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GEEN GEOUWEHOER, MAAR GERECHTVAARDIGDE TROTS. TEXTIELSTAD TILBURG 

IS DOOR DE WOL GEVERFD EN IS BEZIG MET EEN ONGEKENDE TRANSFORMATIE. 

ONZE STAD WORDT GEDRAGEN DOOR HAAR INWONERS EN HAAR LIEFHEBBERS. 

SCHOUDERS ERONDER EN ER MET Z’N ALLEN IETS PRACHTIGS VAN MAKEN.  

TILBURGERS WETEN VAN AANPAKKEN. VROEGER AL, MAAR NU MEER DAN OOIT. 

VOORAL DE BINNENSTAD IS VOLOP IN ONTWIKKELING. HONDERDEN ONDERNEMERS 

STORTEN ZICH ER IEDERE DAG WEER MET HART EN ZIEL OP HUN ZAAK EN HUN 

OMGEVING. DIE LIEFDE DELEN ZE: MET KLANTEN, MET ANDERE ONDERNEMERS, 

MET TOEVALLIGE PASSANTEN EN MET IEDEREEN DIE HET MAAR WIL. TILBURG-

ERS WERKEN SAMEN EN LEVEN SAMEN, DAT GEEFT ONZE STAD HAAR IDENTITEIT. 

SINDS JAAR EN DAG IN DE STEIGERS, MAAR ZO STIJGEN WE HET HARDST. WIJ 

KIJKEN VERDER. ZETTEN DOOR. PROBEREN. GAAN SOMS ONDERUIT, OM EVEN 

VROLIJK WEER OP TE STAAN. VOLHOUDEN EN DOORGAAN. VOORAL DOORGAAN.

 
DE BASIS VOOR HET NIEUWE TILBURG IS GELEGD, MET DE BINNENSTAD ALS 

ULTIEM VISITEKAARTJE VAN DE STAD. AL HET MOOIE OUDE IS BEHOUDEN.  

DAARNAAST VERRIJST NIEUWBOUW, NIEUW ONDERNEMERSCHAP, NIEUWE  

INITIATIEVEN, SAMEN MET VEEL NIEUWE MENSEN DIE VAN TILBURG ZIJN 

GAAN HOUDEN. ONZE STAD LEEFT, DAT VOEL JE. LOOP EEN RONDE DOOR DE 

ACHT DEELGEBIEDEN DIE DE BINNENSTAD VORMEN EN WE HOEVEN EIGENLIJK  

NIETS MEER TE VERTELLEN. MAAR TOCH DOEN WE DAT, WANT WIJ ZIJN TROTS OP  

TILBURG, MET RECHT DE MEEST VERRASSENDE STAD VAN BRABANT.

2 3



Kern Winkelgebied

EEN WANDELING DOOR DE HEUVELSTRAAT, DE EMMA 

WINKELPASSAGE EN HET PIETER VREEDEPLEIN LIJKT 

INWISSELBAAR MET EEN RONDJE KALVERSTRAAT,  

KALVERTOREN EN LEIDSEPLEIN. SCHIJN BEDRIEGT. 

NATUURLIJK ZIJN OOK IN HET KERNWINKELGEBIED DE 

GROTE MERKEN STERK VERTEGENWOORDIGD. BLOK-

KER EN HEMA STAAN GEBROEDELIJK ZIJ AAN ZIJ AAN 

DEZELFDE KANT VAN DE WINKELSTRAAT. IETS VER-

DEROP VORMEN H&M EN ZARA HERKENNINGSPUNTEN 

VOOR MODELIEFHEBBERS. DAARNAAST IS ER IN HET 

KERNWINKELGEBIED OOK VERRASSEND VEEL AUTHEN-

TIEK ONDERNEMERSCHAP TE VINDEN. 

