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Gemeenteraad stemt in met ontwikkelen Wijkevoort als 

innovatiecampus 

 
Op maandag 14 november jl. heeft de gemeenteraad ingestemd om Wijkevoort verder te ontwikkelen als 

innovatiecampus. Een campus is een vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling, 

samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen en overige partijen op het gebied van innovatie en 

duurzaam ondernemen. Op Wijkevoort gaan met name de kennissector en de industriële sector samenwerken. 

Verschillende bedrijven van groot tot klein, van startend tot volwassen, van lokaal tot nationaal en 

internationaal.  

 

In de komende periode gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking en oprichting van de campus 

ontwikkelorganisatie (COO). De COO stimuleert en bewaakt de kwaliteit van de campus door te blijven sturen 

op het totaalconcept, in plaats van losse individuele belangen. Daarnaast wordt in 2023 verder gewerkt aan de 

toetsing of de geïnteresseerde bedrijven voldoen aan o.a. de economische en maatschappelijke meerwaarde, 

of ze bijdragen aan de kwaliteiten van een duurzame landschapsontwikkeling en de uitgangspunten van het 

campusprofiel.  

 

Met uitzondering van de aanleg van de ecologische verbindingszones ligt de fysieke ontwikkeling van 

Wijkevoort stil in afwachting van een uitspraak van de Raad van State (waarschijnlijk ergens in de periode 

voorjaar 2023).  

 

Aanleg ecologische verbindingszones 
Een ecologische verbindingszone (evz) gaat versnippering van de natuur tegen door natuurgebieden met elkaar 

te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. In 

Wijkevoort ligt de evz Groote Leij en de evz Hultensche Leij. 

 

De evz Groote Leij wordt onderdeel van een 200 meter brede strook van groen en water aan de westzijde van 

Wijkevoort. Inmiddels is de aanleg van deze evz vergevorderd. Deze werkzaamheden duren tot het einde van 

het jaar. De afgegraven grond blijft voorlopig op het terrein liggen in afwachting van hergebruik.  

 

Medio december legt Waterschap Brabantse Delta het projectplan Waterwet voor de evz Hultensche Leij ter 

inzage. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u rond die tijd alle stukken. De Hultense Leij moet over een 

lengte van 500 meter worden verlegd vanwege de ontwikkeling van Wijkevoort. Indien er nog geen uitspraak is 

van de Raad van State wordt een deel van de werkzaamheden uitgesteld. De overige werkzaamheden gaan dan 

wel door. Op www.tilburg.nl/wijkevoort vindt u meer informatie over de aanleg van beide evz’s.    

 

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jolanda van Rooy via 

jolanda.van.rooy@tilburg.nl of via 06 2968 1180. 


