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Tilburg, 18 december 2015 

 

Gemeente Tilburg en AM tekenen overeenkomst  

voor ontwikkeling 380 woningen in Dalem-Noord 
 

De gemeente Tilburg en gebieds-en vastgoedontwikkelaar AM hebben een 

overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van circa 380 eengezinswoningen in 

het gebied Stadsrand Dalem-Noord. In de overeenkomst wordt de afspraak gemaakt 

dat de gemeente voor Stadsrand Dalem Noord een bestemmingsplan in procedure 

gaat brengen en een stedenbouwkundig plan laat opstellen. Naar verwachting 

kunnen de eerste woningen in 2017 gebouwd gaan worden.  

 

 
 

Wethouder Berend de Vries: ‘De invulling van Stadsrand Dalem is een belangrijke 

nieuwe ontwikkeling voor het stadsdeel Reeshof. Het plan biedt een grote variatie aan 

woningen in diverse typen en prijsklassen, dus voor elk wat wils. Met de uitwerking 

van het stedenbouwkundig plan en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure 

zetten we nu samen met gebiedsontwikkelaar AM de volgende stap.’ 



 

Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest: ‘Het plan voor de ontwikkeling van de 

woningen in Dalem-Noord in Tilburg past goed in de focusstrategie van AM, waarin 

wij ons richten op versterking in het economisch kerngebied, waaronder de Brabantse 

stedenrij. Deze locatie wordt naar onze overtuiging een aantrekkelijke woonomgeving. 

Wij zullen bijzondere woningen aanbieden die naadloos aansluiten op de vragen in 

de markt.’  

 

Woningaanbod 

Stadsrand Dalem-Noord wordt opgebouwd uit meerdere rustige, samenhangende en 

groene woonbuurten. AM is van plan in het gebied eengezinswoningen aan te bieden, 

waarbij de koper kan kiezen uit meerdere stijlen en varianten. Er komt een mix van 

rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Het gaat om woningen vanaf 400 

m3 (tussenwoning) tot en met 650 m3 (vrijstaande woning). Er komt een 

geluidwerende voorziening tussen de Burgemeester Letschertweg en de nieuwe 

woonbuurten.  

 

Dalem-Noord 

Stadsrand Dalem-Noord, gesitueerd aan de westzijde van Reeshof, is het gebied dat 

wordt omsloten door de Burgemeester Letschertweg, de Dalemdreef, de Reedijkdreef/ 

Renesselaan / Soerendonklaan en de Middeldijkdreef. Het plan is op te delen in circa 

tien fasen. De realisatie van het totale plangebied zal maximaal vijftien jaar in beslag 

nemen. Het plan zal per fase inspelen op de vraag uit de markt naar bepaalde typen 

woningen. 

 

Over AM 

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie 

van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden 

op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, 

creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een 

integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, 

vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten 

ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, 

winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor 

kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

AM, afdeling in- en externe communicatie, telefoon 030 6097222 of 

communicatie@am.nl. Zie ook www.am.nl. 

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden op www.am.nl (actueel > illustraties). 


