid van de bomen is, ook na de geplande werkzaamheden en hoe de boom 
mogelijk behouden kan blijven. Bomenbeleid gaat uit van boombehoud tenzij, 

- Sjef geeft aan dat hij de gemeente al jaren vraagt om onderhoud te plegen aan de bomen maar geen 
antwoord krijgt. Rob geeft aan dat hij niet over onderhoud gaat maar dat hij uit gaat zoeken waarom 
er niet is geantwoord. Sjef stuurt Rob documenten toe vanaf 2003.  

- Bewoners van de Eikenlaan hebben een klacht gestuurd aan het college. Deze brief is besproken met 
wethouder Jacobs. Deze brief biedt Rob de mogelijkheid om de worsteling met de bomen aan te 
kaarten op een hoger bestuurlijk niveau. Wethouder Jacobs heeft Sportlaan UDH aangewezen als 
pilotproject voor boomverjongingsplan. Hiermee kunnen de spelregels (beleid) rondom bomenkap 
mogelijk wat verruimd worden. 

- Hoe kan een boomverjongingsplan eruit zien? Wat daarbij voor te stellen? Ps. Aangezien de regels nog 
niet opgesteld zijn, is onderstaande niet geldig maar indicatief om een beeld te kunnen vormen: 

o Een deel van de bomen wordt in project gekapt en als deze bomen flink gegroeid zijn wordt 
weer een deel gekapt. Op deze manier worden in 2 of 3 momenten de bomen vervangen 
door jongere exemplaren. 

o Mogelijk komen er bomen die kleiner blijven voor terug. Maar in het plan moeten ook grote 
bomen een plek vinden. De grootste bomen hebben veel bladmassa en zetten meer CO2 om 
in zuurstof. 

o De bomensoorten kunnen veranderen vanwege de veranderende weersomstandigheden de 
afgelopen jaren (klimaatadaptatie) en om meer insecten en andere kleine dieren aan te 
trekken (biodiversiteit). 

- Wie bepaalt het beleid? Rob geeft aan dat de raad de grote lijnen uitzet, onder andere het 
bomenbeleid. College voert dit beleid uit. Het boomverjongingsplan zou een aanpassing betekenen 
van het huidig bomenbeleid. Zoiets kost tijd. Hoeveel  is nog niet duidelijk. Rob haakt aan bij de 
werkgroep die over de boomverjonging gaat om voortgang te kunnen volgen. 

- Onderhoud van de bomen in de Eikenlaan tot aan de uitvoering van dit project hoort bij een andere 
afdeling van de gemeente  (Ruimtelijke Uitvoering). Rob vraagt na of onderhoud nodig is. 

- Onderhoud is niet meer zoals vroeger. Dat komt omdat de gemeenteraad een aantal jaren geleden het 
onderhoudsniveau voor wijken heeft vastgesteld op  beheerniveau C. Dit het laagste 
onderhoudsniveau in de gemeente Tilburg.  
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- Aanbrengen wortelschermen? Het onderzoek van adviesbureau Cobra moet aantonen dat dit een 
bijdrage levert om problemen met boomwortelopdruk te voorkomen. Dit kan zowel bij bestaande als 
bij nieuwe bomen worden ingezet.  

- Wie is de verantwoordelijk wethouder:  Jacobs of Dols? Wethouder Dols is betrokken omdat hij de 
wijkwethouder van Udenhout is. Wethouder Jacobs is verantwoordelijk voor openbare ruimte en 
klimaatadaptatie en daarom verantwoordelijk voor dit project. 

- Heren Wijnands en Verkammen geven aan geen voorstander te zijn van grasbetonstenen in de 
opritten. Hun voorkeur gaat uit naar klinkers. Daarbij wordt gekeken naar ervaringen in de Azuurweg 
in Tilburg. 

- Wat is de functie van Helmy van Ingen? Helmy is wijkregisseur van Udenhout en is de oren en ogen in 
de wijk en koppelt deze aan de gemeentelijke organisatie. 

- Aanleggen van een stoep aan de kant van Eikenlaan is niet mogelijk vanwege de wortelopdruk. 
Bewoners betwijfelen dit en vragen om te heroverwegen met name vanuit veiligheid.  

- Er is veel animo om eigen terrein de regenpijp af te koppelen. Dit is positief daarom gaat Rob 
inventariseren hoeveel mensen dit willen en hoe de gemeente kan helpen. In principe neemt de 
gemeente op de erfgrens de afvoer van water over, maar kan bijvoorbeeld wel voorbeelden laten zien 
hoe het water vanaf de dakgoot naar het openbaar gebied geleid kan worden. Hier kan het  water via 
de verlagingen de bodem in zakken. 

- Directe klachten over het onderhoud kunnen gemeld worden via de gratis Fixi App, 
www.tilburg.nl/melden en via telefoonnummer 14 013 (lokaal tarief). 

 
Tweede gesprek Populierenlaan met Jan Timmermans en Wim Leenders, maandag 7 december om 14:15 uur. 

- Rekening houden met in- en uitrijden van de inritten op de straat. Nagegaan waarom straatbreedtes 
in Populierenlaan en Iepenlaan niet gelijk zijn (actie Akertech). 

