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Prijswinnaars architectuurwedstrijd Landgoed De Groene Kamer 

 

Drie architectenbureaus hebben op 10 december 2011 een eerste prijs gewonnen 

in de architectuurwedstrijd voor het nieuwe Landgoed De Groene Kamer in 

Tilburg-West. Hiermee komt het proces van de totstandkoming van dit nieuwe 

landgoed, met een omvang van ruim 30 hectare, in een volgende fase. Architect 

Ton Venhoeven (tevens Rijksadviseur Infrastructuur) overhandigde als voorzitter 

van de onafhankelijke jury het eindrapport aan ondernemer/initiatiefnemer 

Gerard Berkelmans. Vijf bureaus hebben aan de prijsvraag deelgenomen en 

ontwerpen voor de vier stedenbouwkundig typologieën in het Masterplan bij de 

jury ingediend. Dit Masterplan is voorafgaand aan de prijsvraag opgesteld door 

de architecten-bureaus FABRIC (Amsterdam) en LOLA Landscape Architects uit 

Rotterdam.  

Prijzen 

Next Architects (Amsterdam) 

won de eerste prijs voor de 

ontwerpen voor de onderdelen 

Blok en Haak, Shift Architecture 

Urbanism (Rotterdam) was 

winnaar voor het onderdeel 

Campus en Atelier Kempe Thill 

(Rotterdam) is bekroond tot 

winnaar voor het gedeelte 

Solitaire.  

Juryvoorzitter Venhoeven benadrukte tijdens zijn toelichting op het eindrapport 

dat de jury de inzendingen mede op basis van de randvoorwaarden van het 

Masterplan heeft beoordeeld. Vanzelfsprekend is in eerste instantie gekeken naar 

de architectuur, maar ook aspecten als verbinding stad-land, retailkwaliteit, 

duurzaamheid en bouwkosten hebben meegewogen. De jury adviseert vanwege 

de omvang van het project De Groene Kamer en de gewenste ‘eenheid in 

verscheidenheid’ door te gaan met een combinatie van de winnende 
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architectenbureaus. De verwachting van de jury is dat het mogelijk is om de 

ontwerpen van Next, Shift en Kempe Thill te combineren in één integraal 

ontwerp voor de volgende fase. 

Landgoed De Groene Kamer is een initiatief van ondernemer Gerard Berkelmans 

uit Vught, eigenaar van Intratuinwinkels in Tilburg en Rosmalen. Berkelmans 

werkt al tien jaar aan de ontwikkeling van het landgoed: een landgoed van dertig 

hectare waarop hoogwaardige ‘groene’ detailhandel en robuuste natuur 

samenkomen.  

Duurzaam 

Het nieuwe landgoed wordt 

ontwikkeld ten westen van 

Tilburg, direct aansluitend op de 

wijk Reeshof. Met De Groene 

Kamer wil Berkelmans buiten-

beleving op vernieuwende wijze 

dichtbij de mensen brengen. Hij 

combineert hoogwaardige detail-

handel en duurzaam ondernemen 

met bijzondere landschappelijke 

inpassing en de ontsluiting van omliggende natuur.  

Vernieuwend  

Een derde van het landgoed bestaat uit bebouwing, die in harmonie met de 

omgeving dient te zijn. De wens te komen tot vernieuwende ontwerpen voor 

(delen) van het landgoed heeft geleid tot het besluit een meervoudige opdracht, 

in de vorm van een competitie, uit te schrijven. Uiterlijk 1 november 2011 

moesten de inzendingen zijn ingestuurd. Via de resultaten van deze prijsvraag 

wil men een selectie maken van een of meer architectenteams die bij het verdere 

ontwerp van De Groene Kamer worden betrokken.  

Prijsvraagwinnaars 

Next Architects (Amsterdam) won de 

eerste prijs voor de ontwerpen voor de 

onderdelen Blok en Haak, Shift Architecture 

Urbanism (Rotterdam) was winnaar voor 

het onderdeel Campus en Atelier Kempe 

Thill (Rotterdam) is bekroond tot winnaar 

voor het gedeelte Solitaire.  

Juryvoorzitter Venhoeven benadrukte 

tijdens zijn toelichting op het eindrapport 

dat de jury de inzendingen mede op basis van de randvoorwaarden van het 

Masterplan heeft beoordeeld. Vanzelfsprekend is in eerste instantie gekeken naar 
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de architectuur, maar ook aspecten als verbinding stad-land, retailkwaliteit, 

duurzaamheid en bouwkosten hebben meegewogen. De jury adviseert vanwege 

de omvang van het project De Groene Kamer en de gewenste ‘eenheid in 

verscheidenheid’ door te gaan met een combinatie van de winnende 

architectenbureaus. De verwachting van de jury is dat het mogelijk is om de 

ontwerpen van Next, Shift en Kempe Thill te combineren in één integraal 

ontwerp voor de volgende fase. 

Dialoog met de omgeving 

Berkelmans reageerde verheugd op de 

resultaten van prijsvraag en het advies van 

de jury: “Met de ontvangen ontwerpen 

kunnen wij als ontwikkelaar zeker verder. 

Ik ben enthousiast over de prestaties van 

de bureaus! Voor ons is belangrijk dat wij 

op basis van de resultaten de dialoog met 

de gemeente Tilburg, omwonenden, 

retailers en investeerders een stap verder 

kunnen brengen.” Voor omwonenden in het 

gebied van De Groene Kamer is eind november een informatiebijeenkomst 

georganiseerd, om met ‘de buren’ over de voortgang van het project te spreken. 

De verrassende en verschillende ontwerpen worden in de komende maanden 

gepresenteerd op diverse locaties in Tilburg. Dit gebeurt in samenwerking met 

CAST (Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg). 

De prijsvraag is uitgeschreven door projectteam De Groene Kamer en mede 

mogelijk gemaakt door het Landbouw Innovatie Bureau, de provincie Noord-

Brabant en gemeente Tilburg.  
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