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䊱 Zo kijk je straks vanaf de kant van de Ringbaan West het park in. Links het urban sports park, het bruggetje gaat over de ecologische zone die overtollig regenwater uit de
vijver opvangt. Midden het T-Huis voor koffie, een uitsmijter of een borrel met vrienden. IMPRESSIE PIOTR SZCZESNIAK

Spoorparkplan valt goed
Een groots park in het hart van de
stad. Het plan voor Spoorpark
Tilburg valt meteen in goede aarde.
Stephan Jongerius
Tilburg

„Is dit geen droom? Ik hoop dat
we snel aan de slag kunnen en jullie steun krijgen.” Zo besloot landschapsarchitect Esther Kruit gisteren voor een bomvolle zaal in het
Ontdekstation haar presentatie
van het ontwerp voor Spoorpark
Tilburg: het door burgers opgezette plan voor een park op het voormalige Van Gend en Loosterrein.
Een attractieve mix van sport
en spel en evenementen in een
groene, glooiende, waterrijke om-

Knokken
tegen drugs
„De foute wereld zit overal”,
constateert
burgemeester
Hans Janssen
van Oisterwijk.

geving moet het Spoorpark vanaf
dit najaar worden.
De eerste reacties waren ronduit enthousiast, ondanks het stevige prijskaartje voor de gemeente:
5,4 miljoen euro voor de aanleg,
daarnaast een slordige 2,5 miljoen
voor onder meer aankoop van het
Van Beurdenterrein en verdere
grondsanering.
‘Misschien wel het Vondelpark
van het zuiden’, klonk het al in de
zaal. „Prachtig, breed gedragen
plan”, zei Marcel van den Hoven,
fractievoorzitter van het CDA.
Hans Smolders van de LST, dat

eerder bang was voor ‘een linkse
speeltuin’: „Echt goed doordacht,
ook ecologisch. Zoals textielbaronnen Tilburg ooit het Leijpark en
Wilhelminapark schonken, zo
krijgt de stad dit nu van zijn burgers. Ik hoop dat alle partijen mee
blijven doen.”
Omstreden onderdeel is een
woontorentje aan de rand van het
park ter hoogte van het Van Beurdenterrein. Dat blijkt maximaal 35
meter hoog te gaan en riep amper
verontwaardiging op. Wethouder
Berend de Vries (D66, Spoorzone)
wil ermee vast iets terugverdienen van de investering, maar
moet dat stukje van het terrein
eerst nog in bezit zien te krijgen.
Aan zet is nu de gemeenteraad.
Die wilde zelf een park middels
een burgerinitiatief, maar ziet opnieuw een forse Spoorzonerekening op zich afkomen. „De aanleg-

Een sporthal
vol met... stro?
Op de wanden van sporthal
De Roomley in Udenhout
wordt een laag stro aangebracht. Een natuurlijke vorm
van isolatie. „Werkt goed.
Dat wisten onze voorouders
al.”

Is dit geen droom? Ik
hoop dat we snel aan
de slag kunnen en
jullie steun krijgen
---Esther Kruit, landschapsarchitect

prijs van 60 euro per vierkante meter lijkt schappelijk. Links- of
rechtsom wordt hiervoor wel dekking gevonden”, nam Van den Hoven desgevraagd al een voorschot.
Smolders opperde ook de provincie te polsen. „Die móet te porren
zijn voor zo’n verantwoord, van
onderop gedragen initiatief.”
De naam Spoorpark Tilburg?
Ook die is door burgers aangedragen, na een oproep in deze krant.
„Eenvoudig, recht voor zijn raap.
Echt Tilburgs”, sprak Johan Dunnewijk, voorzitter van de regiegroep die de planvorming leidde.
De Vries noemde de inzet van deze vrijwilligers ‘misschien wel onbetaalbaar’. „Wat zij voor elkaar
hebben gekregen was de gemeente in haar rol nooit gelukt.”
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van, voor en door de stad
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SPOORPARK TILBURG BURGERS ONTWERPEN STADSPARK

Een tof park: van, voor

䊱 Bij

de oostelijke ingang bij de Hart van Brabantlaan kan de jongste jeugd plezier maken op het waterplein. Bij de kiosk haal je koffie. Voor een euro mag je de hoogte in,
want er staat ook een uitkijktoren. IMPRESSIE: PIOTR SZCZESNIAK

„Het is ja of nee, en niet half.” De regiegroep
voor Spoorpark Tilburg geeft een helder signaal af
bij de geboorte van het plan.
Stephan Jongerius
Tilburg

167
Het bestaande berkenbosje
bij het Van Beurdenterrein
verdwijnt op termijn, maar
meteen komen er 167 grotere
bomen in het basispark.
■

Nu nog een grote grasvlakte, vanaf volgend jaar een glooiend stadspark dat eenieder in elk seizoen
iets te bieden heeft. Van, voor en
door de stad. Ziedaar de ambitie
van Spoorpark Tilburg. Introductie aan de hand van steekwoorden.

