De locatie bevind zich op 15 minuten van
het centrum van Tilburg en manifesteert
zich als een groene ecologische stadsenclave binnen het Kanaalkwartier. Het Kanaalkwartier kent een industrieel karakter en
zal in de komende decennia transformeren
naar een aantrekkelijk woongebied. Het
gebied is zowel stedenbouwkundig als
qua functies uitermate onuitgesproken en
heterogeen. Daarom hebben wij ervoor
gekozen om de identiteit van het nieuwe
kwartier aan te laten sluiten op de nieuw
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De verspringingen tussen de blokken genereren zichtlijnen diep in het kwartier
waarbij de woonbebouwing als een coulisse gaat werken. Verschillende, zorgvuldig
ontworpen tussenruimten verlenen een
bijzondere atmosfeer en identiteit. Iedere
ruimte is uniek maar tegelijkertijd onderdeel van het geheel. Bij het ontwerpen van
deze tussenruimten is het nadrukkelijk de
bedoeling dit in nauw overleg te doen met
de toekomstige bewoners.
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