
 

TUSSENRAPPORTAGE NR.1 
Tilburg, 4 februari 2016 
De Regiegroep VGL‐terrein is op 16 november 2015 met haar werkzaamheden gestart. Nu, bijna 3 
maanden verder, doet zij in deze 1e tussenrapportage kort verslag van haar werkzaamheden tot op 
heden. 
 
1. Context en opgave 

 
Een aantal jaren geleden kocht de gemeente Tilburg het (voormalige) Van Gend en Loosterrein 
(VGLterrein) 
aan. In het Coalitieakkoord 2014 – 2018 werd vastgelegd wat de bedoelingen met dit terrein 
zijn. 
In juli 2014 wordt er een ’Regieteam’ ingesteld. Het stelt zich ten doel ‘de ontwikkeling van het 
VGLterrein 
tot een lokale en regionale ontmoetingsplaats waar unieke groen‐ en leisure activiteiten 
gehuisvest zijn en waar regionale bedrijven en burgers elkaar opzoeken om nieuwe ontwikkelingen 
die bijdragen aan de duurzame vitaliteit van het gebied’. 
Het Regieteam stelt een Plan van Aanpak op dat in april 2015 wordt uitgebracht. Op 14 juli 2015 
besluit het College van B&W definitief met dit plan in te stemmen en het Regieteam opdracht te 
geven om de invulling van het parkdeel van het VGL‐terrein te coördineren. ‘Overheidsparticipatie’, 
een nadrukkelijke doelstelling in het Coalitieakkoord 2014‐ 2018, dient hier te worden toegepast. 
In de nazomer van 2015 groeit het besef dat het gewenst is de verantwoordelijkheden van 
planindieners en planbeoordelaars van elkaar te scheiden. Wethouder Berend de Vries doet Johan 
Dunnewijk in het verlengde hiervan het verzoek een nieuwe en in bovenstaande zin onafhankelijke 
Regiegroep te willen samenstellen en als voorzitter te fungeren. 
Op 16 oktober 2015 wordt dit tijdens de zogeheten ‘aftrapbijeenkomst’ door de wethouder 
publiekelijk gemaakt. 
 

 

 

 

 

  



2. Samenstelling Regiegroep 
De mensen die zijn aangezocht lid van de Regiegroep te worden ‐ en die daar positief op hebben 
gereageerd ‐ zijn: 
 Anita de Haas, voorheen werkzaam als verslaggeefster, chef regio Tilburg en chef 
economieredactie bij het Brabants Dagblad; 
 Vera van Duren, ondernemer en medeoprichter van Fablab013 in Tilburg; 
 Frank Vermeulen, werkzaam als adviseur communicatie bij de gemeente Rotterdam en 
woonachtig in de Bomenbuurt; 
 Noud Derks, werkzaam als directeur projecten en vastgoed bij de Provincie Noord‐Brabant en 
voordien gemeentesecretaris van Tilburg. 
De Regiegroep wordt voorgezeten door Johan Dunnewijk, voorheen werkzaam als 
directeurbestuurder 
van woningcorporatie WonenBreburg. 
De Regiegroep wordt ambtelijk ondersteund; de rol van gemeentelijk coördinator in de richting van 
de Regiegroep wordt vervuld door de heer Tom ter Bekke. 
 
3. Taakstelling Regiegroep 
In haar eerste vergadering concludeert dat de taakopdracht die de gemeente aan haar verstrekt 
heeft verduidelijking behoeft. Dit om de verwachtingen zowel binnen de Regiegroep alsook naar 
buiten (burgers van Tilburg, initiatiefnemers, de gemeente Tilburg), onverkort helder te laten zijn en 
eventuele misverstanden hierover zo veel mogelijk te voorkomen. De Regiegroep formuleert haar 
opgave als volgt: 
‘Het via de weg van burgerparticipatie bepalen en realiseren van de invulling van het parkdeel van 
het VGL‐terrein (op de basiskaart d.d. 24‐03‐2015 aangeduid met de kleur donkergroen), de tijdelijke 
evenementenlocatie (op de basiskaart groen gearceerd) alsook het leisure‐gedeelte van het terrein 
(op de basiskaart aangeduid met de kleur oranje‐geel) dat na realisatie van de door de gemeente 
beoogde bebouwde leisure‐faciliteit van maximaal 15.000 m2 resteert. De regiegroep zal de door 
haar gemaakte keuze(s) communiceren met de stad en ter informatie delen met wethouder Berend 
de Vries en de gemeenteraad (streven hiervoor is tweede helft juni 2016). Naast de 
verantwoordelijkheid invulling te geven aan de ontwikkel‐ en realisatiefase berust bij de regiegroep 
ook de taak om de beheer‐ en exploitatiefase vorm te geven. Het is echter denkbaar dat de beheeren 
exploitatiefase een andere dan de huidige samenstelling van de regiegroep vereist. Indien daartoe 
door de Regiegroep wordt besloten, dan zal zij zorg dragen voor een werkbare overdracht'. 
 
