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Greenline zorgt voor 
een heldere structuur in 
Tilburgs Spoorpark

Het gesaneerde van Gend & Loos-terrein, 
gelegen langs het spoor Tilburg-Breda, 

bestond uit een leeg open grasveld, een verlaten 
spoorlijn en een steile geluidswal. Dat het uit handen 
van vastgoedontwikkelaars moest blijven, stond 
voor veel burgers als een paal boven water. En zo 
ontstond er een grensverleggend burgerinitiatief. Na 
een oproep via Youtube aan alle inwoners van Tilburg 
werden 80 ideeën aangedragen voor de invulling van 
het park. Uit die ideeën werden er 9 geselecteerd 
om daadwerkelijk te worden gerealiseerd in het park. 
De bedenkers werden de kwartiermakers.

Een puzzel van 10 hectaren en 9 ideeën
Waar over het algemeen eerst het ruimtelijk 
kader wordt bedacht voor een nieuw ontwerp 
en daarna het programma en de gebruikers, ging 
het in dit project andersom. Het programma, de 
wensenlijst en de toekomstige gebruikers legden 
op voorhand een claim op de ruimte. Aan de 
ontwerpers Esther Kruit en Marielle Kok van 
Kruit|Kok (landschapsarchitect) en Ginette Blom 
en Jacqueline Moors van Blom&Moors (ruimtelijke 
inrichting) de taak om de 9 programmatische wensen 
van het burgerinitiatief ruimtelijk te vertalen in een 

doe-park. Moors: ‘Het Spoorpark is een project 
geweest waarbij we als ontwerpers heel intensief 
hebben samengewerkt. Grof gezegd lag de focus 
van Kruit|Kok op het landschappelijk ontwerp en de 
beplanting en op het watersysteem. Onze focus lag 
op de inrichtingselementen, de pergola’s, de banken, 
de lichtmasten, de bruggen en dus ook de inpassing 
van de Greenline.’

Een park vol burgerinitiatief
De wensen van de kwartiermakers lagen heel 
uiteen. Een uitdaging om die allemaal in één park 
te verwerken. Moors: ‘Het park heeft een mooie 
waterstructuur gekregen, omdat een kwartiermaker 
graag levend water in het park wilde. Water dat 
beweegt, waar je in kunt spelen. Er is een theehuis 
in aanbouw midden in het park. Maar ook voor de 
scouting Esjeeka is een gebouw gerealiseerd. 
Een andere kwartiermaker maakte zich hard voor 
een combinatie van buitenactiviteiten: beachvolleybal, 
sporten in combinatie met fysiotherapie, urban sports 
zoals een skatebowl, een bmx track en bouldering. 
Er is een kunstwerk gerealiseerd en er wordt nog 
gewerkt aan een uitkijktoren.’

Afgelopen zomer werd het Spoorpark in Tilburg feestelijk 
geopend. Een bijzonder park in het hart van de stad, waarvoor 
de bewoners ideeën hebben ingediend. Landschapsarchitect 
Kruit|Kok en ontwerpbureau Blom&Moors werden ingeschakeld 
om van de 10 hectaren open vlakte een prachtig doe-park te 
maken. Zij kozen de Greenline om door het hele park de belijning 
en de structuur te realiseren.
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Greenline als logische begrenzing
Het hoofdontwerp, de beplanting en de 
waterstructuur kwamen uit de koker van 
landschapsarchitect Esther Kruit. Kruit: ‘Ik werk 
graag met strakke lijnen; heldere structuren die 
kunnen blijven bestaan terwijl de ecologie zijn gang 
gaat. Die structuur zet je neer met verharding als 
banden, zitelementen en randen. Op het moment 
dat wij Spoorpark ontwierpen, hadden Blom&Moors 
en Struyk Verwo Infra net de Greenline ontworpen. 
Die paste heel goed bij het idee dat ik had en hebben 
we daarom gebruikt voor de hoofdstructuur. Dat 
was bijzonder, dat we op zo’n heel grote schaal een 
concept vast konden leggen met mooi gedetailleerd 
materiaal.’ Moors: ‘In totaal hebben we misschien 
wel 800 strekkende meters aan Greenline gebruikt. 
Je komt hem in het park voortdurend tegen. Het 
mooie aan de Greenline is dat je hem wel ziet, maar 
dat hij niet opvalt door zijn ranke voorkomen. Het 
is een logische begrenzing van een gebied of van 
de waterstructuur, zelfs nu de beplanting nog tot 
wasdom moet komen.’ De betonnen parkbanden/
zitranden bieden niet alleen veel zitruimte in het hele 
park, ze hebben ook een kerende werking, waardoor 
er hoogteverschillen konden worden gemaakt die 
het park extra karakter geven. Afwisselend zie je 
betonnen elementen, elementen met bamboe zitvlak, 
elementen met stalen strips in het skatepark en langs 
de hoofdroute -de boulevard- Greenline elementen 
met led-verlichting.

