Heuvelplein
Tilburg
Een nieuw plein onder de lindes

Bijzondere locaties
aan de cityring

Heuvel als onderdeel
cityring

Één bijzonder tapijt van
gevel tot gevel

Verblijfsruimte door functies
en meubilair

Lindebomen van cityring
strooien over de Heuvel

Heuvelplein
Een nieuw plein onder de lindes
De Heuvel is van generatie tot generatie beschouwd als het

Materialen

hart van Tilburg. Dit hart zou het ook in het nieuwe ontwerp

De Heuvel wordt heringericht tot aan het spoor. Hierdoor wordt

moeten worden. Daartoe schreef de gemeente Tilburg in 2006

de Heuvel niet alleen een accent aan de ring, maar krijgt

een ontwerpwedstrijd uit. Het pleinconcept van Buro Lubbers

het ook een icoon aan de Spoorlaan in de reeks Interpolis-

werd door het publiek als tweede gekozen.

Heuvel-Station-Westpoint. De verharding is als een tapijt
waarop de lindebomen en lichtmasten gestrooid zijn. Op het

Ontmoeten onder de lindebomen

centrale deel van het plein, boven de fietsenkelder, staan geen

Het bureau ontwierp een plein van de 21e eeuw met een

bomen. De langgerekte pleinruimte wordt visueel verbreed

Bourgondische sfeer. Modern met een nieuwe toepassing van

door messing lijnen in de bestrating en de verdraaiing van

historische elementen. Een plein dat uitnodigt tot verblijf en

de bestratingrichting. De lijnen nemen de afwatering op en

ontmoeting onder de lindebomen. De Heuvel is ontstaan als

fixeren de bestrating. Hierdoor ontstaat een sfeervol plein

een reeks woningen rondom een lommerrijke plaats vol lindes.

en wordt de verkeersstructuur minder belangrijk gemaakt.

Volgens sommigen is de naam Tilia (linde) zelfs van oudsher

Auto’s en fietsers zijn te gast op het plein.

verbonden met Tilburg. In ieder geval draagt de linde bij aan het

bestraat met Belgisch hardsteen vanwege de uitstraling en de

typisch dorpse Tilburgse karakter. Om deze reden worden in dit

duurzaamheid. De stenen worden toegepast in verschillende

ontwerp de Heuvel en de Cityring helemaal in de lindes gezet.

lengtes (30/40/50cm), in een menging van gekloofd (30%)

Daarmee wordt het dorpse ontstaan van Tilburg uit zeven

en gezaagd (70%). Belgisch hardsteen is goed bestand

nederzettingen over het hele centrum uitgedragen. Daarnaast

tegen intensief gebruik en onderhoudsvriendelijk. Rijbanen

kan de linde goed tegen het stadsklimaat en heeft hij weinig last

en fietspaden worden gescheiden door markeringstenen

van ziektes. Zijn overdadige geur begin juli en kenmerkende

met messing uitstraling. De voegen zijn elastisch, zodat het

gele herfstkleur dragen bij aan de aangename sfeer van het

geluid gedempt wordt. Boomspiegels worden bestraat met een

plein. Waar vroeger het ‘benkske onder de lindeboom’ uitnodigt

menging van 70% gekloofd en 30% gezaagd, waardoor ze

tot ontmoeting, vervult nu een moderne stadstafel die rol of het

een subtiele verbijzondering vormen op het plein. De Tilburger

beeld van Koning Willem II, dat uitkijkt over het plein en fungeert

kan ontmoeten en verpozen onder de linde Tilia tomentosa

als trefpunt. Zijn naam is subtiel in de bestrating opgenomen,

‘Brabant’ op zitbanken en aan een stadstafel van Bankirai.

zodat hij altijd onder de Tilburgers zal blijven. De cafés hebben

Deze elementen zijn gekoppeld aan afwaterings- of lichtlijnen

terrassen direct tegen de gevels. Daarnaast is er voor elk café,

met een messing uitstraling. De verlichtingsmasten FOCAL

aan één van de lichtlijnen, een bank beschikbaar. Rondom

met spots, in de hoogtes 6, 8 en 10m, worden los op het plein

deze bank worden de zomerterrassen geplaatst. De entree

geplaatst op een messing voetplaat. Alle elementen zorgen

van de kerk wordt verbijzonderd met banken en meerstammige

zowel overdag als ‘s avonds voor een aangename sfeer op de

lindebomen.
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