KERNWINKELGEBIED: 
VERRASSEND LEUK
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12  PIUSHAVEN         
 BRUIST
DE PIUSHAVEN IS EEN VERZAMELPUNT VOOR SPONTANE 

ONTMOETINGEN. VOOR WANDELINGEN DOOR DE ACHTERLIG-

GENDE NATUUR - MOERENBURG! - EN HET VOORLIGGENDE 

STADSCENTRUM. EN VOOR VAARTOCHTJES, NATUURLIJK. EEN 

INSPIRERENDE PLEK VOL CREATIEVE BROEDPLAATSEN VOOR 

INSPANNING EN ONTSPANNING, DIE MEANDERT LANGS HET 

WATER. BELANGRIJKSTE BOODSCHAP VOOR BEZOEKERS AAN 

DE PIUSHAVEN? GO WITH THE FLOW!
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GEDACHTEN DWALEN AF. LINKSAF, RECHTSAF 

OF RECHTSOMKEERT; EEN WANDELING DOOR 

HET DWAALGEBIED ONTAARDT AUTOMATISCH 

IN EEN ONTDEKKINGSTOCHT. EN DAAR HOEF JE 

GEEN GEOEFENDE SPEURNEUS VOOR TE ZIJN, 

WANT NERGENS IN TILBURG IS HET LEUKER 

VERDWALEN DAN HIER.

CINECITTA
Cinecitta is vernoemd naar de beroemde filmstudio’s in 

Rome en van oudsher sterk in arthouse films. Omdat de  

bijzondere bioscoop met de tijd wil meegaan, is het rijks- 

monument onlangs grondig verbouwd. Uniek voor Tilburg in 

zijn opzet en uitstraling. Onveranderd zijn de programme-

ring van kwalitatieve films en de unieke Cinecitta-sfeer.

18 19

18

DE HEIKESE KERK, HET PALEIS-RAADHUIS, HET THEATER EN DE RECHTBANK. 

MEERDERE MACHTEN IN EEN MAJESTUEUS GEBIED: KERK, DEMOCRATIE, CULTUUR EN RECHT. 

EEN PRACHTIG SAMENSPEL DAT DUIDT OP EEN STAD VAN FORMAAT. EEN PROMINENT STUKJE 

TILBURG DAT GEKENMERKT WORDT DOOR PRACHTIGE BOUWWERKEN EN ONVERGELIJKBARE 

PLEINEN.  DE PRACHTIGE KERK STAAT AAN DE DREMPEL VAN ÉÉN VAN TILBURGS GEZELLIGE  

HORECAPLEINTJES. LOOP JE DAAR DOORHEEN EN LUKT HET OM DE VERLEIDING VAN HET  

TERRAS TE WEERSTAAN, DAN WANDEL JE ZO HET BRUISENDE KERNWINKELGEBIED IN.  

WISSELING VAN SPIJS
Theaters Tilburg is wellicht nog veelomvattender dan 

haar naam doet vermoeden. Een prachtige schouw-

burg, een modernistisch ingerichte concertzaal, een 

intieme studio en een restaurant van hoogstaand  

niveau. Van cabaret tot klassieke muziek. Van 

musical tot dans. Van amateurs tot internationale 

topklasse. Theaters Tilburg programmeert jaarlijks 

ruim 350 voorstellingen voor iedereen en biedt 

daarnaast ruimte aan meer dan 100 voorstellingen 

en concerten van amateurverenigingen, bedrijven 

en organisaties. En dat kan niet genoeg benadrukt 

worden. Iedereen is welkom, voor meer dan 175.000 

gasten per jaar wordt de rode loper elke dag weer 

uitgelegd. Elke gast is net zo belangrijk en mag 

genieten van het meest uiteenlopende programma-

menu van de stad. 

ERVARING, BELEVING EN GEVOEL
Wel betalen, maar met lege handen naar huis. Dat klinkt 

niet direct als de beste deal. Niets is minder waar. Aan 

beleving is waar mogelijk vaak nog moeilijker een prijskaar-

tje te hangen dan aan een tastbaar product. Toch is het 

juist dat waar het zo’n beetje om draait in de culturele as 

van de stad. Beleving in alle vormen en maten. Betreft het 

een prachtige muziekuitvoering in de concertzaal, of een 

hartverwarmend toneelspel in het theater? Wat gedacht van 

een dansopleiding aan de Fontys Hogeschool voor de Kunst? 

Ervaring, beleving en gevoel zijn leidend in dit culturele 

deelgebied. De relatie tussen enerzijds cultuur en onder-

wijsinstellingen en anderzijds de binnenstad zorgt voor 

bijzondere kruisbestuivingen, waar vooral ook ondernemers 

de vruchten van plukken.

