
Midden-‐Brabantse	  parel	  in	  Tilburgs	  hartje	  stad	  -‐	  	  de	  Derde	  Optie	  
	  
Hart	  van	  Brabant	  Park	  in	  de	  Spoorzone,	  groene	  long	  op	  voormalig	  Van	  Gend	  &	  Loos-‐terrein	  
	  
Als	  een	  verscholen	  parel	  ligt	  het	  voormalige	  Van	  Gend	  en	  Loos-‐terrein	  nog	  steeds	  onontgonnen	  tussen	  
de	  Hart	  van	  Brabantlaan	  en	  het	  spoor	  in	  Tilburg.	  Maar	  er	  zijn	  grootse	  plannen	  voor	  een	  Hart	  van	  
Brabant	  Park,	  misschien	  wel	  het	  laatste	  grote	  stadspark	  dat	  Tilburg	  nog	  kan	  aanleggen.	  En	  wat	  dit	  
park	  bijzonder	  maakt:	  het	  zou	  hartje	  stad	  op	  allerlei	  manieren	  verbinden	  met	  het	  platteland	  van	  de	  
regio	  Hart	  van	  Brabant,	  letterlijk	  zowel	  als	  figuurlijk.	  
	  
Op	  de	  valreep	  naar	  de	  verkiezingen	  wilden	  B	  &	  W	  begrijpelijkerwijs	  geen	  beslissing	  meer	  nemen	  over	  
dit	  'icoon	  van	  de	  Leisure	  Boulevard',	  zoals	  het	  parkproject	  ook	  wel	  wordt	  omschreven.	  De	  verwachting	  
is	  dat	  het	  na	  de	  raadsverkiezingen	  wél	  prominent	  op	  de	  agenda	  komt.	  Als	  trekpleister	  voor	  een	  half	  
miljoen	  bezoekers	  per	  jaar,	  als	  groene	  long	  voor	  de	  stad,	  als	  park	  van	  sport	  en	  duurzaamheid	  en	  als	  
buitenplaats	  voor	  recreatie,	  stadslandbouw,	  streekgebonden	  productverkoop,	  horeca,	  evenementen	  
en	  veel	  meer.	  
	  

Sfeerimpressie	  van	  hoe	  een	  Huis	  van	  Brabant	  er	  bij	  zou	  kunnen	  staan.	  
	  
Tilburgs	  'Central	  Park'	  
Er	  is	  weinig	  wat	  in	  dit	  'Central	  Park'	  van	  Tilburg	  niet	  zou	  kunnen,	  zo	  blijkt	  ook	  uit	  de	  indeling	  van	  het	  
schetsplan.	  Vele	  organisaties	  in	  de	  stad	  en	  daarbuiten	  lopen	  dan	  ook	  warm	  voor	  zo'n	  groen	  stadshart	  
vol	  activiteiten	  en	  mogelijkheden.	  Daarvoor	  is	  zo'n	  7	  hectare	  beschikbaar.	  50	  Vertegenwoordigers	  van	  
30	  betrokken	  organisaties	  in	  en	  rond	  de	  stad	  dragen	  het	  plan	  inmiddels	  met	  overtuiging,	  van	  onder	  
meer	  Wonen	  Breburg,	  ContourDeTwern	  en	  de	  GGD	  tot	  de	  Brabantse	  Milieufederatie,	  Were	  Di	  
Beachvolleybal,	  een	  waaier	  van	  wijkraden	  en	  de	  ondernemers	  van	  het	  Land	  van	  de	  Hilver.	  
	  
Zij	  behoren	  bij	  de	  adviseurs,	  ondersteuners,	  meedenkers	  en	  belanghebbenden	  achter	  het	  
Haalbaarheidsonderzoek	  Hart	  van	  Brabant	  Park.	  Dat	  is	  onlangs	  onder	  regie	  van	  de	  gemeente	  Tilburg	  
en	  ontwikkelingsmaatschappij	  Midpoint	  Brabant	  uitgebracht.	  Volgens	  dat	  onderzoek	  vergt	  het	  park	  
een	  investering	  van	  7,3	  miljoen	  euro	  (waarvan	  twee	  miljoen	  is	  uitgetrokken	  voor	  het	  centrale	  Hart	  van	  
Brabant	  Huis).	  Van	  dit	  bedrag	  komt	  ongeveer	  3,5	  miljoen	  in	  aanmerking	  voor	  ondersteuning	  
(provincie,	  gemeente,	  grondverkoop)	  zodat	  er	  nog	  een	  kapitaalsinjectie	  van	  3,8	  miljoen	  nodig	  is.	  	  