 
 
 
 

  



4. Resultaten tot dusverre & voornemens voor de korte termijn 
De Regiegroep is inmiddels drie keer in vergadering bijeen geweest (op 16 en 30 november 2015 en 
op 14 januari 2016). 
Standpunten zijn ingenomen en acties uitgezet respectievelijk uitgevoerd op de volgende aspecten: 

• verduidelijking opgave Regiegroep (zie punt 3); 
• inrichting en vormgeving van het traject dat het Regieteam voor ogen heeft; 
• planning: onderdeel hiervan is het verlengen van de aanvankelijk gestelde termijn voor 
planindiening (31 december 2015) tot 1 april 2016. De vooralsnog beperkte bekendheid van de 
stad met de opgave die op het VGL‐terrein voorligt en de behoefte van de Regiegroep zo 
mogelijk vanuit een veelheid van plannen een haalbare een goede keuze in het belang van de 
stad te kunnen maken, vormt hiervoor de directe aanleiding; 
• externe communicatie: (steviger) bekendmaking van het initiatief aan de stad en de wijze 

waarop 
de Regiegroep met de planopstellers in contact kan c.q. moet treden; 
• duidelijkheid verkrijgen van de kant van de gemeente aangaande zaken als de planning van 

de 
nog uit te voeren restsanering, de stand van zaken van de aankoop van eengezinswoningen aan 
de Hart van Brabantlaan en van het van Beurden‐terrein, de voortgang van het nieuw te maken 
bestemmingsplan, de ideeën die er bij de gemeente bestaan over de invulling van de door haar 
voorgestane gebouwde leisure faciliteit van maximaal 15.000 m2 enz.; 
• de ambitie met het VGL‐terrein: de inhoud van het in april 2015 uitgebrachte Plan van 

Aanpak 
van het voormalige Regieteam heeft voor de Regiegroep als vertrek‐ en uitgangspunt gediend 
voor het formuleren van de ambitie die zij met betrekking tot het nieuwe VGL‐terrein voor ogen 
heeft. De ambitie is: ‘het nieuwe VGL‐terrein moet een levendig stadspark zijn dat er voor 
iedereen is en dat het hele jaar uitdaagt en verleidt tot het bezoeken ervan’. 
 

In de pen zitten nog de volgende acties en activiteiten voor de korte termijn: 
• op 18 februari a.s. wordt er door het Regieteam een ‘inspiratiebijeenkomst’ georganiseerd: 
planindieners alsook ondernemers of organisaties die met een idee rondlopen dat mogelijk 
toegevoegde waarde voor de inrichting van het terrein heeft, zijn hiervoor uitgenodigd; 
• op 19 februari a.s. organiseert het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) een 
ontwerpsessie gericht op de ontsluiting en de randen van het toekomstige VGL‐terrein; 
• op 22 februari a.s. bespreekt de Regiegroep alle tot dusverre ingediende plannen (dat zijn er 
circa 20) en formuleert de vragen die zij hierover nog heeft en aan de planindieners wil stellen; 
• op 12 maart a.s. wordt alle planindieners gevraagd om ieder voor zich hun idee ten overstaan 
van de Regiegroep (kort) toe te lichten. De Regiegroep op haar beurt zal de vragen die zij met 
betrekking tot het idee/ plan heeft dan stellen en eventuele suggesties meegeven voor verdere 
uitwerking; 
• op dit moment wordt door de Regiegroep gewerkt aan het opstellen van een kader aan de hand 
waarvan de ingediende plannen kunnen worden gewogen en beoordeeld; 
• de Regiegroep denkt nog na over het organiseren van een tweede inspiratiebijeenkomst; hierbij 
zal de zakelijke kant van de initiatieven aandacht krijgen, zoals het opzetten van een eigen 
onderneming, financiering enz. 
Vragen, onduidelijkheden, suggesties? Laat het ons weten s.v.p 
 

  



T-huis / stadspark 
 
Het stadspark als ontmoetingsplaats. 
 
Daar waar de Spoorzone al een regionale bekendheid geniet zijn wij van mening dat er juist in en 
rondom dit gebied vraag is naar en plak war mensen met verschillende interesses samen kunnen 
komen in een laagdrempelige binnen of buiten omgeving. 
 
Dit hebben we al eerder beoogd te doen op het stadstrand maar door tegenstrijdige gedachten 
tussen de organisatoren is hier uiteindelijk weinig focus meer op gelegd. 
 
Wat Tilburg enorm zou kunnen versterken is een groot buitengebied in de buurt van het centrum, 
waar ontspanning en het bedrijfsleven samen kunnen komen. Denk aan verschillende sporten in en 
rondom het park zoals wandelen, yoga, hardlopen, fietsen, balsporten, rolschaatsen enz. 
 
Ook staat in dit buitengebied een horecapand wat qua uiterlijk in het park pas en verschillende 
mogelijkheden herbergt voor particulieren en het bedrijfsleven, denk hierbij aan: 
Een woonkamer (gevoel), kleedkamers, verschillende 'creatieve' presentatie / vergaderruimtes en 
makkelijk werkbare flexplekken. 
Goede gratis Wi‐Fi is aanwezig, zodat thuiswerkers en studenten getriggerd worden om het huis uit 
te komen en aan de gang kunnen in of rondom het horecapand. 
 
Stadspark een ontmoetingsplek waar je kunt ontspannen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

TUSSENRAPPORTAGE NR.2 

 

Tilburg, 17 maart 2016 

De Regiegroep VGL‐terrein heeft tot taak de invulling van het voormalige VGL‐terrein te bepalen. De 
inzet is er ‘een levendig stadspark van te maken voor iedereen dat het hele jaar uitdaagt en verleidt 
tot het bezoeken ervan’.  

