
Welkom op de winkellinten Korvel en Besterd!
De winkellinten zijn verbindingswegen waar geen Tilburger omheen kan. Of beter gesteld: omheen wil. 
Rijk bedeeld in veelzijdigheid en daarmee voor veel Tilburgers de plek waar zij zo’n beetje alles vinden: 
dagelijkse boodschappen, een kopje koffie, snuisterijen in speciaalzaakjes en een knipbeurt. Het nieu-we 
en onbekende in een historische jas. Korvel en Besterd worden gekoesterd door Tilburgers van jong tot 
oud. Typische straten, die één en al Tilburg ademen. In dit overzicht is verwoord waarom de linten goede 
vestigingslocaties zijn, waarin zij zich onderscheiden, wat de huidige branchering is, de belangrijkste 
kerncijfers en ten slotte welke branches zich kansrijk kunnen vestigen.

De Tilburgse Linten Korvel en Besterd zijn goede vestigingslocaties omdat:
1. Het dé aanloopstraten naar de binnenstad zijn.
2. Ze een goede geografische ligging hebben tussen binnenstad en de omliggende wijken waardoor in   
 principe een groot verzorgingsgebied kan worden bereikt 
3. Korvel en Besterd een begrip zijn in Tilburg. Beide zijn merknamen.
4. Het bestaande winkelgebieden zijn met vele gevestigde ondernemers die veel traffic realiseren.
5. De huren betaalbaar zijn en er zijn panden in alle soorten en maten.
6. De winkelgebieden een ‘door rijroute’ voor auto’s naar de binnenstad zijn. Men kan de winkels direct   
 zien en stoppen om te shoppen. 
7. Besterd heeft twee pleinen met de mogelijkheid om betaald te parkeren.
8. Korvel heeft mooie panden, waaronder beschermde historische stadsgezichten, en veel groen rondom  
 de straat.

De Tilburgse Linten Korvel en Besterd onderscheiden zich:
• Meer dan 70% is zelfstandig ondernemer.
• Je kunt er alles vinden van de dagelijkse boodschappen tot een gespecialiseerd breed en diep assortiment.
• De ondernemers leveren een goede service.
• De ondernemers kennen hun klanten vaak persoonlijk. 
• De ondernemers hebben specialistische kennis van de merken, producten en diensten die ze verkopen.

Korvelseweg

Besterdring



De huidige branchering Besterd en Korvel
In onderstaande overzichtskaarten staat de branchering van de winkellinten Korvel en Besterd.

 Korvel: aanbod naar hoofdbranche 
 

D’n Besterd: aanbod naar hoofdbranche 
 



 
De Linten in cijfers

• D’n Besterd bevat naast de Besterdring ook het Besterdplein, het NS-plein en de Molenbochtstraat 
tot aan de Koestraat (incl. Koestraat 89 en 91).

• Korvel bevat naast de Korvelseweg tevens de Oude Goirleseweg, Laarstraat, het Korvelplein, Ob-
servantenhof, het Sint Annaplein, het Lieve Vrouwenplein en de Zomerstraat. Het lint Korvelseweg 
vormt derhalve de verbinding van de Schouwburgring met de Ringbaan Zuid.

Direct verzorgingsgebied Korvel

Buurten    Inwonertal
Korvel    19.850
• Oerle   6.290
• Korvel   5.710
• Trouwlaan-Uitvindersbuurt 4.175
• Sint Anna   3.035
• Oude Dijk   640
Bron: CBS buurtgegevens 2017

Direct verzorgingsgebied D’n Besterd

Buurten    Inwonertal
D’n Besterd   16.920
• Besterd   1.730
• Theresia Oost   1.305
• Loven Zuid   1.265
• Loven Noord   1.365
• Spoorzone Noord  65
• Groeseind Hoefstraat  6.690
• Hoefstraat Noord  1.400
• Hoefstraat Zuid  1.630
• Padua  1.470
Bron: CBS buurtgegevens 2017 

