ONDERNEMEN

IN SPOORZONE TILBURG

Nieuwe
parels

Spoorpark Tilburg, Doloris’ Universe en Doloris’
Rooftop. Deze nieuwkomers in de Tilburgse
Spoorzone gaan letterlijk en figuurlijk sky high.
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On top of the roof. V.l.n.r.
Jaap van Ham, Sophie Peters, Steffan Oerlemans, Paul
Peeters, Joep van Gorp en
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Gijs van der Velden.

D

e Spoorzone is binnenkort enkele nieuwe parels rijker. In april
gaan in het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan de deuren van Doloris open. Je mag
kiezen: op expeditie in het surrealistische kunstlabyrint Doloris’ Universe, of
naar het dak voor exclusief eten en drinken bij
Doloris’ Rooftop. Een gecombineerd bezoek kan
ook. Twee maanden later, het is zomer: Spoorpark Tilburg doet voor het eerst zijn hekken
open aan de Hart van Brabantlaan. De stad heeft
er een uniek stadspark bij.

KUNSTLABYRINT Een labyrint
waar je tussen en over kunst loopt, of er onderdoor kruipt. In 40 verschillende belevingskamers en in passages. Kunst die je de ene na de
andere sensatie bezorgt en versteld laat staan.
Een ervaring met uiteenlopende belevingswerelden. Joep van Gorp van cultureel bureau
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‘In Tilburg ontstaan veel initiatieven dankzij de positieve
samenwerking en betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Dat spreekt ons als
coöperatieve bank erg aan.’

Qanvas zag iets soortgelijks vijf jaar geleden in
Berlijn. ‘Dat moet ook in Tilburg kunnen’, was
zijn reactie toen. ‘Maar dan groter, professioneler, next level, dat moet lukken. Het is ‘m gelukt.
'Het enthousiasme bij de financiers die ik benaderde, liet even op zich wachten. En pas toen ik
het voormalige postkantoor van binnen zag, was
ik overtuigd van de mogelijkheden. Maar vervolgens is het hard gegaan.' Joep haalde de Berlijnse labyrintbedenker Tim Henrik Schneider naar
Tilburg. Onder zijn leiding hebben Duitse en
Nederlandse kunstenaars het labyrintidee voor
Tilburg verder uitgewerkt en gebouwd.Tot de
opening blijven alle deuren potdicht. Voor een
preview ga je naar de website. Tickets zijn al
verkrijgbaar.

ROOFTOPBAR Tijdens zijn zoektocht
naar het juiste concept wist Joep het zeker: ‘hier
hoort een toffe en unieke horecagelegenheid bij.’
Het contact met horecaondernemer Jaap van
Ham en creatief cateringbedrijf Cookaholics was
snel gelegd. Jaap is behalve café-eigenaar ook
een echte conceptendenker. Zijn vorig jaar geopende Pannenkoekfabrique Het Ketelhuis was
meteen een hit. Van de Doloris’ Rooftop enkele
verdiepingen boven het doolhof verwacht hij
hetzelfde. Die bestiert hij samen met Cookaholics dat zo’n 600 evenementen per jaar verzorgt.
Klanten ontzorgen en voor culinaire beleving
zorgen, zijn de sterke troeven van het bedrijf.
Samen met Jaap vertellen Gijs van der Velden en
Steffan Oerlemans van Cookaholics over hun
Doloris’ Rooftop. 'Nog nooit vertoond', trappen
ze af. 'Je komt binnen in een ruimte die werelds
en verleidelijk aandoet. Buiten hebben we een
terras van maar liefst 350 m2. En dat alles op
het dak met de stad aan je voeten. Behalve van
het uitzicht geniet je bij ons van een heerlijke
cocktail -een mooi glas bier kan ook- en van bijzondere gerechten uit alle werelddelen. Niet het
traditionele hoofd-, voor- en nagerecht maar
comfortfood om met je tafelgenoten te delen.'
SPOORPARK Aan de westflank van de
Spoorzone gaat op 21 juni het Spoorpark

Joep verwacht grote drukte
bij het labyrint: ‘Als je alleen
al naar de voorverkoop
kijkt.’ Ook de Rooftopbar
heeft al de nodige reserveringen binnen.
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Sophie Peters bij het project
‘Levend Water’. Door het
Spoorpark stroomt water,
een kabbelende beek waar
iedereen kan spelen of ontspannen.

VAN FARMA
NAAR PARK
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Sophie Peters was ooit
marketeer in de farmaceutische industrie. Een
mooie baan. Maar Sophie
wilde iets anders. ‘Iets betekenen voor de samenleving.’ De vacature van
parkmanager van het
Spoorpark kwam langs.
‘Zo op het oog niets voor
mij’, was haar eerste reactie. Nog eens goed gekeken… en gesolliciteerd.
Sophie heeft het roer volledig omgegooid. ‘Ik heb
er geen moment spijt
van.’

Tilburg open voor het publiek. Een uniek stadspark op het voormalige Van Gend & Loos terrein. Uniek in zijn opzet. Parkmanager Sophie
Peters: 'Het park is ontworpen rond uiteenlopende ingrediënten die afkomstig zijn van enthousiaste initiatiefnemers en kwartiermakers.
Behalve groen zien we bijzondere waterpartijen,
kunst, een T-Huis, een fraaie panoramatoren, de
scouting, ruimte voor sport en bewegen, een
stadscamping en fraaie taluds om lekker te luieren.' Het Spoorpark is al even uniek vanwege de
oorsprong van de plannen. 'We hebben het over
een door heel veel mensen gedragen burgerinitiatief. Daar kon de gemeente geen nee tegen
zeggen. Die heeft de grond en het geld beschikbaar gesteld. En wij -dat wil zeggen: al die betrokken burgers, organisaties en ondernemershebben in hoog tempo de plannen ontwikkeld
en het park letterlijk en figuurlijk uit de grond
gestampt. En dat alles binnen het budget en met
een constructieve samenwerking tussen gemeente en Stichting Spoorpark.'

De komst van Doloris en het Spoorpark was
voor Rabobank Tilburg en omstreken het sein
om mee te denken. Paul Peeters, accountmanager MKB, legt uit: 'We hebben regelmatig aan tafel gezeten rond de plannen voor Doloris en
hebben verschillende initiatieven in het Spoorpark gefinancierd. Wij hebben dan vaak de neiging om alles te labelen. Zo van ‘dit is cultuur, dit
recreatie’. Maar hier kregen we te maken met
plannen die zich niet in een hokje laten stoppen.
Dan moet je als bank meebewegen om de juiste
toegevoegde waarde te bieden. Dat is voor alle
betrokkenen een leerzaam proces.' Paul is enthousiast over de ontwikkeling van het centrum
van Tilburg. 'Behalve in winkels en horeca is er
geïnvesteerd in bijzondere projecten die de stad
stevig op de kaart zetten.' Sophie, Joep, Jaap, Gijs
en Steffan zijn het met hem eens. 'Hulde ook
voor de manier waarop de gemeente de Spoorzone aanpakt. Heel Tilburg is er trots op. Beter
kan niet.'

SPOORPARKTILBURG.
NL; DOLORIS.NL
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