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Stichting Stadscamping Tilburg is 
een bekende op het toekomstige 
terrein van het Spoorpark. De vrij-
willigersorganisatie gaat dit jaar 
het vijfde seizoen in. ‘De stadscam-
ping is een enthousiaste club van 
ongeveer 80 vrijwilligers die cam-
pings organiseert voor onder an-
dere Festival Roadburn en Festival 
Mundial’, vertelt Eric Steur, één van 
de initiatiefnemers. Ook de buurt-
camping, een camping vóór en 
dóór Tilburgers, komt uit de koker 
van de stadscamping.

Wat is precies jullie plan voor 
het spoorpark?
Eric Steur: ‘Wij gaan een minicam-
ping openen in het Spoorpark die 
geopend is in het campingseizoen, 
van april tot en met september. 
Daarnaast blijven we actief als or-
ganisator van de festival- en eve-
nementencampings, die ook in 
de toekomst een plek krijgen in 
het Spoorpark. De minicamping 
wordt een kleinschalige camping 
voor kampeerders die enkele nach-
ten een slaapplek nodig hebben in 
de stad. Er komen camperplekken 
en ook gaan we wat verhuurbare 
accommodaties aanbieden, van 
huurtenten tot leuk opgeknapte 
oude caravans.’

Hoe gaat het er precies uit zien?
‘De camping komt op een langge-
rekte strook aan de zuidkant van 
het park, parallel aan de aan te 
leggen beek. Bij de ingang van de 
camping komt de receptie in een 
restauratiewagon op rails. Deze 
wagon kunnen we overnemen van 
de gemeente en wordt een blik-
vanger in het park. Naast receptie 
zal de wagon dienst gaan doen als 
kantoortje en gaan we er een ge-
zellige plek in maken waar gasten 
een krantje kunnen lezen, een kop 
koffie drinken en contact leggen 
met de andere kampeerders of 
buurtbewoners.

Centraal op het campingterrein 
komt een sanitaire voorziening. Op 
dezelfde rails als waar de receptie-
wagon komt te staan gaan vrijwilli-
gers zelf een douche- en toiletvoor-
ziening bouwen voor de gasten.’ 

Wat gaat de stadscamping 
bijdragen aan het park?
‘Doordat wij kampeerders uit alle 
delen van de wereld ontvangen, 
zorgen wij ervoor dat het Spoor-
park ver buiten Tilburg bekend-
heid krijgt. Hiermee hopen we dat 
nog meer mensen onze stad gaan 
bezoeken’. 

Stadscamping zorgt continu voor     reuring in het Spoorpark

Hoe ga je samenwerken met de 
andere kwartiermakers en wat 
levert jullie initiatief op voor 
de direct omwonenden?
‘Samenwerken met de andere 
kwartiermakers doen we natuur-
lijk nu al, maar als na de zomer het 
park opengaat, wordt dat alleen 
maar meer. Hoe die samenwerking 
er precies uit gaat zien zullen we in 
een later stadium concreet moe-
ten maken. Onze eerste prioriteit  

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 acht 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 de 
stadscamping.

– en ook die van de andere kwar-
tiermakers- is om ons initiatief van 
de grond te krijgen. 

Doordat wij al enkele jaren actief 
zijn op het terrein hebben we regel-
matig contact met buurtbewoners 
en dat zullen we blijven doen. We 
zullen een actieve rol houden waar 
het gaat om leefbaarheid en veilig-
heid in en om het park.’ 
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Hoe vind je de ontwikkeling 
van het park tot nu toe gaan?
‘Het Spoorpark voelt al helemaal 
als ‘ons thuis’, vooral omdat we 
hier al jaren actief zijn. We wer-
ken prettig samen met de andere 
kwartiermakers en staan open 
voor elkaars ideeën. Natuurlijk 
zijn er momenten waarop het pro-
ces niet helemaal loopt zoals we  
hopen of verwachten, maar dat 
hoort bij burgerparticipatieprojec-
ten van deze omvang.’

Hoe ziet het park er over vijf 
jaar uit. Wat is je droom?
‘Over vijf jaar is het Spoorpark dé 
groene plek in de stad waar jong 
en oud samenkomen om te genie-
ten van de natuur, te wandelen, 
te bewegen en te ontspannen. De 
camping zal dé plek zijn in het park 
waar de ontmoeting tussen gasten, 
vrijwilligers en de buurtbewoners 
centraal staat.’ 

DeKwartiermakers

Deel 2

Hoe ziet het komend jaar er 
voor jullie uit?
‘2018 wordt een belangrijk tussen-
jaar voor de stadscamping. Door-
dat het Spoorpark ontwikkeld 
wordt en de komende maanden 
één grote bouwput is, moeten we 
uitwijken naar een plek ergens 
anders in de stad. Dat wordt een 
groot grasveld aan de Oisterwijkse-
baan tegenover café Zomerlust in 
Moerenburg. De buurt zal ons dus 
een jaartje moeten missen, maar 

in april 2019 zijn we terug in het 
Spoorpark met de Roadburn cam-
ping en zal ook de minicamping 
geopend zijn.

De ‘winkel’ blijft tijdens de verbou-
wing gewoon open, maar daarnaast 
wordt er ook hard gewerkt aan de 
toekomst. Om onze toekomst mo-
gelijk te maken gaan we op zoek 
naar financiering. Daarvoor gaan 
we o.a. een crowdfundingcampag-
ne opstarten.’

Volg alle 
ontwikkelingen
Ben je ook geïnteresseerd  
in de ontwikkelingen van  
het Spoorpark? 

 ĵ Kom dan op woensdag  
28 maart om 20.00 uur  
naar het Bouwcafé Spoor-
park, Sint Ceciliastraat 1.


