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De tekeningen van de toren doen 
bij veel wandelaars uit de regio 
wellicht een belletje rinkelen. Dat 
klopt, want het ontwerp voor de 
Kempentoren is geïnspireerd op 
de Flaestoren die sinds 2011 in 
landgoed De Utrecht staat op de 
grens van Esbeek en Lage Mierde. 
Deze uitzichttoren is gerealiseerd 
door een groep maatschappelijke 
organisaties en bedrijven uit de 
directe omgeving van De Utrecht. 
Dezelfde club is vanaf het begin 
betrokken bij de plannen voor het 
Spoorpark en de voorlopers ervan, 
het Hart van Brabantpark.
De torenbouwers liepen al langere 
tijd met het idee rond om een link 
tussen stad en platteland te maken, 
in dit geval dus De Kempen. Een 
kopie van de Flaestoren zou niet 

alleen een prachtige uitstraling 
en attractie voor het Spoorpark 
zijn, maar tegelijkertijd een mooi 
object om de Kempen in de stad 
te promoten, zo dachten zij. 
Uiteindelijk werd het geen kopie, 
maar een vergrote versie. In het 
open landschap van De Utrecht 
steekt de Flaestoren 19 meter 
de lucht in, in het Spoorpark 
komt er 17 meter bovenop. Ter 
vergelijking: dat is de omvang van 
een appartementencomplex van 
meer dan 10 etages hoog. De totale 
investering bedraagt om de nabij 
700 duizend euro, waarvoor bij de 
provincie Noord-Brabant en de 
Rabobank leningen zijn afgesloten. 
Tevens wordt samen met de 
Stichting Spoorpark gesproken 
met enkele lokale fondsen zoals 

het Tilburgse Tivolifonds en het 
fonds Maatschappelijk Dividend 
van de Rabobank.

Entreegeld
Stichting de Torenbouwers gaat de 
toren exploiteren. De inkomsten 
bestaan uit entreegeld en arrange-
menten. De entreeprijs is het eerste 
jaar 1,50 euro, die digitaal betaald 
kan worden bij het draaihek van 
de toren. In overleg met de Stich-
ting Spoorpark is afgesproken dat 
bij tegenvallende bezoekersaan-
tallen deze tot 2 euro verhoogd 
kan worden. Met de gemeente 
Tilburg en de Citymarketing-orga-
nisatie van de stad zijn inmiddels 
afspraken gemaakt voor georga-
niseerde stadsbezoeken en tickets 
voor minder vermogende Tilbur-
gers. Met enkele kwartiermakers 
en Kempische outdoor-bedrijven 
denken de torenbouwers na over 
de realisatie en exploitatie van een 
tokkelbaan en een zogenaamde 
hangglide-faciliteit. 
De stichting achter de toren heeft 
overigens geen commercieel doel: 
als de opbrengsten dit toelaten,  
organiseren zij vanuit de filosofie 
van social return op en rond de 
Kempentoren speciale projecten 
en/of activiteiten.

Behalve zeven enthousiaste kwartiermakers krijgt het Spoorpark 
nóg een blikvanger. Een panoramatoren van 36 meter die boven 
het park uittorent en de Kempen figuurlijk met de stad verbindt.

Sponsoren
Om de toren tastbaar met de Kem-
pen te verbinden kunnen Kempen-
gemeenten en bedrijven uit de re-
gio traptreden en de verschillende 
bordessen of omlopen op de toren 
sponsoren. De toren kent acht om-
wentelingen. Voor ondernemers 
uit de zes Brabantse Kempenge-
meenten en uit de Antwerpse 
Kempen is per gemeente een om-
wenteling beschikbaar. De boven-
ste omloop is geschikt om, naast 
een groot bord van het Spoorpark, 
passende borden met specifieke 
kenmerken van de Kempenge-
meenten (en dorpen) te plaatsen. 
Toen de plannen voor de toren 
steeds concreter werden, is de 
knoop doorgehakt om de toren 
36 meter in plaats van de eerder 
ingeschatte 19 meter te maken. 
Hiermee wordt het uitzicht nog 
indrukwekkender. Praktisch punt 
bleek hierdoor dat de toren niet 
met boomstammen omwikkeld 
kan worden, zoals bij de Flaestoren 
het geval is. De reden is simpel: in de 
bossen van De Utrecht staan geen 
bomen van de lengte. De bouw van 
de toren start dit voorjaar met het 
storten van het fundament. Medio 
juni moet de toren klaar zijn.

Wie zijn de initiatiefnemers? 

•  Reijrink Montage B.V., Pro-
ductie en bouw van staal-
constructies, Esbeek

•  Aannemersbedrijf J.A. van
Gisbergen B.V., Hoge Mierde

•  Bouwbedrijf Gebroeders Van
Gisbergen B.V. Hoge Mierde

• Houthandel Van Dal, Esbeek

Daarnaast dragen de volgende 
partijen hun steentje bij: Sigma 
Engineering Esbeek, Landgoed de 
Utrecht (ASR) Esbeek, Tielemans 

Constructies Best, Wilde Vaart 
Hilvarenbeek, Luyten-Smeulders 
Architecten-Tilburg, Heemkun-
dige groep Esbeek, Land van de 
Hilver (Stichting ondernemend 
Hilvarenbeek), MDS Interim & Fi-
nancieel Management, Matthieu 
de Sevaux en Pontifax Esbeek.

 ĥ Meer info via 
Stichting de Torenbouwers  
Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek 
info@kempentoren.nl

Financieel wordt de toren mogelijk gemaakt door vier 
initiatiefnemers, alle gerenommeerde bedrijven uit de 
Kempen.
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