Op 16 november 2015 is de Regiegroep met haar werkzaamheden gestart. In de eerste 
tussenrapportage van 4 februari deden wij verslag van de stand van zaken tot op dat moment.  

Hierbij doen we dat voor de periode van begin februari tot nu.  

Wat is er sinds 4 februari gebeurd?  

Op 18 februari vond er in het Soul café een ‘inspiratiebijeenkomst’ plaats: planindieners en 
ondernemers of organisaties die met een idee rondlopen dat mogelijk toegevoegde waarde voor de 
inrichting van het terrein heeft, werden hiervoor uitgenodigd. De opkomst was groot ‐ zo’n 80 
mensen woonden de bijeenkomst bij. De lokale pers besteedde uitgebreid aandacht aan de avond. 
Sinds deze avond zijn er 18 initiatieven ingediend.   

Op 19 februari organiseerde het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) een 
ontwerpsessie gericht op de ontsluiting en de randen van het VGL‐terrein. Drie plannen voor een 
mogelijke toekomstige ruimtelijke inrichting van het terrein werden opgesteld en gepresenteerd. De 
voorzitter van de Regiegroep zat in de jury.    

Op 22 februari besprak de Regiegroep de reeds ingediende plannen en bereidde de pitches voor 
waarmee op 12 maart a.s. een begin is gemaakt.  

Op 2 maart voerde een vertegenwoordiging van de Regiegroep overleg met de zogeheten 
Klankbordgroep: een groep van wijkbewoners uit de Bomenbuurt en Bouwmeesterbuurt die zich 
betrokken voelen bij wat er op het VGL‐terrein te gebeuren staat. 

 



 

Op 12 maart vond de eerste pitch plaats: een groot aantal planindieners hebben hun idee met veel 
enthousiasme toegelicht aan de Regiegroep. De Regiegroep stelde de indieners vragen over het 
ingediende idee/ plan en deed suggesties voor een verdere uitwerking hiervan.  

Op 13 maart kregen de leerlingen van de Weekendschool de opdracht plannen te maken voor de 
inrichting van het VGL‐terrein. De voorzitter van de Regiegroep was een van de juryleden. 

Op 14 maart was er weer een pitch. Ook hier werd de regiegroep aangenaam verrast door het 
gedachtengoed en het enthousiasme van de planindieners.   

Aantal tot op heden ingediende plannen 

De teller staat inmiddels op 49 plannen: een geweldig resultaat waar we blij mee zijn. 

Tot slot: een blik vooruit. 

Op 1 april a.s. sluit de indieningstermijn.  

Op 5, 6 en 11 april vinden – zoals we dat op basis van de tot dusverre ingediende plannen tenminste 
kunnen inschatten – opnieuw een aantal pitches plaats. 

Kort daarna komt de Regiegroep samen om het verdere traject te bespreken en vorm te geven. 
Natuurlijk informeren we alle betrokkenen zodra hierover meer bekend is.   

 

Vragen, onduidelijkheden, suggesties? Laat het ons weten. 

 

 

 

 

  



Outdoor Urban Sportspark 
 
“Wereldstad Tilburg schaart zich internationaal in een mooi rijtje; Belfast, San Francisco en 
Antwerpen.” 
 
Tilburg profileert zich steeds meer als een eigenzinnige podiumstad. Toch wordt er een belangrijke 
slag en ontwikkeling gemist en vergeten. Het inrichten van een Outdoor Urban Sports Park op het 
van Gend & Loos terrein kan Tilburg direct op deinternationale kaart zetten. 
 
De ontwikkeling van Street Art en Urban Sports (Freerunning, Freestyle BMX, Stuntsteppen, 
Skateboarden , Slackline, Breakdance, Graffiti etc. etc.) is de laatste jaren van een niche in 
hobbysfeer doorontwikkeld naar een ware kunstvorm die breed wordt gewaardeerd. Sommige 
sportvormen staan op de nominatie Olympisch te vormen en wat Streetart betreft zegt het genoeg 
dat artiesten als Banksky worden toegelaten tot het walhalla van kunstliefhebbers. Onlangs zond 
BNN het programma’s de Freestyle Games uit, waarbij atleten streden om de 
eerste plek in meerdere Urban sport disciplines, een duidelijk signaal dat het niet langer om een 
underground scene gaat. Street Arts en Urban Sports zijn mainstream geworden. Deze stedelijke 
cultuur hoort thuis in een stad van het formaat van Tilburg. 
 
In Tilburg heeft de Hall of Fame een belangrijke bijdrage geleverd aan de acceptatie en waardering 
van de ontwikkeling van Street Arts en Urban Sports en Festival Mundial positioneert de Urbane 
ontwikkelingen breed in het festival in de Spoorzone waarbij de Street Arts en Urban 
Sports zeker niet ontbreken. Magma Media maakt alle jaren furore met zijn innovatieve aanpak en 
zijn kennis binnen de Urban Sports scene. 
De 3 organisaties slaan de handen ineen om de ultieme droom waar te maken: een Outdoor Urban 
Sports Park, in het midden van de stad. 
 
