6 | Wijkkrant De Noordhoek

Dankzij levend water krijgt het
De aanleg van het Spoorpark is in volle gang. Het bijzondere
aan het park is dat het voor en door Tilburgers is ontwikkeld.
Uit 82 plannen zijn 8 kwartiermakers gekozen die het hart van het
park gaan vormen. Dankzij hun ideeën en daadkracht kunnen alle
Tilburgers in de loop van 2018 genieten van een uniek stadspark.
In een serie presenteren de kwartiermakers zich. Deze keer Levend
Water, het initiatief van kwartiermaker Lucy Bathgate.
Wat voor kwartiermaker
ben je?
In 2013 heb ik mijn droom voor
Levend Water in de stad beschreven in het dromenboek voor de
koning. Om die droom waar te
maken heeft zich een netwerk gevormd van experts op het gebied
van water. Er waren begin vorige
eeuw 35 beken in Tilburg, waaronder de Bedbuer of Buerde die door
het Spoorpark liep. We hebben
onderzocht waar het water nu is
gebleven én we hebben de kansen
onderzocht waar er weer water
zou kunnen stromen: levend water
voor een levende stad. Eén van de
kansen was in het Spoorpark. Die
kans heb ik opgepakt en mijn plan
hiervoor ingediend.
Ik ben erg blij dat ik de kans heb
gekregen om samen met de andere kwartiermakers vorm te geven
aan het Spoorpark. Buiten mijn
kinderen om is dit het project dat
ik met de meeste toewijding heb
gedaan tot nu toe in mijn leven.

Wat is precies je plan voor het
Spoorpark?
We willen water terugbrengen op
deze plek in de stad met het idee
van Levend Water. Dit betekent
schoon en stromend water. Een

watersysteem dat bestaat uit een
waterplein met 25 opborrelende
bronnetjes en een ondiepe speelbeek. Daarnaast komt er een grote
vijver en een groene vallei. We leggen ook een moerasfilter aan, die
het water in de speelbeek zuivert.
Het geheel wordt beplant met
over- en waterbeplanting. Tenslotte komen er voorzieningen voor
educatieve bijeenkomsten, bijeenkomsten van het kennisnetwerk en
een waterloket.

Wat gaan jullie bijdragen aan
het park?
Door water toe te voegen aan het
park, krijgt het hele park een ander
karakter. Je kunt langs het water
wandelen, wegdromen, verkoeling
zoeken, tot rust komen, met water
spelen. Ook de beplanting en de
insecten en dieren in het park hebben water nodig.
Het watersysteem in het park is zo
ingericht dat het in korte tijd ruim
2000 kuub regenwater uit stad en
park kan opvangen en bergen in
de groene vallei en vijver. Het waterniveau stijgt dan tot 70 cm. Na
een flinke regenbui kan het water
langzaam infiltreren in de droge,
zandige oevers. Hierdoor wordt
de riolering minder belast en komt

het water ten goede aan de natuur.
Daarmee houden we rekening met
de klimaatverandering.

En wat voor de direct
omwonenden?
De buurtbewoners krijgen een
heel mooi park. De aanwezigheid
van het water draagt daar zeker
aan bij. De samenwerking met de
andere kwartiermakers, adviseurs
en professionals heb ik de afgelopen jaren als heel prettig en uiterst
effectief ervaren. Ik merk gaandeweg dat ik altijd zo wil werken.
Daarom heb ik deze manier van
participatief samenwerken vanuit
verschillende disciplines ook over-

genomen op mijn werk. Ik werk
bij de gemeente Tilburg. Op dit
moment ben ik kwaliteitsadviseur
voor het verbeteren van subsidies.

Hoe vind je ontwikkeling van
het park tot nu toe gaan?
Het wordt geleidelijk zichtbaar
hoe het park eruit gaat zien. Ik
ga regelmatig kijken en ervaar nu
al de rust die er van uitgaat. Het
wordt zoals we het samen bedacht
hebben. Dat is bijzonder om mee
te maken. Het geeft me een vredig
en voldaan gevoel.
Door het kwartiermakersoverleg,
waar ook wijkvertegenwoordigers
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bij aanwezig zijn, blijven we op de
hoogte van de ontwikkelingen. Tijdens het Bouwcafé delen we die
ook met geïnteresseerden uit de
stad.

Hoe ziet het park er over vijf
jaar uit? Wat is je droom?
Het is Tweede Paasdag 2023 en ik
wandel door het Spoorpark. Het is
precies tien jaar geleden dat ik voor
het eerst op het terrein kwam. Het
is een grote groene long, waar de
stad kan ademen met volop ruimte voor sport en ontspanning. Het
is een fijne plek waar ik graag kom.
Levendig en rustgevend. Vanaf
de ingang aan de stadskant loop
ik het park in, via de Rits en het
waterplein. Daar spelen kinderen
tussen de opborrelende bronnetjes. Vanuit hier heb je een prachtig overzicht over het park en de
zonnige hellingen waarachter je
de trein zachtjes langs hoort glijden. Het pad volgt de speelbeek.

Vogels hippen even aan de kant,
maar zijn ons wel gewend. Het is
ook hún park. Het park is vol met
kleine dieren en insecten. Langs
de beek loop ik naar de vijver. Ik
steek over via de kleine houten
brug, richting T-huis. Het heeft net
geregend. Een flinke bui die vanuit
de stad via de groene vallei in de
vijver is gestroomd. Ik ga zitten op
het terras en bestel een kop thee.
De bloesembomen geuren. Na een
tijdje loop ik via de tuinen, waar
het stil is, naar het Urban Sports
gebied. Ik blijf een tijdje kijken
naar de geconcentreerde bewegingen van de skaters en fietsers. Dan
volg ik de boulevard en loop over
de brug over de groene vallei. Ik sta
stil bij de beek en zie kleine vissen
tussen de waterplanten schieten.
De planten buigen en dansen met
de zachte stroom mee. Het water
schittert terwijl ik voorover buig
en mijn vingers laat spelen met het
spiegelbeeld van mijn glimlach.

