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Wonen in Tilburg en omgeving Brabants Dagblad 2007 

Luchtstappen in De Stadsheer 

I
s ie nu mooi of lelijk? Tilburgers die De 
Stadsheer voorbijlopen, willen de vraag 
even laten bezinken. Studente Chantal 
Kuijpers tuurt omhoog en denkt diep na 

voordatze een oordeel velt: hij oogt een tikkeltje 
onpersoonlijk. Twee wandelaarsters zien zich-
zelf niet 'in de vogelkooikes hangen'. "Het is een 
statig gebouw en de glazen balkons geven een 
mooi effect, maar wij houden van een meer 
fleurige uitstraling." 
Moderne architectuur blijft controversieel. Ook 
de huidige bewoners van De Stadsheer wisten 
waarschijnlijk niet precies wat ze van het ge
bouw uit beton, metselwerk en glasvlies 
moesten denken. Totdat de open dagen zich 
aandienden. De eerste werd ongeveer een jaar 
geleden gehouden. Honderden nieuwsgierigen 
lieten zich per bouwlift op de wolkenkrabber 
aan de Spoorlaan hijsen, keken hun ogen uit en 
keerden enthousiast op het bouwterrein terug. 
Wat een ruimte, wat een uitzicht. Willem II-sta-
dion, Efteling, Geertruidenberg, Breda, Den 
Bosch, allemaal te zien. Makelaars Meeus en Van 
de Water noteerden meteen de eerste reserve-
ringen voor appartementen op bovenste woon-
lagen. 

"Als je binnen kijkt, ben je meteen verkocht", 
stelt Claudia Kranendonk, makelaar bij Van de 
Water. "Bezoekers verbazen zich over grootte en 
gezelligheid van de appartementen en de 
luxueuze afwerking in kamer, keuken en bad-
ruimte. Je hoeft alleen een vloersoort uit te kie-
zen en je kunt erin. Het uitzicht maakt het 
plaatje compleet." 

De Stadsheer laat zich omschrijven als een ode 
aan licht en lucht. Het Dordtse architectenbu-
reau EGM wilde in het Haestrechtkwartier, op 
het voormalig Knegtelterrein, een schoolvoor-
beeld van open hoogbouw neerzetten. Bewo
ners moesten niet alleen licht ervaren maar ook 
letterlijk in de lucht kunnen stappen. EGM cre-
eerde glazen buitenruimtes, met een ondervloer 
van gehard veiligheidsglas, om bewoners uitein-
delijk het ultieme gevoel van vrijheid te geven. 
Transparante serres, noemt de architect de 
asymmetrisch aan de gevel geplaatste balkons. 
Tilburg heeft ze leren kennen als vogelkooitjes. 
Ze zijn zo ruim dat ze plek bieden voor diners 
bij kaarslicht. Vanuit het modelappartement op 
de tweeentwintigste verdieping, open voor be-
langstellenden, is te zien dat enkele bewoners 
hebben besloten hun maaltijd voortaan zwe-
vend boven de stad te nuttigen. Anderen heb
ben hun buitenruimte gevuld met fauteuils of 
modieuze zitzakken. Lekker tot rust komen na 
een dag hard werken. Even staren naar de licht-
jes van die andere reus, Westpoint. 

In pakweg een half jaar, vanaf oktober 2006 tot 
aan de oplevering eind maart, zijn 72 van de 85 
beschikbare appartementen in de Stadsheer ver-
huurd. Alleen een aantal duurdere woningen en 
de penthouses staan nog leeg. Projectontwikke-
laar Amvest nam De Stadsheer in 2005 over van 
BAM Utiliteitsbouw en besloot de appartemen
ten te verhuren. BAM deed ze eerder in de ver-
koop, maar de animo bleef uit. Uiteindelijk 
durfde de vastgoedgigant de bouw van de 
woontoren niet door te zetten. 
Volgens makelaar Claudia Kranendonk stond 
onder andere het gebrek aan flexibiliteit ver-
koopsucces in de weg. "Bewoners van een der-
gelijk appartementencomplex zoeken comfort 
en gemak: dichtbij het centrum, weinig onder-