DE SMAAK TE PAKKEN
De culturele as is prachtig. Vooral van binnen en daar zit 

nou net een zekere moeilijkheid. De gebouwen ogen van 

buiten een tikkeltje statig, wat uiteraard mag bij bouw-

werken met een dergelijke functie. Dat heeft soms een 

hoogdrempelig effect op mensen. Een gebied echter waar 

beleving zo centraal staat, daar dient ieder mens minstens 

één keer van te proeven. En dan smaakt het naar meer. Ge-

lukkig lijkt de as deze beproeving steeds beter te doorstaan. 

De deuren staan open; wagenwijd … voor iedereen.
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DE PLEK WAAR TREINEN AANGESPOORD WERDEN EN  

MENSEN ONTSPOORDEN, LAAT ONS NU ZIEN HOE RAUW 

WAUW KAN ZIJN. CULTUURFABRIEKEN PRODUCEREN TALENT 

AAN DE LOPENDE BAND EN VISIONAIRE ONDERNEMERS 

NEMEN OVER. ALLES WAT BERLIJN ZO MOOI MAAKT IN HARTJE 

TILBURG. KIJK EENS ACHTEROM OP HET STATION EN ONTDEK 

EEN BONTE MIX VAN INDUSTRIEEL ERFGOED EN VERNIEU-

WENDE ARCHITECTUUR. EEN BROEDPLAATS VOOR KENNIS, 

INNOVATIE EN HEEL VEEL MOOIS.

ALLES EN NIETS
Met haar imponerende bouwwerken doet de Spoorzone op het eerste 

oog wat afstandelijk aan. Wat heb je daar nu te zoeken? Het ant-

woord: zowel alles als niets. Laat je vooral verrassen door de fusie 

van originaliteit en veelzijdigheid. De variëteit aan ondernemers en 

de mix aan festivals en evenementen, trekken alle subculturen uit 

de maatschappij aan. De Spoorzone experimenteert met het experi-

mentele. Liefhebbers raken binnen luttele seconden verknocht aan 

het gevoel dat deze plek oproept. Mensen zijn hier geen toeschou-

wers, maar deelnemers.

DE SPOORZONE DENDERT DOOR
De metamorfose die de Spoorzone de afgelopen jaren doormaakte, is 

nog lang niet voltooid. Zo staat er met de LocHal een parel van een 

gebouw. Stap hier binnen en ontdek de ware wauw van rauw. Dit 

was de plek waar generaties Tilburgers aan treinen sleutelden. De 

gemeente gaat de LocHal renoveren met daarin de Bibliotheek van 

de Toekomst - een inspirerende werkplaats voor alle Tilburgers - en 

een publiek toegankelijke Stadshal.

WAAR OUD NIEUW ONTMOET
Een meer inspirerend verblijfsgebied dan de Spoorzone is nauwelijks 

denkbaar. Wonen waar de actie is, maar ook kunnen genieten van 

de rust. Die plek wordt Clarissenhof, waar bewoners een spannende 

mix tussen oud en nieuw vinden. De bebouwing in Clarissenhof is 

(namelijk) geïnspireerd op de architectuur van verdwenen kloosters. 

Strakke lijnen en klassieke boogramen wisselen elkaar af. Door die 

veelzijdigheid voelt iedereen zich thuis in Clarissenhof. Van geboren 

Tilburger tot expat. Van student tot gezin.

ACHTEROM BIJ HET STATION
Om de Spoorzone nog natuurlijker te verbinden met het centrum 

en direct toegankelijk te maken voor liefhebbers uit het hele land, 

is het eerst tijd om Centraal Station Tilburg een nieuwe uitgang 

aan de zijde van de Spoorzone te geven. Dagelijks maken meer dan 

30.000 reizigers gebruik van het Centraal Station. Om de toegan-

kelijkheid en doorstroming naar de Spoorzone te verbeteren, krijgt 

het station een brede doorgang onder de spoorlijnen met een nieuwe 

entree naar het Tilburg (die geen mens mag missen).

BUSINESS BEFORE PLEASURE
Veel stadskenners associëren de veelzijdige Spoorzone met haar 

geweldige evenementen, culinaire hoogstand en rauwe straatsport. 