Haalbare	  kaart	  -‐	  positieve	  exploitatie	  
Het	  onderzoek	  noemt	  dat	  een	  haalbare	  kaart,	  temeer	  daar	  een	  deel	  van	  de	  beheerskosten	  wordt	  
gedragen	  door	  een	  coöperatie	  van	  belanghebbenden	  en	  omwonenden.	  Uit	  de	  geconsolideerde	  winst-‐	  
en	  verliesrekening	  over	  de	  eerste	  7	  jaren	  blijft	  een	  netto	  verlies	  over	  van	  in	  totaal	  iets	  meer	  dan	  
110.000	  euro	  omdat	  de	  eerste	  drie	  jaren	  naar	  verwachting	  verliesgevend	  zijn.	  Daarna	  klimmen	  de	  
baten	  snel	  tot	  80.000	  euro	  per	  jaar,	  een	  groei	  die	  naar	  verwachting	  na	  die	  eerste	  zeven	  jaren	  doorzet.	  
Op	  termijn	  zal	  het	  park	  dus	  niet	  alleen	  zichzelf	  financieren,	  maar	  zelfs	  een	  batig	  saldo	  opleveren.	  

Het	  Van	  Gend	  en	  Loos-‐terrein	  tussen	  de	  Hart	  van	  Brabantlaan	  en	  het	  spoor.	  Te	  onderscheiden	  zijn	  het	  
Speelbos	  (bovenin),	  het	  zandsporteiland	  met	  gracht,	  het	  Parkeerbos	  achter	  de	  flats,	  het	  open	  'Veld'	  en	  de	  
Tuin.	  Tussen	  het	  park	  en	  het	  spoor	  liggen	  de	  Hellingen,	  die	  tevens	  een	  geluidswal	  vormen.	  
	  
Tot	  een	  miljoen	  per	  jaar	  aan	  maatschappelijke	  baten	  	  
Bovendien	  levert	  het	  park	  volgens	  de	  onderzoekers	  belangrijke	  maatschappelijke	  baten	  op,	  die	  niet	  in	  
verlies	  en	  winst	  uit	  te	  drukken	  zijn.	  Het	  gaat	  om	  de	  verwachte	  waardevermeerdering	  van	  het	  
omliggend	  vastgoed	  (meestal	  particuliere	  woningen)	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  deze	  groene	  zone.	  
Gevoegd	  bij	  de	  verwachte	  gezondheidswinst	  (sporten	  en	  recreatie),	  de	  grotere	  sociale	  samenhang	  
tussen	  bewoners,	  buren	  en	  buitenlui,	  de	  leerwerktrajecten	  in	  het	  park,	  de	  verduurzaming	  en	  andere	  
factoren	  worden	  de	  maatschappelijke	  baten	  becijferd	  op	  gemiddeld	  bijna	  een	  miljoen	  euro	  per	  jaar	  
(een	  contante	  waarde	  over	  30	  jaar	  van	  ruim	  29	  miljoen	  euro).	  
	  
Succes	  vooral	  in	  indirecte	  opbrengsten	  
Groen	  en	  blauw	  in	  de	  stad	  (natuur	  en	  water)	  lonen	  dus,	  zo	  blijkt	  ook	  uit	  het	  toegepaste	  rekenmodel	  
voor	  deze	  besommingen:	  'de	  economie	  van	  ecosystemen	  en	  biodiversiteit	  in	  de	  stad'	  (zie	  ook	  
http://www.teebstad.nl	  van	  het	  ministerie	  van	  economische	  zaken	  e.a.).	  Dit	  is	  een	  interessante	  
rekenmethode	  die	  naast	  de	  waardevermeerdering	  van	  het	  vastgoed	  onder	  meer	  ook	  betere	  
luchtkwaliteit,	  verminderd	  artsenbezoek,	  groeiende	  recreatieopbrengsten,	  vermeden	  verhuiskosten,	  
afnemende	  politie-‐	  en	  justitiekosten	  door	  grotere	  sociale	  samenhang	  en	  vermeden	  delicten	  cijfermatig	  
in	  beeld	  brengt.	  Zo	  bezien,	  is	  het	  park	  naar	  verwachting	  niet	  alleen	  in	  directe,	  financiële	  zin	  een	  succes.	  
Juist	  ook	  indirect	  lijken	  de	  opbrengsten	  voor	  veel	  belanghebbenden	  in	  en	  rond	  het	  park	  groot.	  
	  