De ruimte
Een grensverleggend burgerinitiatief, stelt de regiegroep die de
planvorming leidde over Spoorpark Tilburg. Dat grensverleggend
moet ook letterlijk worden opgevat. Het toch al forse terrein is in
15 maanden met een derde opgerekt tot een slordige tien hectare.
Slimme ingreep: de dijk die parallel aan het spoor al was opgetrokken wordt met 55.000 kub
zand opgevuld, er ontstaat een
glooiend terrein met hogere en
diepere delen. Tegen het spoor
ontstaat extra ruimte waar je
straks - op het zuiden - lekker in
de zon ligt.
In onderhandeling met wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone) is bovendien 1,5 hectare tegen de Ringbaan West ‘ingepikt’.
De gemeente wilde die aanvankelijk reserveren voor een leisurevoorziening. De prijs: mogelijk
een woontorentje op het voormalige Van Beurdenterrein, eigendom
nu van Pieter Zeeuwen. „We hebben dat liever niet”, zegt Anita de
Haas van de regiegroep, „maar we

snappen dat de gemeente iets wil
terugverdienen. Ook voor de kwartiermakers is het acceptabel.”
Opbrengst: ruimte, voor alle onderdelen, maar ook voor een evenemententerrein waar je wat mee
kunt. En dat moet geld in het laatje brengen voor parkbeheer en
onderhoud.

Het proces
Een hell of a job, nooit saai”, zo
omschrijft Johan Dunnewijk de
klus die zijn regiegroep met vele
tientallen burgers en enkele professionals in 15 maanden klaarde.
Uit 82 ideeën die Tilburgers indienden werden acht kwartiermakers geselecteerd. Ondersteund
door adviseurs, landschapsarchitecten en uiteindelijk een projectleider maakten ze een samenhangend ontwerp.
Het overleg met de gemeente
was soms moeizaam. „Soms moesten we echt op onze strepen
staan, het moet wél een burgerinitiatief blijven”, zegt Anita de
Haas. Maar de gemeente liet het
vetorecht op stal en de regiegroep
maakte spaarzaam gebruik van
het ultieme ‘dreigement’: dan
zoek het zelf maar uit.

De kosten
De aanleg van het ‘basispark’ is
begroot op 5,4 miljoen euro. Dat
is inclusief de aanleg van de waterpartij, 167 grotere bomen en een
terras voor de horeca.
De individuele kwartiermakers

financieren vervolgens hun eigen
aandeel; samen nog eens 1,6 miljoen. De een - Beach Tilburg - is
daar al verder mee dan de ander:
het T-Huis en Urban Sportspark.
„Dat is onze grootste zorg”, zegt
Dunnewijk, „maar waar we kunnen, zullen we mensen ondersteunen die financiering rond te krijgen.”
De rekening voor het basispark
legt de regiegroep bij de gemeente. Bovenop de 5,4 miljoen - „60
euro per vierkante meter, een redelijk bedrag” - moet die onder
meer de aankoop van ‘Van Beurden’, verdere grondsanering en
sloop van de hoekwoningen bij de
Hart van Brabantlaan betalen.
Aanvankelijke plannen voor bij
voorbeeld crowdfunding of winstgevende energiewinning zijn onhaalbaar gebleken. „Als je tien dromen op elkaar stapelt, ben je over
tien jaar nóg bezig”, zegt Dunnewijk.
Diens heldere signaal aan de gemeente: een plan-b is er niet, faseren is voor de regiegroep evenmin
een optie. „Dít is het plan van de
stad: het is ja of nee en niet half.”

De uitvoering
Als de gemeenteraad dit voorjaar instemt, kan de aanleg van
het basispark dit najaar van start
gaan. Een Stichting Spoorpark Tilburg - gevormd uit enkele leden
van de regiegroep, buurtbewoners, kwartiermakers en gebruikers - ziet toe op de uitvoering,
het parkbeheer en de exploitatie.
Er komt een parkmanager en een
conciërge, het park - dat ‘s nachts
wordt afgesloten - moet schoon
en veilig zijn en blijven. „Als het
een succes wordt, is het al gauw
ook commercieel interessant”,
zegt Dunnewijk, „En dan moet je
oppassen. Het moet een park van
de stad worden én blijven. ”

䊱 Lucy

Bathgate, kwartiermaker
‘levend water’.