Alle facetten van grond-, weg- en waterbouw
Marco Quist van Rod’or Advies ontfermde zich 
over het bestek en de uitvoeringsbegeleiding van 
het Spoorpark. Quist: ‘Bijzonder was de afmeting 
van dit project en het feit dat alle facetten van 
grond-, weg- en waterbouw erin terugkwamen 
ondergronds en boven de grond: groen, water, 
leidingwerken, allerlei soorten verhardingen en 
inrichtingselementen. Echt alles wat je bij het maken 

van een bestek kunt tegenkomen, zit in dit project. 
Voor de Greenline moest ik vooral rekening houden 
met de manier waarop de vorm van de Greenline 
elementen aansluit op de verharding of op de houten 
vlonders. Hoe moeten deze elementen gefundeerd 
worden? Hoe loopt de bekabeling van de exemplaren 
met verlichting? En wat is de productieplanning? 
We kunnen in de uitvoering van het traject wel 
voor lopen op het schema, maar deze hoeveelheid 
Greenline-elementen kun je niet ineens sneller 
produceren. Een leuke uitdaging waar we met elkaar 
uit zijn gekomen.’

Duurzame keuze voor bamboe
De betonnen Greenline heeft op verschillende, 
strategisch gekozen plekken een bamboezitting 
gekregen. Moors: ‘We hebben dit materiaal gekozen, 
omdat we graag met duurzame producten werken. 
Bamboe is duurzamer dan hardhout. Bovendien 
vinden we het heel bijzonder dat we een volledig 
gesloten zitvlak kunnen maken met het type bamboe 
dat we gebruiken. De zittingen zijn toegepast op 
delen van de lange lijnen die we hebben gemaakt. 
Daar waar een aanleiding is om even te gaan zitten. 
Bij een waterplein, de uitkijktoren, dat soort plekken. 
Ook op de tribune spelen we met een ritme van de 
trappen en de bamboezittingen.’ 

Alle wensen waargemaakt
Kruit: ‘We zijn heel erg trots op het eindresultaat. 
Vanaf dag 1 wordt het park volop gebruikt door de 
Tilburgers. Ik zie dat de hoofdstructuur goed is, zelfs 
nu de beplanting nog flink moet gaan groeien. Dit park 
onderscheidt zich van de klassieke parken in Tilburg 
door zijn open karakter, het is echt een doe-park. Een 
doe-park met veel ruimte voor natuurlijke processen.’ 
Moors: ‘De Greenlines van de tribune worden volop 
gebruikt, bijvoorbeeld door een klas met kinderen die 
daar gym hebben. En ook zie ik regelmatig hardlopers 
die even een voet op de rand zetten om hun benen 
te strekken en bij mooi weer zitten de mensen 
in grote getalen op de zitranden. Het is mooi om 
te zien dat de dingen die we hebben bedacht echt 
werken.’ Quist: ‘Een project als dit met deze omvang 
en complexiteit maak je niet nog drie keer in je leven 
mee. Het Spoorpark is bijzonder, we gaan dan ook nog 
regelmatig terug om nog eens te kijken.’ 

Meer informatie?

Neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.
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FACTS & FIGURES

Locatie Spoorpark Tilburg

Materialen Greenline elementen: totaal 880 m¹
Greenline elementen: 255 stuks
Greenline LED: 47 stuks
 
Greenline bamboe: 30 stuks
Greenline bamboe LED: 13 stuks
Greenline skate voorziening: 40 stuks
Greenline waterdoorvoer: 16 stuks
 
Traptreden 40 x 15 x 100 cm: 446 stuks
Traptreden 60 x 16 x 100 cm: 170 stuks
 
Solid platen: 441 stuks
 
Hydro lineo grasbestrating: 1.700 m²

De Greenlines met skate-voorziening vallen in de smaak bij de skaters.