Vergis je niet; de Spoorzone huisvest prachtige kantoren en mooie 

bedrijven uit de commerciële dienstensector. Neem alleen maar het 

Tilburg Trade Center, wat in samenspel met de Locomotiefhal (ook 

wel de LocHal) het stempel ‘werkplaats van de 21ste eeuw’ kreeg.  

Een synergie van eigentijdse kantoorgebruikers die door nabijheid 

van elkaars kennis en mogelijkheden gebruik maken.

DE SPOORZONE ADEMT IN ALLES HET KARAKTER VAN MOUWEN OPSTROPEN EN NIET MAUWEN. 

HET VERLEDEN WORDT GEËERD, DE TOEKOMST OMARMD. HET IMMENSE TERREIN BIEDT PLEK 

VOOR ONDERNEMERS MET EEN MISSIE EN BIJZONDERE EVENEMENTEN VAN WERELDS 

FORMAAT.
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HOE RAUW WAUW KAN ZIJN
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24/7 BOURGONDISCH

HET BOURGONDISCHE LEVEN WORDT IN TILBURG ERG 

SERIEUS GENOMEN. DE BINNENSTAD VAN TILBURG 

BARST DAN OOK VAN DE HORECA IN ALLE RANGEN, 

STANDEN, GEUREN, KLEUREN EN SMAKEN. EEN  

BONTE COLLECTIE HORECAONDERNEMINGEN MAAKT 

DAT HET MOEILIJK KIEZEN IS VOOR DE LIEFHEBBER. 

IN TILBURG KUN JE MET GEMAK TWEE FAVORIETE  

KOFFIETENTJES, VIER LIEVELINGSRESTAURANTS EN 

DRIE STAMCAFÉ ‘S HEBBEN. DAAR KIJKT NIEMAND 

HIER VREEMD VAN OP.
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DE LINTEN ZIJN ALS TWEE GESPIERDE ARMEN AAN 

WEERSZIJDEN VAN HET CENTRUM, DIE HET LICHAAM 

VAN TILBURG VAN EEN STEVIGE DOSIS KRACHT 

VOORZIEN. KORVEL EN BESTERD WORDEN  

BEVOLKT DOOR ONDERNEMERS MET ZEER SPECI-

FIEKE KENNIS OP HUN VAKGEBIED. AFZONDERLIJK 

VAN ELKAAR WETEN ZIJ VAN EEN BEETJE HEEL VEEL. 

SAMEN WETEN ZE ONTZETTEND VEEL VAN ZO’N 

BEETJE ALLES.

De Linten zijn verbindingswegen waar geen Tilburger omheen kan. Of beter 

gesteld: omheen wil. Rijk bedeeld in veelzijdigheid en daarmee voor veel 

Tilburgers de plek waar zij zo’n beetje alles vinden: dagelijkse boodschap-

pen, een kopje koffie, snuisterijen in speciaalzaakjes en een knipbeurt. 

Het nieuwe en onbekende in een historische jas. Korvel en Besterd worden 

gekoesterd door Tilburgers van jong tot oud. Typische straten, die één en al 

Tilburg ademen.

Armen uit de 
mouwen, handen 
in elkaar
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30 CREATIEVE & MUZIKALE  
EXPLOSIE IN HET 
VEEMARKTWARTIER

013 POPPODIUM IS DE GROTE JONGEN IN HET HART VAN HET VEE-

MARKTKWARTIER. NA EEN INGRIJPENDE VERBOUWING, HEEFT 

TILBURG MET 013 HET GROOTSTE POPPODIUM VAN NEDERLAND. 