Aanbod naar hoofdbranche op Korvel en D’n Besterd

Hoofdbranche                  Korvel                  D’n Besterd***
    Aantal  *WVO  Aantal  *WVO
Dagelijks    18  6.260  20  3.235
Mode & Luxe   9  629  23  2.706
Vrije Tijd    8  1.171  5  796
In/Om Huis   16  3.252  8  757
Detailh Overig   7  1.029  8  621
Leisure    23  1.277  29  2.172
Diensten**   25  0  38  0
ATM    3  0  3  0
Leegstand   7  1.335  8  692
Eindtotaal   116  14.953  142  10.979
Bron: Locatus 2018

* WVO betekent winkelvloeroppervlak 

** Voor Diensten geldt dat Locatus alleen de oppervlaktes opneemt van Ambachten (schoenmaker, kapper, schoonheidssalon etc.) voor Financiële 

en Particuliere Dienstverlening worden geen vierkante meters opgenomen, dit geeft een vertekend beeld en zodoende hebben wij de meters uit de 

tabel gehaald. 

*** In de aanbodgegevens van Locatus voor D’n Besterd is de Koestraat ook opgenomen als onderdeel van D’n Besterd, zie kaart p. 28



1. Speciaalzaken 
Korvel en Besterd zijn bij uitstek geschikt voor de speciaalzaken en ‘super’ speciaalzaken. Speciaalzaken 
zijn de van oudsher bekende slager, bakker, kantoorboekhandel etc. De super-speciaalzaken onderschei-
den zich door een smal en diep assortiment. Dus de zaak waar men alleen zeep, honing, pepernoten etc. 
verkoopt maar dan wel in alle soorten en maten. Klanten komen af op de brede keuze en goede service. 
Met andere woorden; de toegevoegde waarde die deze speciaalzaken bieden boven de ketens. Korvel en 
Besterd bieden een betaalbaar hurniveau, goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid.

2. Winkels met servicepunten
Korvel en Besterd zijn locaties waar kan worden geëxperimenteerd met allerlei mengvormen van detailhan-
del en dienstverlening. Voorbeelden zijn, de gezondheidswinkels, stomerij met een afhaalpunt, kleine super-
markten met een afhaalpunt, thuiszorgwinkels met een uitleenfunctie, supermarktformules die de artikelen 
die tegen de UHT datum zijn direct verwerken en verkopen, winkels gecombineerd met catering etc.

3. Detailhandel met horeca
De grens tussen detailhandel en winkels is aan het vervagen. Steeds vaker wordt in winkels een vorm van horeca 
verwerkt of in horecagelegenheden een bijpassend winkelassortiment aangeboden. Korvel en Besterd zijn 
kansrijk voor deze specifieke branche omdat er nog weinig ondernemers zijn die deze vorm van detailhandel 
hebben, de winkelgebieden goed bereikbaar zijn, er voldoende parkeergelegenheid is en de huren er nog relatief 
laag zijn. Voorbeelden zijn koffiewinkels met enkele tafeltjes, een groentewinkel met een salad en smoothie bar, 
een bak-kerij met een lunchroom maar ook een kledingwinkel gecombineerd met een coffee corner.

4. Lifestyleconcepten
Speciaalzaken die een lifestyleconcept bieden, vestigen zich steeds vaker in een winkelgebied dat gemak-
kelijk bereikbaar is en voldoende parkeergelegenheid biedt. Een lifestyle concept store is een winkel die 
is gebaseerd op een bepaalde levensstijl. Niet alleen op de levensstijl van de doelgroep, maar ook van de 
eigenaar. Het productassortiment is vaak niet meer gebonden aan één segment. Vaak zie je in concept 
stores een mix van producten die aansluiten bij het thema van de winkel. Maar wat een conceptstore zo 
bijzonder maakt, is dat het concept is ontstaan vanuit de passie en visie van de eigenaar achter de winkel. 
Deze ondernemers vinden op Korvel en Besterd een vestigingslocatie die hen op het lijf is geschreven.