De	  Schijf,	  middeleeuwse	  ontmoetingsplaats	  
Het	  Van	  Gend	  en	  Loos-‐terrein	  in	  de	  Spoorzone	  was	  traditioneel	  al	  een	  ontmoetingsplaats	  voor	  de	  
boeren	  en	  bewoners	  van	  de	  omliggende	  14	  herdgangen	  uit	  de	  samensmelting	  waarvan	  uiteindelijk	  



Tilburg	  is	  ontstaan.	  Het	  stond	  bekend	  als	  'De	  Schijf',	  een	  groot	  en	  wat	  hoger	  gelegen	  akkercomplex	  
waar	  in	  de	  middeleeuwen	  de	  boeren	  uit	  de	  omliggende	  'herdgangen'	  (boeren-‐woongebieden	  rond	  vee-‐
verzamelplaatsen)	  hun	  streekvergaderingen	  hielden.	  Juist	  hier	  vestigen	  de	  omwonenden	  anno	  2014	  
een	  coöperatie	  die	  het	  park	  wil	  uitbaten.	  Belangrijk	  kenmerk	  is	  dat	  het	  complex	  via	  een	  aantal	  groene	  
routes	  (voornamelijk	  wandel-‐	  en	  fietspaden)	  met	  het	  Midden-‐Brabantse	  buitengebied	  is	  of	  wordt	  
verbonden,	  juist	  zoals	  destijds.	  Zo	  ontstaat	  een	  stedelijke	  oase	  die	  via	  groene	  routes	  rechtstreekse	  	  
toegang	  tot	  het	  buitengebied	  heeft	  om	  de	  aloude	  verbinding	  van	  stad	  en	  platteland	  te	  accentueren.	  
	  
Verbinden,	  is	  het	  sleutelwoord	  
Verbinden,	  is	  dan	  ook	  een	  sleutelwoord	  in	  de	  missie	  van	  Coöperatie	  Hart	  van	  Brabant	  Park.	  Stad	  en	  
platteland,	  bewoners	  en	  bezoekers,	  recreanten	  en	  professionals,	  sporters	  en	  ondernemers,	  vroege	  
vogels	  en	  feestvierders	  -‐	  zij	  en	  veel	  meer	  potentiële	  parkgangers	  vinden	  er	  de	  gebruiksmogelijkheden	  
van	  hun	  gading.	  Er	  zijn	  enkele	  hoofdzones:	  het	  speelbos,	  het	  zandsport-‐eiland,	  het	  veld,	  de	  tuin,	  de	  
hellingen	  en	  het	  Huis.	  Ze	  worden	  verbonden	  door	  wandel-‐	  en	  fietspaden,	  die	  aan	  alle	  kanten	  het	  park	  
binnenkomen,	  doorsnijden	  en	  ook	  weer	  verlaten	  richting	  andere	  groene	  zones.	  Er	  is	  een	  parkeerbos	  
voorzien	  in	  de	  schaduwrijke	  zone	  achter	  de	  flats	  aan	  de	  Hart	  van	  Brabantlaan.	  De	  hellingen	  dienen	  
tevens	  als	  geluidswal	  naar	  en	  afscheiding	  van	  het	  spoor	  ten	  noorden	  van	  het	  terrein.	  

Were	  Di	  Beachvolleybal	  in	  Tilburg	  wil	  graag	  mee	  naar	  het	  Hart	  van	  Brabant	  Park.	  
	  
