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The Commons, Tilburg



Doelstellingen, programma & technische eisen van het project

The Commons is een woningbouwproject in stadsdeel De Reeshof, sinds eind jaren ’70 de uitbreidingwijk van 
Tilburg. De bouwlocatie grenst aan de Dongevallei, een natuurgebied rond de rivier De Donge. Het gebied rondom 
deze laaglandbeek fungeert als ecologische verbindingszone.
Direct grenzend aan dit natuurgebied zijn bij de planning van het stadsdeel in de jaren ’90 een aantal bijzondere 
woonlocaties gepland. In 2016 koos de gemeente ontwikkelaar Honk om de laatste van deze locaties te ontwikkel-
en. 
The Commons is een gangbare, kleinschalige bouwopgave voor koopwoningen, die bijzonder is geworden door drie 
leidende ambities van de projectontwikkelaar:
• Het ontwikkelen van het plan door een planteam dat bestond uit de architecten en de toekomstige kopers. 
In dit planteam praten de kopers niet alleen mee, maar vervullen ze een gedelegeerde opdrachtgeversrol: als col-
lectief beslissen ze over het gehele ontwerpplan en als individu over de eigen woning. 
• De bouw van energieneutrale woningen (EPC=0). Dit begint medio 2018 gewoon te worden maar was begin 
2016 commercieel nog een uitdagende keuze. 
• Het ontwerp moet recht doen aan de uitzonderlijke kenmerken van de locatie, aan de rand van een 
natuurgebied. 

Om ruimte te geven aan de wensen kopers was er op voorhand geen woonprogramma: kopers bepaalden zelf het 
type woningen, de indeling, de omvang en de verschijningsvorm. De enige randvoorwaarde was dat zij het met de 
geselecteerde architecten én binnen bestemmingsplan tot een goed einde moesten brengen. 

Samenwerking tussen architectuur en projectontwikkeling
In commerciële ontwikkeling van grondgebonden woningen is de afgelopen decennia de verschijningsvorm steeds 
vaker een resultante geworden van veronderstelde klantbehoeften. De gangbare opvatting bij projectontwikke-
laars is dat ‘nostalgische’ gevelbeelden (jaren ’30-stijl of meer eclectische ontwerpen) nodig zijn voor commercieel 
succes. Daarnaast trad een verenging op van de woontypologieën. De huidige nieuwbouwproductie bestaat over-
wegend uit rijwoningen en twee-onder-een-kappers die – ongeacht de aanbieder – een identieke indeling hebben. 
Voor afwijkende woonvormen is weinig ruimte. 

In dit project koos de ontwikkelaar voor een radicaal andere aanpak. Hij liet het bepalen van het woonprogramma 
en de beeldtaal over aan ‘de klant’. Hij zocht architecten die in staat waren om samen met een gevarieerde groep 
van mogelijke bewoners tot een ontwerp te komen dat breed gedragen werd. Daarvoor moesten de ontwerpers 
kunnen luisteren, maar ook kunnen overtuigen. 
De opzet slaagde. De groep toekomstige bewoners bleek in belangrijke mate te bestaan uit doorstromers - vaak 
50+ - met woonwensen die in de bestaande woningvoorraad niet kunnen slagen. De architecten waren vindingrijk 
genoeg om de belangen van hun individuele opdrachtgevers te honoreren én overtuigend genoeg om ze samen te 
brengen in één samenhangend bouwplan. Met verrassende resultaten.
Zo koos de groep zelf nadrukkelijk voor een moderne beeldtaal. Op basis van de woonwensen zijn veel gelijkvloerse 
woningen ontstaan. Verder wilden de planteamleden optimaal kunnen genieten van het omliggende landschap. 
Dat leidde tot veel grote raampartijen. 
Onderdeel van het proces was dat de groep ook besliste over materiaalgebruik en kleurstellingen. Specifieke keuzes 

