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Landschaps-inclusieve Gebiedsontwikkeling
Oostflank SRBT

Inventarisatie van wensen en ideeën over de toekomst van de Groene Wellen

Visie en uitgangspuntFelangrijkeelgebieden

7 SEPTEMBER 2022

1. Opening door Martijn Kanters, Stadsontwikkelaar gemeente 
Tilburg en Kristel Teunissen, bestuurslid dorpsraad Udenhout

2. Resultaten enquête

3. Korte samenvatting traject ‘Koersdocument’ Oostflank SRBT en 
de Groene Wellen in breder perspectief en nader onderzoek 
naar toekomst Groene Wellen

4. Reacties en discussie: jullie wensen en ideeën

Vervolgstappen: bespreekpunten

Agenda
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Resultaten enquête

Vervolgstappen: bespreekpunten

90% heel belangrijk of belangrijk
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Vervolgstappen: bespreekpunten

81% heel belangrijk of belangrijk
11,9% onbelangrijk of heel onbelangrijk 

Vervolgstappen: bespreekpunten

82,6% scoort een 7 of hoger
17,3% scoort een 6 of lager 
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4. Welke ideeën en/of opmerkingen heeft u met betrekking tot de 
toekomst van een openbaar zwembad in Udenhout?

Een kleine greep uit de reacties: 

Openingstijden (seizoen) uitbreiden Goedkoper maken

Verplaatsen naar andere locatie (ongedierte) Woningen bouwen

Speeltoestellen voor kleine kinderen Meer glijbanen

Betere parkeergelegenheid Meer ligplaatsen

Overkapping / overdekt maken Meer schaduwplekken

Betere beveiliging / overlast beperken Extra bad erbij

Meer activiteiten (sport / yoga) Horeca verbeteren

Vervolgstappen: bespreekpunten

Koersdocument Oostflank SRBT
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Een integrale gebiedsontwikkeling met grote ambities!

1. Een werkelijk uniek deelgebied van ons verstedelijkingsakkoord – een sub-regionale 
uitwerking van Van Gogh NP optima forma. Landschap en mobiliteit als basis. 

2. Ontwikkeling nieuw NS station i.c.m. bestaand NS station Oisterwijk: duurzame 
mobiliteitsontwikkeling, naar uitmuntende bereikbaarheid

3. Economische dragers versterken en nieuwe ontwikkelen: recreatie & toerisme, 
duurzame landbouw en boomteelt, etc. Ook ruimte voor (m.n. circulaire) 
bedrijvigheid. Kansen voor woningbouw vanuit landbouwtransitie benutten en 
versterken van de leefbaarheid/vitaliteit in de dorpen

4. Vanuit landschap/natuurontwikkeling, zoeken naar ruimtelijk inpassingsvermogen 
om woningen te ontwikkelen van buitengewone kwaliteit – en betaalbaar! We willen 
de behoefte aan dorps/landelijke woonmilieus samen oplossen. Geschat totaal 
laadvermogen: ±5.000 woningen (Tilburg + Oisterwijk)

5. Nauwe samenwerking tussen gemeenten Tilburg en Oisterwijk: uitwerken van een 
integraal concept voor ontwikkeling van dit gebied, als voorbeeld voor de rest van de 
regio. Past in de nieuwe ‘gebiedsgerichte benadering’ van de provincie

Ambitie

De grootste (en beste) landschaps-inclusieve gebiedsontwikkeling van Nederland!

Gebied van 7.200 hectare (72 km²)
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1. Fase 0: Verkenning en uitgangspunten (september 2020 – juni 2021)
a. Gebiedsdefinitie met uitgangspunten en ambities, vaststelling juni 2021
b. Prioritaire deelgebieden (m.n. versnellingslocaties woningbouw) per gemeente nader uitwerken vanuit 

hoofdpunten en ambitie. Opzet lokale samenwerkingstrajecten (reeds gestart)
c. Collegebesluit om samen met Oisterwijk Koersdocument uit te werken

2. Fase I: Koersdocument Fase 1 (oktober 2021 – juli 2022): visie & bouwstenen
a. Landschappelijk casco en bosstrategie kwantificeren
b. Duurzame mobiliteit: afwegingen locatie nieuw NS-station en scenario’s Koningsoordlaan
c. Contouren van woningbouwlocaties nader in beeld

3. Fase II: Koersdocument Fase 2 (augustus 2022 – december 2022)
1. Mobiliteitsstrategie voor het hele gebied nader uitwerken, voorkeurslocatie NS-station bepalen
2. Landschap, Landbouw, Boomteelt, Bosaanplant: zonering
3. Woningbouwprogrammering: contouren van woningbouwlocaties en uitgangspunten
4. Economie: ontwikkellocaties voor toerisme/recreatie en andere economische functies

4. Vaststelling Koersdocument door gemeenteraden en Verankeren als onderdeel van Verstedelijkingsakkoord en 
RIA (Q1 2023)

Vervolgstappen: bespreekpunten

Proces op hoofdlijnen (2021-2022)

Ontwikkellocaties voor toerisme-recreatie
die nu in beeld zijn en nader onderzocht worden
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Blik op De Groene Wellen vanuit gebiedsvisie Oostflank

◦ Inzetten op behoud door versterking
◦ Geen woningbouwlocatie
◦ Te bezien in een grotere context als een natuur- en 

recreatiegebied vanaf De Strijdhoef (zie kaartje)
◦ Wel mogelijk nieuwe recreatieve functies toevoegen om tot 

haalbare exploitatie te komen. Maar geen grootschalige 
(verkeers-aantrekkende) functies en primair voor de lokale 
behoefte

◦ > Jullie ideeën nemen we graag mee in de weg naar 
besluitvorming

•Eerste stap is het in gang zetten van diverse onderzoeken begin 2023. Denk 
bijvoorbeeld aan huidig gebruik, tevredenheid, toekomstige behoeften, de staat 
van de accommodatie, exploitatiescenario’s en de financiële aspecten. Deze zomer 
is al een eerste publieksonderzoek gedaan.

•Tweede helft 2023 advies gereed voor het bestuur van gemeente Tilburg

•Daarna volgt bestuurlijke besluitvorming over het wel of niet open houden van de 
Groene Wellen. Naar verwachting eind 2023/ begin 2024. 

•Gedurende het proces wordt met de Dorpsraad Udenhout en huidige exploitant 
gecommuniceerd over de voortgang.

Vervolgstappen: bespreekpunten

De weg naar besluitvorming over het wel of 
niet open houden van het zwembad
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Reacties en discussie: jullie wensen en 
ideeën