Levend water maakt
gelukkig, zorgt voor
ontspanning. Dit
water heeft invloed
op het hele park
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nemers zelf omschreven als ‘de
nieuwe woonkamer van Tilburg’.
9, 10 en 11 Levend water. Vanuit een
hoger gelegen waterplein stroomt
water in de speelbeek en komt uit in
de vijver.
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1. Stadscamping. Twintigtal plaatsen
waaronder enkele zelfgebouwde accommodaties voor bed&breakfast.
2. Beachsportlocatie en paramedisch
centrum. Met kantine en veel sport en
beweegactiviteiten.
3. Westelijke entree met plein en pergolapoort.
4. Woontoren, tiental lagen (ca 35 meter
hoog, 21x21 meter). Optie, afhankelijk
van onderhandeling gemeente-Van
Beurden.
5. Hondenuitlaatplek.
6. Urban sports. Betonbaan van internationaal niveau met obstakels
voor skaten, fietsen en steppen met
graffitimuur.
7. Ligweide op glooiend talud.
8. T-huis met terras, door de initiatief-

sers
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Spoorpark Tilburg is een burgerinitiatief: een levendig stadspark dat
voor iedereen het hele jaar door iets
te bieden heeft, is het idee.
Als de gemeenteraad instemt met
de investering, kan de aanleg
komend najaar beginnen.

w it s s

O u ts h o o rn st

Noor

oë st ra at

Spoorpark Tilburg

ra at

en door de stad

Brab antla an

Vandaar wordt water gezuiverd en
teruggepompt.
12. Brug over spoor. Is nog een wens,
de plek nog een optie, eventueel te
financieren via crowdfunding.
13. Boulevard,

14. Evenemententerrein, 2ha groot.
15. Uitkijktoren; voor een euro naar
boven, ook te gebruiken voor klimsport.
16. Scouting Esjeeka, gebouw van
500 m2 .

17. Kiosk met overkapping. Horeca- en
ontmoetingspunt.
18. Kunstwerk.
19. Oostelijke entree met plein en pergolapoort.
20. Parkeerplaatsen.

dwarsdoorsnede terrein
Zijde Hazelaarstraat

Zijde spoor

GRAPHIC WILLEM BUIJS / BRON REGIEGROEP SPOORPARK TILBURG / MAPS4NEWS.COM/©ANDES

‘Ik word
hier blij van’

Keihard
já, graag!

‘Een heel
mooie mix’

Een droom die uitkomt, minder is
het niet voor Lucy Bathgate. Ze
maakt zich al vier jaar sterk voor
‘levend water’ in de stad. „Tilburg
had ooit 35 beken, een enorm gemis dat er geen stromend water
meer is. Het geeft plekken een andere kwaliteit, je wordt er gelukkiger van, meer ontspannen.”
Want in het park gaat het water
strómen ja. De centrale vijver
wordt vanaf de Hart van Brabantlaan gevoed met schoon hemelwater. Als het hard of lang regent,
kan de vijver overstromen in een
wadi en zelfs in een lager gedeelte
richting de ecologische verbindingszone langs het spoor.
Vanuit de vijver wordt water gezuiverd door planten (heliofyten)
en gepompt naar het Waterplein,
vandaar stroomt het via de speelbeek terug. „Dit levende water
heeft invloed op het hele park, ik
word hier heel blij van.”

„Een unieke kans voor de stad. Ik
wil een keihard ja horen!” Loïs de
Jong staat te popelen om met drie
partners de Urban Sports Area in
het park van de grond te tillen. De
jeugd van de stad heeft er récht
op, zegt hij: een plek waar ze het
avontuur kunnen zoeken.
In de area kunnen ze straks skaten, biken en steppen, er komt
een freerunparcours. Vanuit deze
plek loopt een streetskatebaan
langs de parkpaden. Op een graffitimuur kan de jeugd zijn tags achterlaten. Vaders beklimmen met
jongere zoons en dochters rotsblokken in de boulderarea. Maar deze plek zet straks - samen met de
indoorbaan in de Hall of Fame Tilburg ook op de kaart voor (inter)nationale wedstrijden en evenementen, weet Loïs. De financiering? Is nog wel een ding, ja.
„Maar dat gaan we links- of rechtsom voor elkaar krijgen.”

„Volgend jaar gaat het gebeuren.”
Bart Spijkers, fysiotherapeut en
beachvolleyballer, roept het al een
paar jaar tegen vrienden en kennissen. „Dankzij de bestuurskracht van de regiegroep ligt er nu
een goed ontwerp, een heel
mooie mix. Nog wel een heel bedrag voor de gemeente, maar hopelijk komt het er nu écht van.”
Beach Tilburg - acht velden maar ook Fit City wil Spijkers realiseren. Met een reeks mogelijkheden, ook voor ouderen, om te bewegen en fitter te worden, zoals
een bootcampclub en een beweegtuin. Dat alles met deskundige ondersteuning van fysiotherapeuten, een arts en diëtisten in het paramedisch centrum. „Door het
park komen ‘stations’ waar mensen oefeningen kunnen doen. We
hebben elkaar straks nodig in het
park. Samenwerking wordt de
sleutel tot succes.”

䊱 Loïs

de Jong, kwartiermaker
Urban Sports Area.

Jeugd heeft recht op
plek voor avontuur,
maar ze is ook voor
internationale
wedstrijden geknipt

䊱 Bart Spijkers, kwartiermaker
Beach Tilburg.

We hebben elkaar
straks nodig in het
park. Samenwerking
wordt de sleutel tot
succes