Het inrichten van het van Gend & Loos terrein biedt hiervoor perfecte nieuwe kansen. 
· Het basketbalveld ligt er al dus een start is gemaakt 
· Het park wil een combinatie van functies bieden, daar sluit dit concept naadloos bij aan 
· Tilburg zet zich vet op de kaart 
· Het park krijgt direct een pull functie 
· De stimulering van nieuwe sporten en Streetart krijgt nieuwe aandacht 
 
Hoe zien wij het voor ons!? 
Een prachtige betonnen Multi sport locatie bestaand uit een kombochtenbaan met daar 
aangrenzend een aantal klassieke obstakels waar skaten, fietsen en steppen naar hartenlust kan 
worden geoefend. Daaromheen een freerun parcours met stadse obstakels en een aantal lage 
klimboulders. Dit geheel kan worden afgeschermd met een graffiti muur en maakt het plaatje 
compleet. Het wordt niet alleen een speeltuin voor stedelijke avonturiers, maar ook een area waar 
internationale wedstrijden kunnen worden georganiseerd en de Banksky’s van de 
toekomst hun tags kunnen achterlaten. Geen terrein met een hoop vuiligheid, nee een uitdagende, 
spannende locatie met voor elk wat wils, passend bij deze tijd. Een verblijfplek met een bite voor 
jong en oud. 
 
Erwin Schellekens 

  



Natuurlijk buitenspelen  
 
Als je aan volwassenen vraagt wat voor herinneringen zij aan hun jeugd hebben, komen er verhalen 
over spelen met zand en water, je verstoppen in de bosjes, in bomen klimmen en op avontuur gaan 
in het groen. Iets waarvoor in deze tijd en voor onze eigen kinderen steeds minder ruimte is. Zeker 
niet midden in de stad. Wat zou het mooi zijn als dat midden in Tilburg op het VGL‐terrein wel kan! 
Natuurlijk buitenspelen op het VGL‐terrein, dat is ons idee.   
Als ontwerp‐ en adviesbureau uit Tilburg, gespecialiseerd in natuurlijke buitenruimtes 
(www.natuurlijkbuitenspelen) zouden wij graag zien dat er ook in onze eigen stad gekozen wordt 
voor een andere manier van inrichting van de ingeplande speelruimte voor kinderen. Geen afgepaste 
speelplekken met speeltoestellen, maar investeren in een natuurlijk speellandschap dat als een rode 
draad door het hele terrein loopt en uitdaging biedt aan kinderen van 0‐ 100!  
Opgroeien met de natuur is niet meer vanzelfsprekend. Buitenspelen moet concurreren met de 
televisie en de spelcomputer. Zorgwekkend, zeker gezien de alarmerende berichten over 
overgewicht op zeer jonge leeftijd, mede als gevolg van te weinig bewegen. Voor dit probleem 
worden allerlei oplossingen gezocht. Van op sport en spel gerichte activiteiten tot 
computergestuurde speeltoestellen voor buiten. Mooie initiatieven, maar wij denken dat het geen 
duurzame oplossingen zijn. Wij vinden dat je de invulling bij de kinderen moet laten. Creëer een 
omgeving waar ze nog echt kunnen ontdekken en durf het aan om ze dat ook zelf te laten doen.  
Onze visie is het ontwerpen en (laten) realiseren van speelplekken waar kinderen veilig vanuit de 
eigen fantasie kunnen spelen, al of niet, met gebruik van natuurlijke speelelementen.  
In onze filosofie is dat een inrichting waar, +door het toepassen van plantvakken, heuvel(tje)s, paden 
en natuurlijke basiselementen, de locatie opgedeeld wordt in rustige en drukke plekken.  
Door het toepassen van natuurlijke materialen,‐ zoals bomen, beplanting, palen, keien, zand en 
water‐ ontstaat een groene fantasie‐prikkelende speellocatie waar de effecten die van nature 
aanwezig (kunnen) zijn, zoals licht‐donker, hoog‐laag, droog‐nat, omsloten‐open, door het ontwerp 
worden toegevoegd of versterkt. Binnen elke locatie is sprake van een duidelijke ''routing en sturing'' 
waardoor de locatie optimaal wordt benut en er een geheel ontstaat: speelruimten binnen de locatie 
overlopend in, of aansluitend op elkaar.  
En natuurlijk in aansluiting en ter versterking van andere initiatieven, zoals scouting, horeca, 
stadscamping, biodiversiteit in beplanting en landschap en educatieve leerroutes! Ook 
kinderparticipatie en participatie van buurtbewoners over de speelinrichting zoals bijvoorbeeld de 
wensen voor een Cruyff court of basketbalveld, bepalen de uiteindelijke invulling van het 
speelontwerp mee.  
Kinderen, uit de buurt, met en zonder ouders. Kinderen van ouders die het park bezoeken, die 
evenementen/ locaties in het park bezoeken.  
Speelruimte voor kinderen moet geen ondergeschoven post zijn, maar hoeft ook geen eiland of 
element op zichzelf zijn. Wij zien het natuurlijk buitenspelen terug komen in de hele vormgeving van 
het park en prima aansluiting vinden bij alle andere initiatieven. We vinden het een mooie, maar zeer 
realistische uitdaging om hier samen uit te komen! De natuurlijke vormgeving van de doorgaande lijn 
in speelruimte zal zowel de (duurzame)uitstraling van het park een meerwaarde geven als het sociale 
klimaat verhogen doordat het een fijne plek voor ouders, kinderen en buurtbewoners is om elkaar te 
ontmoeten. Het versterkt de andere initiatieven omdat het een uitbreiding geeft aan 
gebruiksmogelijkheden van de omgeving van het park.   