Als woontoren met koopappartementen was De Stadsheer allesbehalve in 
trek. Sinds projectontwikkelaar Amvest de appartementen verhuurt, is de 
Tilburgse wolkenkrabber echter grotendeels gevuld. Bewoners vallen voor 
het licht, de luxe en natuurlijk voor het fenomenale stadsgezicht vanuit het 
101 meter hoge wooncomplex. 

door Martin Neyt 
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Vanuit het modelappartement is te zien dat de 'vogelkooitjes' gevarieerd zijn ingericht. 

houd en de mogelijkheid zonder rompslomp 
weg te kunnen. Bij een verandering in carriere 
of gezinsuitbreiding is de huur zo opgezegd. 
Overigens wonen niet alleen singles met een 
goede baan en tweeverdieners in De Stadsheer. 
Senioren kiezen voor deze locatie vanwege ge-
lijkvloersheid en de nabijheid van voorzienin-
gen." 

De appartementen hebben een ruime woonka-
mer, een keuken met inbouwapparatuur en een 
badkamer met ligbad en douche-unit. Een aan
tal woningen is zelfs voorzien van twee bad-
ruimtes. De Stadsheer kent zeven woontypen 
met drie of vier kamers. De oppervlaktes varie-
ren van 76 vierkante meter tot 144 vierkante 
meter. De penthouses op de bovenste drie ver-

diepingen -28, 29 en 30- beslaan de complete 
woonlaag van 200 vierkante meter. 
Materialen geven de appartementen een mo
derne uitstraling. RVS in de keuken, brede 
wand- en vloertegels in de badkamer en keurig 
afgewerkte wanden in woon- en slaapkamers. 
Huurprijzen van de nog beschikbare woningen 
lopen uiteen van 850 euro tot 1220 euro per 
maand (inclusief parkeerplaats). De drie pen
thouses kosten tussen de 2540 euro en 2940 eu
ro per maand. 
Een onderdeel van de wolkenkrabber blijft toch 
de meeste aantrekkingskracht uitoefenen. De 
glazen feature die in de benedenwereld over de 
tong gaat maar van boven zo'n schitterende kijk 
op Tilburg biedt. "Je ziet jezelf er zo zitten, he? 
Glaasje wijn erbij." 

Dorpsgevoel dicht bij de stad 

Wie: Floor Appels 
Bedrijf: Appels Makelaardij 
Medewerkers:13 
Waar: Coirle 

I* Mi ijn opa begon in 1938 met 
1 Appels Makelaardij en 
IVerzekeringen. In 1962 nam 

mijn vader het over en op termijn zal ik de 
zaak gaan overnemen. We zitten dus al 
zeventig jaar lang met drie generaties 
Appels hier in Goirle. We doen alles samen: 
elk huis dat in de verkoop komt, wordt be-
sproken met iedereen die hier werkt. Op 
die manier kom je tot verrassende oplossin-
gen. Coirle raakt steeds meer in trek. Je ziet 
een geweldige stroom van de stad naar de 
dorpen, waarbij Coirle steeds hoger op de 
ranglijst staat. Hier heb je nog het dorps
gevoel, terwijl je toch dicht bij de stad zit. 
Het woningaanbod is enorm divers. Er zijn 
huizen in het lagere, midden en hogere seg
ment. Ook wat betreft bouwstijlen heb je 
hier alles. Jaren twintig, dertig, tot tachtig 
en nieuwbouw; noem maar op. Als het op 
nieuwbouw aankomt, zie ik vaak een 'gat' 
tussen wat ontwikkelaars maken en wat de 
verkopende partijen kunnen verkopen. 
Soms dienen wij ontwikkelaars van advies 
als het gaat om indeling en materiaalge-
bruik. 'Kruip in de huid van de klant' is het 
devies. Als kleine makelaardij kunnen we 
dat wat makkelijker. In een dorp als Coirle 
maak je nu eenmaal meer en gemakkelijk 
contact." 

advertentie 

advertentie 

75 jaar thuis in huizen! 
De Bonr Makelaardij besfaai inmiddels 75 jaar. 

Al ruim drieicwarf eeuw en drie generaties fang 

hebben velen van u hun huts via ons gekocht 

of verkachh Daarnaasf hebben wi j velen onder 

u goed verzekerd op weg geholpen en een 

hypotheekadvies op maat gegeven... 

dom. 
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