5. Horeca
Waar horeca zich in een aanloopstraten zich vroeger beperkte tot een snackbar en een goedkope piz-
zeria, ziet men tegenwoordig juist weer nieuwe (laagdrempelige) horecaconcepten komen. Het gaat dan 
vaak om een combinatie van winkels met horeca of gespecialiseerde restaurants. Het zijn vaak internatio-
nale keukens, die ook een dagmenu en lunch bieden. Ze zijn  van toegevoegde waarde voor de uitstraling 
onze winkelgebieden en trekken zij ook de (inter)nationale multiculturele bezoekers. 



6. Filiaalbedrijven en franchisenemers
Beide winkelgebieden zijn gezien hun positie in de detailhandelsstructuur uitstekend geschikt voor filiaalbe-
drijven en franchisenemers in de food en non-food. De beide Linten zijn goed bereikbaar, hebben voldoende 
parkeergelegenheid en er zijn ruimere panden tegen relatief lage huren. Voorbeelden zijn de Blokker, Action, 
Giraf, Eurowinkels etc. Er zijn ook enkele ketens die specifieke kleine vestigingen in winkelgebieden buiten 
de binnenstad vestigen. Dat zijn vaak trekkers voor met name de frequente (niet dagelijkse) artikelen. Denk 
aan een Hema, Spar, Shoeby, Kwantum etc. 

7. Internetwinkels met fysieke afhaalpunten
Steeds meer internetaanbieders openen fysieke winkellocaties. Vaak non store retail genoemd of afhaalpun-
ten. Deze ‘nieuwe retailers’ zijn van harte welkom op Korvel en Besterd. We zijn gemakkelijk bereikbaar met 
goede, goedkope locaties en voldoende parkeergelegenheid. 

8. Ambacht en cultuur
Een trend die men in aanloopstraten van (grote) stadscentra ontstaat is de vestiging van ambachtelijke be-
roepen, kunstenaars, fotografen, werkplaatsen en creatieve winkelvormen. Vaak in combinatie met horeca-
concepten die ook onderscheidend zijn van de traditionele horecaondernemers. De Linten zijn van oudsher 
broedplaatsen voor creatief ondernemerschap, ondernemers in deze sector zullen zich hier thuis voelen.



Kunnen we je helpen?

Vestigingslocatie;  
• Locatiescan 

In samenwerking met de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek bieden wij u 
een gratis locatiescan aan van de winkelgebieden Korvel en Besterd. Vul hier de branche in waarin u 
wilt starten en mail dit naar lintenmanager@tilburgse-linten.nl. U ontvangt uw op maat gesneden 
locatie-onderzoek binnen 1 werkdag in uw mailbox.

• Pandenbank 
De Pandenbank van de Linten Korvel en Besterd biedt een duidelijk en eenvoudig te doorzoeken 
overzicht van leegstaande, commerciële panden op de Tilburgse Linten. Niet gevonden wat u zocht? 
Mail lintenmanager@tilburgse-linten.nl.

Ondernemersplan;  
• Quick scan 

U heeft een nieuwe huurder voor uw pand en wil samen met deze huurder het perspectief voor de 
gekozen locatie en branche verder verkennen? Wij bieden eigenaren een gratis quick scan aan. De 
quick scan wordt uitgevoerd door het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf en schets een beeld van 
de branche, de locatie en de marktpotentie van de gekozen branche. Mail lintenmanager@tilburg-
se-linten.nl voor nadere informatie.

• Mentorteam 
Ondernemers op Korvel en Besterd werken graag samen. Daarom bieden verschillende gespeciali-
seerde bedrijven op de beide winkellinten voor één of enkele uren gratis hun diensten aan. Gewoon 
om u welkom te heten en omdat het samen altijd leuker werkt dan alleen. Wij kunnen u bijvoorbeeld 
helpen met vragen over uw ondernemersplan, uw marketing, uw promotie en uw website. Maar ook 
met financiële vragen of verzekeringsvraagstukken kunt u gewoon bij uw collega’s terecht. Mail uw 
vraag aan lintenmanager@tilburgse-linten.nl.