Levend Water 
 
Mijn idee is dat er weer water gaat stromen in het park, waarbij de invulling afhankelijk van de 
gekozen ontwikkeling van het park verschillende vormen aan kan nemen. Veel ingebrachte ideeën 
vermelden al water, de thema’s die ik daar bij vaker terug zie komen zijn: 
‐ water en groen: een meanderende eenvoudige beek, gevoed door regenwater van omliggende 
gebouwen zoals de flats langs de Hart van Brabantlaan en voeding voor de waterspeeltuin en vijver. 
‐ waterspeeltuin: stromend water, ondiep, modder, natuurtuin, spelen met water zoals een kringloop 
op gang brengen, waardoor iets gaat bewegen of ook geluid maakt. 
‐ vijver met toegankelijke oever, zoals gras of strandsfeer voor ontspanning of inspanning. Als een 
idyllische plek die deel uitmaakt van de stadscamping, waar evenementen gehouden worden. In deze 
vijver kan de beek uitmonden. Het waterniveau kan variëren al naar gelang het veel of weinig regent. 
Met een overstort op het riool voor te heftige regen. 
‐ markante water attractie: zoals een pulserende waterpoort als toegang tot het VGL terrein. In elk 
geval ook mooi verlicht 's avonds en zichtbaar vanuit de trein. 
Kinderen van alle leeftijd, hun ouders en grootouders. Alle mensen die gebruik maken van het park 
of er door heen fietsen en lopen. Passerende treinreizigers. 
Vanuit de werkgroep Levend Water kunnen we in aansluiting op andere ontwikkelende initiatieven 
expertise bieden voor het vergroten van de mogelijkheden en de realisatie van stromend en schoon 
water wat is aangesloten op een zo natuurlijke mogelijke waterkringloop, oftewel Levend Water. De 
werkgroep levend Water vertegenwoordigd de volgende partners en/of expertise: waterschap de 
Dommel, waterschap Brabantse Delta; Helicon opleidingen; SBR Curnet; historische deskundigheid; 
ecologische deskundigheid; ondergronds water expertise; waterstromen en waterkwaliteit; 
stedenbouw; hydrologica; stedelijke bodem‐ en waterbeheer en werkt samen met de Tilburgse 
Stadse Boeren, waaronder Op Groene Voet en de Urban Farm. 
 
Levend Water als onderdeel van het nieuwe stadspark 
 
Vroeger liep een van de Tilburgse blauwsloten door het voormalige van Gend en Loosterrein. 

 



Mijn idee is dat er weer water gaat stromen in het park, waarbij de invulling afhankelijk van de 
gekozen ontwikkeling van het park verschillende vormen aan kan nemen. Veel ingebrachte ideeën 
vermelden al water, de thema’s die ik daar bij vaker terug zie komen zijn:  
‐ water en groen: een meanderende eenvoudige 
beek, gevoed door regenwater van omliggende 
gebouwen zoals de flats langs de Hart van 
Brabantlaan en voeding voor de waterspeeltuin 
en vijver.  
 
 
 
 
 
 
 
‐ waterspeeltuin: stromend water, ondiep, 
modder, natuurtuin, spelen met water zoals 
een kringloop op gang brengen, waardoor iets 
gaat bewegen of ook geluid maakt. 
 
 
 
 
 
 
‐ vijver met toegankelijke oever, zoals gras of 
strandsfeer voor ontspanning of inspanning. 
Als een idyllische plek die deel uitmaakt van de 
stadscamping, waar evenementen gehouden 
worden.  
In deze vijver kan de beek uitmonden. Het 
waterniveau kan variëren al naar gelang het 
veel of weinig regent. Met een overstort op het 
riool voor te heftige regen. 
 
‐ markante water attractie: zoals de 
pulserende waterpoort, die in 1992 door de 
milieudienst is bedacht over het spoor, maar 
ook denkbaar is als toegangspoort tot een 
gedeelte van het VGL terrein. In elk geval ook 
mooi verlicht 's avonds en zichtbaar vanuit de 
trein. In het plan van de milieudienst komt dit 
water van Fuji. 
http://www.lichtopdestad.com/levend‐
water/water‐in‐de‐stad‐prijswinnend‐idee‐uit‐
1992 
 
Ontsloten terrein 
De poort zit dicht. Met een dikke ketting en twee hangsloten. De kier tussen de twee poorthelften is 
zo groot dat je er doorheen kunt. Ik aarzel en zie het bord 'verboden toegang'. Maar dat is niet de 
reden, dat ik me omdraai. Ik wil liever eerst van een veilige afstand voelen en verkennen wat er zich 
op dit terrein beweegt.  

http://www.lichtopdestad.com/levend-water/water-in-de-stad-prijswinnend-idee-uit-1992
http://www.lichtopdestad.com/levend-water/water-in-de-stad-prijswinnend-idee-uit-1992
http://www.lichtopdestad.com/levend-water/water-in-de-stad-prijswinnend-idee-uit-1992