- zoals de 60 cm lange betonsteen waarmee de gevels zijn gemetseld en de geprofileerde zwarte aluminium beplat-
ing - komen mede voort uit enthousiaste voorstellen van de planteamleden. 
De radicale keuze dat niet de ontwikkelaar, maar zijn klanten de opdrachtgeversrol naar de architect vervullen, 
levert een woningbouwproject op dat zich in vele opzichten onderscheidt. The Commons heeft een eigentijdse 
beeldtaal, unieke woonplattegronden en uitermate betrokken kopers. De kwaliteiten van de locatie zijn – op aan-
drang van de bewoners - optimaal uitgenut. Architecten krijgen zo de ruimte om de essentie van hun vak uit te 
voeren: in samenspel met hun klanten komen tot mooie, goed ontworpen gebouwen die een verrijking vormen 
voor hun omgeving.

Omschrijving van de architectuur van het project
The Commons is een bouwplan met 17 woningen. Het project grens aan de Dongevallei, een natuurgebied (ecolo-
gische hoofdstructuur) dat uitbreidingswijk De Reeshof doorkruist. Na voltooiing van de bouw is het natuurgebied 
uitgebreid met een kleine hectare en ligt The Commons er als een schiereiland in.
De stedenbouwkundige opzet van het bouwplan wordt bepaald door de strikte grenzen van het bestemmingsplan. 
De woonbebouwing bestaat uit twee stroken, die van bovenaf gezien als een ‘vlinderstrikje’ vanuit het midden iets 
uit elkaar bewegen. In de knoop van het strikje wordt de bebouwing onderbroken, zodat ruimte ontstaat voor de 
entree tot een binnenterrein en voor doorzicht op het natuurgebied. 
De planteamleden wilden vanuit hun woning zo veel mogelijk zicht op het groen. Daarom hebben alle huizen hun 
voordeur aan het binnenterrein. Ook het parkeren vindt op het binnenterrein plaats. De huizen aan de westzijde 
kijken over het groen uit naar de bestaande woonwijk, aan de oostzijde is er wijds uitzicht op het natuurgebied. 
De architecten wilden dat het plan zich bescheiden voegt in het natuurgebied. Daarom stelden ze voor de 
gevarieerde woningontwerpen één ingetogen beeldtaal voor. De planteamleden ondersteunden dit en vroegen op 
hun beurt om onderhoudsvrije materialen. Met de keuze voor metselwerk van een lange donkergrijze betonsteen 
en een terugliggende horizontale voeg ontstaat een sterk horizontale oriëntatie. De open geveldelen zijn juist verti-
caal georiënteerd. De zwarte aluminium kozijnen worden aangevuld met afwisselend bijzonder metselwerk en een 
geprofileerde aluminium beplating. Het ontwerp van de grootste woningen vroeg om meer vrijheid in de indeling 
van de gevels. Daar is de balans gezocht tussen individuele wensen van de kopers en de kwaliteit van het gehele 
plan.
Overal in het plan is aandacht voor detail. Met subtiele variaties in het metselwerk, het vermijden van geveldoor-
voeren en evenwichtige houtaccenten wordt de ingetogen architectuur verlevendigd. De woningen aan de oostzi-
jde van het plan grenzen met de achtertuinen aan het openbaar gebied. Om verrommeling te voorkomen zijn de 
tuinbergingen aan deze zijde gemetseld in de projectsteen. Contractueel is vastgelegd dat alleen begroeide erfafsc-
heidingen zijn toegestaan. 
De gemeente Tilburg richtte het binnenterrein in en rastert het vergrote natuurgebied opnieuw af. Dat wordt daar-
na onderhouden door Schotse hooglanders. Bij het ontwerp heeft de gemeente zich opengesteld voor de wensen 
van bewoners, architecten en omwonenden. Zo is er bijvoorbeeld een extra waterpoel aangelegd die het uitzicht 
van kopers gaat verrijken.
De woningen zijn energieneutraal door hoogwaardige isolatie, het gebruik van aardwarmte en zonnepanelen. De 
helft van de kopers laat extra zonnepanelen plaatsen om ook voor huishoudelijk gebruik energie op te wekken. 