- Klankbordgroepleden denken dat hier een stoep in de Beukenlaan aan de kant van de bomen niet 
mogelijk is en dat hier snel sprake zal zijn van wortelopdruk. 

- In de Sportlaan wordt groen verwijderd om meer verbinding te krijgen tussen de wijk en het sportente 
krijgen. Klankbordgroepleden verwachten weerstand omdat dit meer geluid- en lichtoverlast zal 
veroorzaken. 

- Fietsdoorsteek bij voetbalvereniging SVSSS. Overzicht voor fietsers als zij vanaf het fietspad de 
Sportlaan willen oversteken is slecht. De weg wordt wat verlegd. Dit is positief. Door op eerste deel 
alleen laag groen te planten zal het overzicht voldoende zijn. 

- In de Beukenlaan en in de Kastanjelaan zouden grote bomen kunnen komen. Hier is ruimte. 
- In de Lindenlaan is het aanleggen van een stoep niet mogelijk vanwege wortelopdruk. 

 
Derde gesprek Sportlaan en Wilgenlaan met dhr. Van de Put en mevr. Schapendonk, maandag 7 december om 
15:30 uur. 

- Er wordt uitgelegd waarom vrachtverkeer richting het winkelcentrum via de Sportlaan rijdt. De 
vrachtwagens kunnen de draai niet maken via de Zeshoevenstraat en er is simpelweg geen geschikt 
alternatief. Dat betekent niet dat verkeer naar de Sportlaan geleid wordt. Vrachtverkeer wordt 
ontmoedigd door de nieuwe inrichting: een smallere rijbaan waar dat kan en een visuele vernauwing 
door plaatsen van een haag tegenover de bomen.  Deze maatregelen helpen ook de snelheid te 
verlagen. 

- Er komen drempels/plateaus op de kruisingen Kloosterpad en parkeerterrein van SVSSS/Kastanjelaan. 
Het parkeerterrein sluit in de nieuwe situatie aan op de Sportlaan in plaats van op de Wilgenlaan. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor de lege strook langs de Lindenlaan. De betonnen band blijft liggen in 
de nieuwe situatie maar ruimte naar de tuinen toe moet netjes worden ingevuld. Hier mogen 
bewoners over meedenken. Inzaaien met gras of lage planten zijn mogelijk. 

- In het ontwerp liggen er grasbetonstenen met een open structuur in de inritten en de 
parkeerplaatsen. Hier lopen is niet prettig. Daardoor moet er op de rijbaan worden gelopen en dat 
wordt als onveilig ervaren.  Rob geeft aan dat de Wilgenlaan anders eruit ziet dan de rest van de wijk 
vanwege de beperkte openbare ruimte. Daarom is de vraag gesteld of gemeentelijke grond waar nu 
vaak tuinen zijn, kan terugkomen naar de gemeente. Hier willen niet alle bewoners aan meewerken en 
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kan hier geen  loopstrook, rijbaan en parkeer-/groenstrook naast elkaar komen. Mevr. Schapendonk 
vraagt of inritten en parkeerstroken met gewone straatstenen kunnen worden uitgevoerd, zodat er 
een strook ontstaat waarop ook gelopen kan worden als er niet geparkeerd wordt. Rob gaat na of er 
mogelijkheden zijn om bij inritten normale stenen toe te passen, maar is ook open bestrating nodig 
zodat het water bij hevige regenbuien makkelijk(er) in de bodem kan zakken (klimaatadaptatie). Na de 
bijeenkomst is besloten om in de Wilgenlaan het parkeren en de inritten in gewone straatstenen uit te 
voeren en niet in grasbeton. 

- Door werkzaamheden aan de riolering moeten er bomen worden gekapt. Inmiddels is bepaald dat 
bomen niet op leidingen mogen worden geplant. Hierdoor zijn de mogelijkheden om bomen terug te 
planten heel beperkt. Rob vraagt of er bewoners zijn die een boom in hun voortuin zouden willen. 
Mevr. Schapendonk gaat dit na. 

- De bewoners zijn voorstander van de nieuwe inrichting van parkeerplaats en de ontsluiting op de 
Sportlaan. 

- Mevrouw Schapendonk wijst op enkele details waar de eigendomsgrenzen niet kloppen. Harold tekent 
dit aan op de meegenomen tekening. 

 
Vervolgplanning zoals in alle overleggen besproken: 

- Bewoners worden in begin van het jaar geïnformeerd over vertraging, het voorlopig ontwerpvervolg 
van het project. Ook wordt gevraagd naar wie zijn regenpijp wil afkoppelen. Uiteraard is het mogelijk 
om op het ontwerp te reageren. 

- Het boomverjongingsplan gaat bepalen wat de doorlooptijd van het project wordt. Verwachting is dat 
in april 2021 de beleidsaanpassing klaar is, maar is zeer onzeker. Bovendien moet het plan dan nog 
naar het college. 

- Rond april 2021 is het definitief ontwerp klaar en is mogelijk duidelijk wat boomverjonging zou kunnen 
doen. 

- Technische uitwerking van het definitief ontwerp (doorlooptijd 3-4 maanden). 
- Aanbesteden werkzaamheden (doorlooptijd 3 maanden). 
- Voorbereiden werkzaamheden door de verkozen aannemer.  
- Verwachte start werkzaamheden: maart 2022. 

 
 
 
 
 
 