Beach Tilburg (neemt Fit City mee behalve huisvesting) 
 
Realiseren van een aansprekende beachsportlocatie in hart van de stad, een focuspunt in het  
stadspark. (e.e.a. zoals nader omschreven in Bijlage 4 van Initiatief Stads Park van Gend en Loos  
Terrein) 
Regionale en nationale deelnemers aan evenementen, competities, toernooien, en leden van  
vereniging,  
Samenwerking met overige initiatiefnemers van bewegen en gezondheid. Integratie van gezonde  
voeding in sportkantine (JOGG, de Gezonde Sportkantine) i.s.m. Park en educatie. Gezamenlijke  
organisatie van evenementen die een relatie hebben met bewegen en gezondheid.  
Belangrijk is dat een verbinding bestaat tussen alle initiatiefnemers op het terrein, zodat die elkaar  
kunnen versterken. Er is een intentie tot samenwerking met Fit City Tilburg en er is contact met de 
Stadscamping mbt overnachtingen en gezamenlijk gebruik van faciliteiten.  
Omwonenden, buurten en wijken, worden betrokken op gebied van deelname, onderhoud en  
toezicht. Scholen en opleidingen voor clinics, trainingen. 
Nb de Gemeente Tilburg heeft een subsidie gereserveerd voor de verhuizing van Beach Tilburg. En er 
is inhoudelijke samenwerking met gemeentelijk sportbedrijf, Nevobo en Fit City Tilburg. 
 
Fit City Tilburg, 
in samenwerking met Stichting Hart van Brabant park, en partners Neoli, Fysio Spijkers, Marijn Ewijk 
(top)sportfysiotherapeut, (mogelijk) Beach Til 
burg en toekomstige passende partners.  
 
Concept Fit City Tilburg (zoals beschreven in Bijlage 3 van het Initiatief Stads Park van Gend en Loos 
terrein) Realiseren van een ‘open sportclub 3.0’in een actief stadspark en bijbehorend advies‐ en 
trainingscentrum, met diverse onderdelen (outdoor fitness, tra 
iningsbanen, vrije trainingsruimte, kunstgrasveld).  
Organiseren van activiteiten (trainingen, clinics, competities, bedrijfssport) en evenementen, en 
geven van informatie is de basis voor een ‘place‐to‐be’, waar gezondheid en bewegen centraal staan.  
De openbare ruimte van het Park is door de inrichting uitnodigend om in beweging te komen en een 
centraal punt in een netwerk van looproutes. 
 
Er worden geen doelgroepen uitgesloten, met speciale aandacht voor (top) sportrevalidatie, jeugd, 
30+, 45+, para‐sporters en non‐movers.  
 
Andere initiatieven op het terrein worden nadrukkelijk betrokken bij de organisatie van competities 
en evenementen. Er is ruimte voor inbreng van nieuwe initiatieven, ideeën, mits die passend zijn en 
een bijdrage leveren aan de uitgangspunten. Er is al gesproken met de organisatie rond het 
basketbalcourt en de stadscamping.  
Samenwerking met wijkraden en buurten, voor participatie aan projecten, onderhoud en toezicht. 
Inhoudelijk is er samenwerking met sportbedrijf Tilburg, GGD, Fontys, ROC, NOC‐NSF, 
sportverenigingen, scholen, ziektekostenverzekeraars.  
Samenwerking met Park dient als inspiratie voor gezondheid, voeding, ontmoeten, spelen en 
verblijven.  
Met Horeca op het terrein zal samenwerking gezocht worden ten behoeve van een gezellige 
sportkantine met gezonde en verantwoorde voeding en streekproducten, alsmede voor de 
organisatie van evenementen. 
  



Nieuw onderkomen voor scouting Esjeeka 
 
Mijn naam is Marty van de Ven. Leiding bij Scouting Esjeeka Tilburg. 
Wij zijn een scouting groep, te vinden in de wijk Theresia in Tilburg. Een 
groeiende scouting groep vol enthousiaste kinderen en leiding. 
Sinds een aantal jaar zijn wij op zoek naar een ander gebouw, aangezien ons 
huidige gebouw steeds meer te wensen overlaat. 
Deze zoektocht heeft echter nog niks opgeleverd. Na een tijdje stil gelegen 
te hebben, hebben we sinds kort deze zoektocht weer opgepakt. 
Daarbij heb ik persoonlijk deze zoektocht voor de groep op mij genomen. Ik 
doe dit met de hulp van een paar andere leden van onze groep. 
Na een kleine speurtocht op het internet na wat Tilburg nou allemaal 
momenteel te bieden heeft, kwamen wij het een en ander tegen waarbij uw naam 
ook te voorschijn kwam. Vandaar dat ik nu contact met u opneem, in de hoop dat 
u ons misschien kan helpen. 
 
Wij kwamen de plannen voor het van Gend en Loos terrein tegen, en zagen daar 
misschien mogelijkheden in voor een nieuw gebouw. 
Ook zagen wij dat de plannen voor het van Gend en Loos terrein snel 
evalueren, vandaar dat we hebben besloten om zo snel mogelijk contact te zoeken 
met u. 
 
