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nieuwe straatgevel

bestaande situatie nieuwe situatie

bouwkosten  € 11.343.000,- excl. BTWopdrachtgever  Woningstichting Tiwos i.s.m. Gemeente Tilburg, Tilburg

opgave  herstructurering en groot onderhoud 200 woningen

status  in uitvoering, appartementencomplex opgeleverd (2014)  



Vogeltjesbuurt Tilburg

De Vogeltjesbuurt is een echte Tilburgse 

Volksbuurt, gebouwd in de periode vlak 

vóór en na de oorlog. De ongeveer 200 soci-

ale huurwoningen van Tiwos zijn technisch 

verouderd en de wijk heeft dringend behoef-

te aan meer lucht en groen. Een deel van de 

woningen zal gesloopt worden, de rest krijgt 

groot onderhoud. KAW heeft een plan vóór 

de buurt mét de buurt gemaakt.

100% sociaal

Tiwos (Tilburgse Woonstichting) gaat echt vóór 

de buurt bouwen. Dat wil zeggen: er wordt 100% 

ontwikkeld voor sociale woningbouw. De mensen 

die er nu wonen hebben zich volop gemengd in het 

planproces. KAW heeft dit proces als architect 

begeleid en de bewonersparticipatie vorm gegeven. 

‘Er moet wat gebeuren, maar het moet wel zo blij-

ven!’ De hechte samenhang van de wijk is in de ge-

sprekken met de buurt vaak naar voren gekomen. 

De noodzaak om de wijk structureel te verbeteren 

wordt onderkend. Echter, het behoud van het typi-

sche Vogeltjesbuurt karakter is essentieel!

Volksbuurt 2.0

Op welke wijze kunnen in onze tijd onderwerpen 

als samenhorigheid en gedeeld wonen een plek 

krijgen? Dit kun je niet van achter het bureau 

bedenken; om daar achter te komen hebben we 

een intensief participatie traject met de bewoners 

doorlopen.

Lessen in wijkvernieuwing

De leerlingen van de Don Sarto school denken 

mee over de wijkvernieuwing. Grotere woningen, 

meer speelvoorzieningen en betere parkeeroplos-

singen zijn prachtig verbeeld in allerlei maquettes 

die de kinderen hebben gemaakt. Daarnaast heb-

ben de kinderen ook een krant gemaakt, waarin 

ze hun ideeën kenbaar maken. KAW heeft de 

leerlingen hierbij geholpen.



rijwoningen

entree’s tuinmuren



Vogeltjesbuurt Tilburg

Impressies van het centrale plein

stedenbouwkundige impressie



voorgevel

details in het metselwerk



Vogeltjesbuurt Tilburg

Detail poort appartementen