Verduurzamen	  als	  actie	  
Verduurzamen,	  'het	  dynamische	  proces	  van	  bevorderen,	  ontwikkelen	  en	  borgen	  van	  het	  evenwicht	  
tussen	  ruimtelijke,	  economische	  en	  maatschappelijke	  aspecten',	  staat	  centraal	  in	  het	  Mission	  
Statement	  van	  de	  organisatoren.	  De	  genoemde	  verbindingsfuncties	  maken	  daar	  prominent	  deel	  van	  
uit.	  Maar	  ook	  de	  geplande	  'Opwerkfabriek'	  met	  leerwerktrajecten	  om	  allerlei	  initiatieven	  van	  stad	  en	  
land	  ruim	  baan	  te	  geven,	  draagt	  bij	  aan	  de	  bedoelde	  broedplaats	  van	  verduurzaming	  en	  waardecreatie.	  
'Het	  wordt	  een	  plek	  waar	  gemeenschappelijke	  waarden	  van	  de	  bewoners	  van	  Midden-‐Brabant	  worden	  
gedeeld	  en	  gestimuleerd',	  zegt	  het	  projectteam.	  'Het	  zal	  worden	  ervaren	  als	  de	  logische	  locatie	  voor	  
activiteiten	  als	  publieke	  markten	  (van	  kunst	  tot	  streekproducten),	  natuurbeleving,	  openlucht-‐
performances,	  sport	  en	  spel,	  het	  genieten	  van	  spijs	  en	  drank,	  het	  aanbod	  van	  inspiratie	  en	  
ondersteuning	  in	  werk,	  scholing	  en	  onderneming	  tot	  ontmoetingen	  voor	  rouw,	  trouw	  en	  burgerschap.'	  
	  
Uitnodigend,	  uitdagend	  
Uitnodigend	  en	  uitdagend	  zijn	  dan	  ook	  weer	  ándere	  sleutelwoorden	  die	  van	  toepassing	  zijn.	  Het	  park	  
wordt	  in	  de	  visie	  van	  de	  bedenkers	  een	  plek	  waar	  iedereen	  zijn	  eigen	  gewenste	  aandeel	  in	  het	  



collectief	  kan	  nemen.	  De	  programmering	  van	  en	  in	  het	  park	  zal	  dan	  ook	  zeer	  breed	  zijn.	  Zoals	  de	  
bedenkers	  het	  zeggen:	  'Voor	  jong	  en	  oud.	  Vanuit	  de	  ruimtelijke,	  economische	  en	  sociale	  
aandachtsvelden	  in	  de	  relatie	  stad	  en	  platteland.	  Variërend	  van	  educatie,	  arbeid,	  ontwikkeling,	  
innovatie	  en	  verduurzaming	  tot	  recreatie,	  sport,	  beweging,	  cultuur	  en	  ontmoeting...'	  

De	  licht	  vervuilde	  toplaag	  van	  het	  terrein	  wordt	  een	  halve	  meter	  afgegraven,	  deze	  'industriegrond'	  dient	  
voor	  de	  aanleg	  van	  de	  geluidswal	  aan	  de	  noordzijde	  van	  het	  terrein	  (de	  'Hellingen').	  
	  
Midden-‐Brabantse	  allure	  aan	  de	  Midpoint	  Brabantse	  Leisure	  Boulevard	  
Een	  stadspark	  met	  allure	  dus,	  waar	  Midpoint	  Brabant	  als	  regionale	  ontwikkelingsorganisatie	  een	  
belangrijke	  rol	  in	  wil	  spelen.	  Het	  moet	  een	  icoonproject	  worden	  aan	  de	  Leisure	  Boulevard,	  een	  van	  de	  
vier	  regionale	  topsectoren	  van	  dit	  Midden-‐Brabantse	  samenwerkingsverband.	  Er	  zijn	  grofweg	  twee	  
andere	  opties	  voor	  een	  min	  of	  meer	  'groene'	  invulling:	  niets	  doen	  en	  wachten	  op	  initiatieven	  van	  
anderen	  of	  investeerders	  trekken	  voor	  een	  volledig	  commerciële	  recreatieve	  invulling.	  Beide	  hebben	  
ondanks	  aanzienlijke	  inspanningen	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland	  tot	  op	  heden	  geen	  resultaten	  opgeleverd.	  
De	  vooruitzichten	  voor	  het	  Hart	  van	  Brabant	  Park	  als	  'De	  Derde	  Optie'	  lijken	  dus	  niet	  ongunstig.	  	  
	  

Artist's	  impressie	  van	  het	  Huis	  van	  Brabant,	  centraal	  in	  het	  park	  gepland.	  
	  
Illustraties	  en	  impressies	  zijn	  vervaardigd	  door	  vormgevers	  Dorith	  van	  Gestel	  en	  Kim	  de	  Greef.	  De	  foto's	  
zijn	  door	  deelnemende	  organisaties	  aangeleverd.	  
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