Is / zijn er mogelijkheden met betrekking tot het van Gend en Loos terrein 
voor een jonge, groeiende, enthousiaste scouting groep? 
Kunt u ons misschien van hulp zijn in onze zoektocht naar een beter gebouw? 
 
Mocht u vragen hebben of meer over onze groep willen weten, dat kan ik dit 
natuurlijk altijd toelichten in een gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marty van de Ven 
Scouting Esjeeka Tilburg 
  



Stadscamping 
 
Introductie 
Evenementencamping 
In 2016 is Stadscamping Tilburg voor het derde seizoen open voor festivals en evenementen, en wel  
in de volgende periodes: 
Maandag 11 april t/m maandag 18 april 2016 Roadburn 
Maandag 20 juni t/m maandag 4 juli 2016 Mundial en WOO HAH! 
Maandag 11 juli t/m maandag 1 augustus 2016 Tilburgse Kampeerweekend en Kermis 
Vrijdag 19 augustus t/m vrijdag 26 augustus 2016 Fontys introductie 
Vrijdag 9 september t/m maandag 19 september 2016 Incubate 
Kleinschalige seizoenscamping 
Onze wens is het hele seizoen open te gaan: van Roadburn tot en met Incubate, van april tot en met 
september. Niet zo groot als tijdens de festivals, maar voldoende plek (stuk of 20 plaatsen) voor 
kampeerders die met tent of camper onze stad bezoeken en een paar nachten willen blijven. We 
worden regelmatig gebeld of gemaild met de vraag of we open zijn en moeten dan heel vaak ‘nee’ 
verkopen en dat vinden we uiteraard erg jammer. Door het gehele seizoen open te gaan denken we 
dat Tilburg ook interessant wordt voor backpackers die op doorreis zijn, voor fietsvakantiegangers en 
voor iedereen die een voordelige slaapplek zoekt na bijvoorbeeld een concertbezoek in 013 of een 
van de vele andere evenementen in onze stad. 
De evenementencamping heeft zich ondertussen bewezen. Graag zouden wij het jaar 2016 
gebruiken om ook de seizoenscamping uit te proberen.  
Bed & Breakfast 
Naast kampeerplekken willen we ook graag enkele Bed & Breakfast plaatsen gaan aanbieden. Geen 
standaard kamers, maar originele zelfgebouwde accommodaties. Denk bijvoorbeeld aan 
omgebouwde bouwketen, een huisje gebouwd van pallethout, een gepimpte retro caravan, etc. Deze 
willen we gaan bouwen samen met Tilburgers. Voorwaarde is dat de accommodaties mobiel zijn (te 
verplaatsen en/of makkelijk af te breken), duurzaam (hergebruik van materialen) en passend zijn bij 
de Stadscamping.  
Tilburgers kamperen in Tilburg 
Hartstikke leuk natuurlijk al die mensen van over de hele wereld die bij ons in de stad komen 
kamperen, maar hoe zou het zijn om een weekend te kamperen in onze eigen stad met alleen maar 
stadsgenoten? Stadscamping Tilburg is lid van de Quiet Community en in samenwerking met de 
leden van de community willen wij in 2016 een weekend organiseren voor inwoners van Tilburg 
waarin zij kunnen kamperen op de Stadscamping. 
Mensen uit de Blaak en de Reeshof kamperen samen met mensen uit Broekhoven en Tilburg Noord 
in eigen stad. De ontmoeting staat centraal. Er wordt aan lange tafels gegeten, samen spelletjes 
gedaan en muziek gemaakt en ’s avonds zit men met z’n allen aan het kampvuur. 
Samenwerkingen en vrijwilligers 
De afgelopen jaren hebben we al met heel veel Tilburgse organisaties mooie samenwerkingen 
bewerkstelligd. Dankzij deze partijen en de inzet van onze vele enthousiaste vrijwilligers hebben we 
hele mooie dingen gedaan.  Wij hebben al kennisgemaakt met een aantal andere initiatiefnemers 
van het VGL‐terrein en wij zien uit naar de samenwerking! 
Gebouw VGL voor gezamenlijk gebruik 
In het voormalige (gele) kantoorpand van Van Gend & Loos heeft Omroep Tilburg op de 
bovenverdieping haar intrek genomen. De begane grond heeft nog geen bestemming en daarom 
mogen wij het voorlopig nog gebruiken. We gebruiken de ruimte nu als opslag voor ons meubilair en 
tijdens onze pop‐up campings als receptie en backstage area. Wij zouden deze ruimte ook in de 
toekomst heel graag blijven gebruiken, maar we hebben de grote ruimte niet helemaal nodig. 
Daarom zouden we de ruimte willen delen met andere toekomstige initiatiefnemers op het Van 
Gend & Loos terrein. We zien de toekomst van deze ruimte dan ook als een gezamenlijke ruimte 
waar Tilburgers, initiatiefnemers en bezoekers elkaar ontmoeten, kunnen overleggen en flexwerken. 

http://quiet.nl/


Praktische omschrijving project 
Evenementencamping 
Onze evenementencamping is een tijdelijke opstelling. Deze opstelling is er alleen tijdens festivals en 
evenementen. Vanwege de tijdelijkheid en gezien de verwachte bezoekersaantallen zijn er wensen/ 
eisen aan de opstelling en de inrichting van het terrein.  
 
