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Lucy Bathgate

“STROMEND WATER 
MAAKT GELUKKIG!”

Een droom die uitkomt, minder is het niet voor 
kwartiermaakster Lucy Bathgate: stromend 
water terug in de stad, in eerste instantie in het 
nieuwe Spoorpark: "Door de bomen heen zag ik 
het park. Als een grote groene long waardoor 
de stad kan ademen. Een plek voor ontmoeting 
en bedrijvigheid, sport en ontspanning. In de 
namiddagzon gaat het pad over in een klaterende 
beek. Water, ooit afgevoerd naar riolen, nu gezocht 
en bezongen. Levend Water voor een levende stad. 
Want stromend water maakt gelukkig."
Al jaren droomt zij van levend water in de stad:
"Ik geloof in de kracht van verbeelding, van 
ideeën. Zonder deze is niets in de wereld tot stand 
gekomen. Vanuit gezamenlijke gedachtenkracht 
kan de stad schoner, groener en stiller worden."
Op een bijeenkomst van CAST* ging het over 
tegeltjes eruit en groen erin. Lucy: "Ik dacht, dit kan 
anders, ruiger en met waterstromen. Veel mensen 
in Tilburg houden zich al met groen bezig. Een 
voorwaarde voor groen is stromend water dus daar 
ging ik me op richten."

WATERLOPEN
Kernvraag: waar is het oorspronkelijke water 
gebleven? Amateurhistoricus Rob van de Putten 
wees Lucy erop dat hier ooit 35 (!) oorspronkelijke 
waterlopen waren, waarvan een deel nog aanwezig. 
Al snel ontstond het kennisnetwerk Levend Water.
In 2014 dook een waterkaart op in het Regionaal 
Archief. Lucy: "In Tilburg stroomt het water van

Zuid naar Noord. De Korvel is het hoogste punt en 
vandaar stroomt het water eerst naar net noorden 
en dan met een grote bocht oostwaarts naar de 
Voorste Stroom. Een tweede stroom gaat van West 
naar Oost: die begint bij stadspark De Oude Dijk en 
meandert dan via de Piushaven naar Moerenburg. 
Ook die komt tenslotte uit in de Voorste Stroom. 
Het doen herleven van (delen van) deze beide 
stroomgebieden op een eigentijdse manier, dat 
achten wij als kennisnetwerk kansrijk."

WATER BEVRIJDEN
Lucy: "Het water te vinden, te bevrijden en weer 
te laten stromen is volledig overgenomen in de 
omgevingsvisie 2040 van de gemeente. En toen 
kwam het Spoorpark op ons pad. Wat een kans! 
Voor het ontwerp van het Spoorpark mochten 
we als netwerk een pitch houden. Vanuit de 
gedachten: is dit realiseerbaar? Is er voldoende 
aanvoer? Kan er schoon en stromend water door 
de kringloop? Het bleek te kunnen en we werden 
uitverkozen tot kwartiermaker. Dat was in mei 
2016." In het park gaat het water stromen. Lucy:
"De centrale vijver wordt gevoed met schoon 
hemelwater; door plantenzuivering wordt het 
regenwater nog verder schoongemaakt. En dan 
gepompt naar het waterspeelplein met fonteintjes. 
Het water wordt rondgepompt in een cyclus van 
vier dagen. In de winter is een ijsbaan mogelijk. Ik 
word hier zo blij van."
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SPOORPARK
TILBURG

FACTS & FIGURES
Het conceptplan Spoorpark, een burgerinitiatief, is 
in februari ingediend onder veel applaus. En in april 
gefiatteerd door de gemeenteraad. Uit de 83 ideeën die 
Tilburgers inbrachten werden 8 kwartiermakers 
geselecteerd waaronder Lucy Bathgate (Levend Water), 
het T-huis en Outdoor Urban Sports.

Het park wordt een groene oase met diverse flora en 
fauna. Er komt onder meer een wandelboulevard, 
een kunstwerk, een uitkijktoren, stromend water, een 
terrein voor skateboarders, BMX-fietsen, en andere 
buitensporten, scouting Esjeeka, een T-huis met 
horeca en terras en een stadscamping.

Het van Gend en Loos terrein is 7 0 ha groot. Aan de rand 
staat het sterk verpauperde van Beurdenterrein, een 
voormalige oliehandel. Ter compensatie van de kosten 
wil de gemeente op het terrein een 30 meter hoge 
woontoren bouwen voor sociale huurwoningen.

Aan het park hangt een prijskaartje van 5,4 miljoen. 
Daarbij komen nog de kosten van de aankoop en de 
sanering van het van Beurdenterrein. Plus de sloop van 
het rijtje hoekwoningen aan de Hart van Brabantiaan. 
Alle kosten komen op het bordje van de gemeente.

De kosten van het onderhoud van het terrein (ca 2 ton 
jaarlijks) moeten de kwartiermakers zelf ophoesten.

De gemeenteraad stemde in met het uiteindelijke 
prijskaartje (8,7 miljoen). De spade kan dit najaar 
degrond in en het park kan volgend jaar al open.
Zie ook www.spoorparktilburg.nl

1 STADSCAMPING
2 BEACHVOLLYBAL + PARAMEDISCH CENTRUM
3 WESTPLEIN
4 WESTENTREE - PERGOLAPOORT
5 WOONTOREN
6 HONDENUITLAAT 
7URBANSPORTS
8 LIGWEIDE OPTALUD 
9T-HUIS METTERRAS

10 VIJVER
11 PARKEREN
12 BRUG OVER SPOOR (OPTIONEEL)
13 BOULEVARD
14 EVENEMENTENTERREIN
15 SPEELBEEK -NATUURLIJK BUITENSPELEN
16 UITKIJKTOREN
17 SCOUTING
18 KIOSK + OPENBARE OVERKAPPING

19 WATERPLEIN
20 KUNSTWERK VROMANS
21 OOSTPLEIN
22 OOSTENTREE-PERGOLAPOORT
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