De ontwikkeling van het project
De ontwikkelaar heeft dit project ontwikkeld als woningen voor particuliere kopers. De traditionele aanpak is 

toelichting



daarbij dat eerst woningen worden ontworpen en technisch worden uitgewerkt. Van de woningen worden de 
bouwsom en de koopsommen bepaald. Als het project haalbaar blijkt, wordt de verkoop gestart en komt de klant 
in beeld. 
In The Commons is het proces volledig omgekeerd: hier werd gestart met klanten en hun behoeften. De tachtig 
aanwezige huishoudens op een eerste informatieavond over het project ontvingen de technische omschrijving van 
de woningen en een opgave van de koopsom per vierkante meter. Elke deelnemer kon dus bij start zelf vaststellen 
of een woning in het project haalbaar was. Vijftien huishoudens meldden zich voor deelname aan het planteam.
Tijdens vier planteambijeenkomsten kwam het plan tot stand. Op de eerste avond vertelden de bewoners hun 
ambities. Op de overige avonden deed de architect ontwerpvoorstellen, waarop de planteamleden reageerden. Zo 
ontstond in een tijdsbestek van nog geen 4 maanden het uiteindelijke planontwerp. Om deelnemers betrokken te 
houden bij het proces stond pas tijdens de laatste bijeenkomst vast wie waar kwam te wonen. 
Daarna werden woningen individueel uitgewerkt. Zes planteamleden kochten een huis dat geheel voor hen op 
maat is gemaakt, variërend van compacte bungalow tot ruime villa. De overige woningen zijn ‘uit de brochure’ 
gekocht. Ook deze woningen zijn nog voor het tekenen van de koopovereenkomst aangepast aan individuele 
wensen. Omdat de engineering nog moest plaatsvinden konden wijzigingen veelal kosteloos uitgevoerd worden. 
In The Commons droeg de ontwikkelaar zijn opdrachtgeversrol gedeeltelijk over aan de toekomstige klanten. 
Tijdens planteamavonden beperkte zijn rol zich tot procesmanager: zorgen dat deelnemers enthousiast blijven en 
dat er besluiten vallen. 
Met deze werkwijze neemt de projectontwikkelaar enkele risico’s. Zo liggen de koopsommen al maanden voor het 
moment van verkoop vast, terwijl de bouwkosten en de aannemer nog niet bekend zijn. Kopers zitten bovendien 
kosteloos en vrijblijvend in het planteam: ze mogen op elk moment afhaken en dit gebeurt ook.
Daar tegenover staan ook veel commerciële voordelen. 
Allereerst het ontwikkeltraject: het betrekken van kopers dwingt tot snel en efficiënt handen. Kopers zitten niet te 
wachten op onduidelijkheid. Zo ontstaat een time to market tussen start ontwerp en verkoop van slechts enkele 
maanden. 
De extra inspanning in het ontwikkeltraject (in de vorm van afstemming met klanten) valt weg tegen de kosten 
en inspanningen die normaal geleverd moeten worden voor de verkoop van het project. De kopers zitten immers 
al aan tafel. De kans op onverkoopbare woningen is daardoor ook nihil. Kopers blijken bovendien bereid om een 
hoge prijs te betalen voor een woning, als deze geheel voldoet aan hun wens. Tijdens het planteamtraject krijgt 
de projectontwikkelaar uitstekende marktinformatie, waarmee hij kan zorgen dat de woningen ‘uit de brochure’ 
aansluiten bij de actuele vraag in de markt. 
In The Commons koos de projectontwikkelaar voor een brochure met overwegend  bungalows. Binnen een maand 
verkocht de makelaar alle resterende woningen. Met de zekerheid van een verkocht project op zak kon de projec-
tontwikkelaar vervolgens eenvoudig met de aannemer tot zaken komen. 

In maart 2018 zijn de woningen opgeleverd.
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