Aantal bezoekers 
Minimaal 150, maximaal 1.000 bezoekers. Uitzondering: introductie Fontys, max 2.500 bezoekers 
Verwacht aantal bezoekers 2016: 
Roadburn: 500 
Festival Mundial: 700 
WOO HAH! festival: 400 
Tilburgse Kampeerweekend: 600 
Tilburgse Kermis: 300 
Fontys introductie: 1.800 
Incubate: 300 
 
Kampeerplaatsen 
 Tenten: 75 – 750 stuks door bezoekers meegenomen 
 Kampeerauto's:  10 ‐ 50 aangewezen plaatsen 
Door ons geplaatste en verhuurde accommodatie bv flexotel, pipowagen: 3 tot 60 stuks 
 
Faciliteiten 
 toiletten: 1 op 60 bezoekers 
 douches: 1 op 35 bezoekers 
 wastafels: 1 op 50 bezoekers 
 (op basis van richtlijnen van GHOR) 
       
Publieksfuncties 
 Receptie 
 koffie en ontbijt voorziening 
 overdekte ruimte voor de bezoekers (indien slecht weer) bv legertent 
lounge‐zit 
 oplaadpunt telefoon/laptop/etc 
podium o.i.d. voor kleinschalig vermaak (onversterkt) 
terras (picknicktafels) 
 parkeren voor bezoekers, fietsenstalling 
 
Niet publiekstoegankelijke ruimtes 
keuken, vrijwilligerskantine, kantoor 
materialenopslag (container) 
opslaghoek uit het zicht voor afvalcontainers, aanhanger, etc. 
   
Benodigde m²: 
3 à 4 vakken van ieder max. 1000m2 voor tentjes 
 kampeerauto's ongeveer 500m2 
loopruimte/veiligheidscorridor:  750m2 
faciliteiten: 100m2 
centraal gelegen algemene ruimte voor publieksfuncties: 1000m2 
 parkeerruimte bezoekers ongeveer 800m2 
 niet publiekstoegankelijke ruimte: 100m2 
Uit ervaring blijkt dat dit alles samen maximaal 1/3 van de oppervlakte van het huidige VGL terrein is. 



Voor de Fontyscamping is meer ruimte nodig. 
 
Technische voorzieningen 
Stroom: VGL terrein is voorzien van een 3fase 65a aansluiting.  
Water: Er is 1 waterkraan (15mm diameter, capaciteit ongeveer 3 m3/uur) 
Riool: er is een rioolput. 
De ervaring leert dat de capaciteit voldoende is, we hoeven dus geen aggregaat in te huren en geen 
extra wateropslag te creëren. 
Omdat nu alle aansluitingen in de noordoost ‐hoek  van het terrein liggen, bepaalt dit in grote mate 
de indeling van onze camping. De sanitaire voorzieningen kunnen eigenlijk maar op 1 plek staan. 
Kabels, verdeelkasten, slangen en buizen worden door stadscamping meegenomen c.q. ingehuurd. 
 
Seizoenscamping 
Onze seizoenscamping zou er moeten zijn van april tot en met september. Het is in de basis een 
kleine camping. 
Kampeerplaatsen 
20 kampeerplaatsen voor tenten en kampeerauto’s 
5 verhuurbare units voor twee personen 
Faciliteiten 
 4 toiletten 
 4 douches 
4 wastafels 
        
Publieksfuncties 
 Receptiekeet 
 koffie en ontbijt kraam 
 overdekte ruimte voor de bezoekers (indien slecht weer) bv legertent 
lounge‐zit 
 oplaadpunt telefoon/laptop/etc 
podium o.i.d. voor kleinschalig vermaak 
terras (picknicktafels) 
 parkeren voor bezoekers, fietsenstalling 
 
Niet publiekstoegankelijke ruimtes 
keuken, vrijwilligerskantine, kantoor 
materialenopslag (container) 
opslaghoek uit het zicht voor afvalcontainers, aanhanger, etc. 
   
Benodigde m²: 
1 vakken van max. 500m2 voor tentjes 
 kampeerauto's ongeveer 500m2 
faciliteiten: 100m2 
centraal gelegen algemene ruimte voor publieksfuncties: 500m2 
 parkeerruimte bezoekers ongeveer 200m2 
 niet publiekstoegankelijke ruimte: 100m2 
 
Technische voorzieningen 
Zie evenementencamping 
  



Entree / Creatief groen zicht met volwassenen speeltuin 
 
Ik heb twee ideeën voor het park. 
Zicht groen met creatieve invalshoek voor op de schuine gedeelten naast het spoor 
(een vervolg/variatie op GOEJ AORD op de hoek van Lange Nieuwstraat en Gasthuisring. 
Een volwassen speeltuin geïnspireerd op het Görlitzerpark in Berlijn. Grote familieschommel en 
glijbaan kan al voldoende zijn. 
 
Ik ben beeldend kunstenaar en landschapsontwerper uit Tilburg, mijn missie is meer fantasie en 
vrolijkheid in de openbare ruimte. Met als resultaat dat gebruikers en passanten zich meer 
verbonden voelen met de plek en een aanleiding om in contact te komen met elkaar. 
 
Vrolijke groet, 
Marieke Vromans. 