BEKENDE ARTIESTEN VAN OVER DE HELE WERELD, VINDEN ZO 

HUN WEG NAAR ONZE STAD. NET ALS BEZOEKERS VAN HEINDE 

EN VERRE. MAAR VERGIS JE NIET, ER IS NOG VEEL MEER TALENT 

NEERGESTREKEN IN HET VEEMARKTKWARTIER.
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PARKEREN IN TILBURG

LEEFTIJDSVERDELING

GEOGRAFISCHE POSITIONERING

BEWAAKTE FIETSENSTALLINGEN

EVENEMENTEN

AANTAL INWONERS GEMEENTE LEEFTIJD BEZOEKERS BINNENSTAD

OORDEEL BEZOEKERS BINNENSTAD VERBLIJFSDUUR BEZOEKERS

BEZOEKFREQUENTIE BINNENSTAD 

AANBOD BINNENSTAD

TOTAAL 3.638 
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TILBURG

DEN BOSCH
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2016:  212.000
2020:  222.300
2025:  223.300
2030:  226.500
2040: 230.000

TOT 25 JAAR  37%

26-55 JAAR  34%

56 JAAR EN OUDER   29%

ALGEMEEN OORDEEL  7,3
SFEER/GEZELLIGHEID  7,4
HORECA   7,7
WINKELS  7,1
GASTVRIJHEID  7,3
VEILIGHEID  7,3

MINDER DAN 30 MINUTEN  29%
30-60 MINUTEN  23%
1 TOT 2 UUR  32%
LANGER DAN 2 UUR  16%

DAGELIJKS  21%

MINIMAAL 1X PER WEEK  41%

ENKELE KEREN PER JAAR  35%

EERSTE KEER  3%

30% VAN DE BEZOEKERS KOMT 

OM RECREATIEF TE WINKELEN

70% BEZOEKERS BINNENSTAD 

KOMEN UIT GEMEENTE TILBURG

CIRCA 360 WINKELS
54% WINKELS BEHOORT TOT BRANCHE MODE EN LUXE
84.000 M2 WINKELVLOEROPPERVLAK
170 HORECAZAKEN, WAARVAN 55 RESTAURANTS EN 47 CAFÉS 
13 CULTUUR, WAARVAN 2 BIOSCOPEN, 3 THEATERS

CHECK: WWW.CENTRUMTILBURG.COM

* IN UITBREIDING MET 200 PLAATSEN: OPENING 2017

CENTRAAL STATION:  2.200

HEUVEL*:  1.100

PIETER VREEDEPLEIN*:  580

CONCERTZAAL*:  400

KATTERUG*:  285

* GRATIS

TILBURGSE KERMIS 1.500.000

MEIMARKT 135.000

HAP STAP FESTIVAL 35.000

FESTIVAL VAN HET LEVENSLIED 18.000

TILBURG ZINGT 15.000

TILBURG CULINAIR 12.500

FESTIVAL MUNDIAL 22.000

TILBURG TEN MILES 10.000

INCUBATE 21.000

BEZOEKERS

FREE

AANTAL STUDENTEN HBO/WO

28.755
42% WO

HUURPRIJZEN

LAAGSTE HUREN: 

EURO 100 PER M2

HOOGSTE HUREN: 

EURO 350-500 PER M2

AANTAL PASSANTEN HEUVELSTRAATTILBURG
IN DE PERIODE VAN DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015 TOT EN MET DONDERDAG 31 DECEMBER 2015 ZIJN 
DE PASSANTEN IN BEIDE RICHTINGEN GETELD TER HOOGTE VAN HEUVELSTRAAT 1A. IN TOTAAL ZIJN ER CA. 
627.000 PASSANTEN GETELD IN DE HEUVELSTRAAT, WAARVAN CA.  294.000 RICHTING DE OUDE MARKT EN 
CA. 333.000 RICHTING DE HEUVEL. 

RICHTING OUDE MARKT            RICHTING HEUVEL90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

0 19-12 TOT 
26-11

26-11 TOT 
03-12

03-12 TOT 
10-12          

10-12 TOT 
17-12

17-12 TOT 
24-12

19-12 TOT 
26-11
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HUMORISTISCH
TILBURG IS EEN TIKJE ABSURDISTISCH.
ALS HET MOET, LACHEN WE OM ONSZELF. 
ALS HET KAN, MAKEN WE SERIEUZE ZAKEN
MET HUMOR NET IETS LICHTER.

IDENTITEIT ADEM JE. HET IS DE WIJZE WAAROP JE HART 
KLOPT. DAT VOEL JE. DAT RUIK JE. DAT PROEF JE. HET IS 
VANZELFSPREKEND, WAT HET IS EXACT DAT WAT JE BENT. 
VOOR EEN STAD IS DAT NIET ANDERS. DE IDENTITEIT VAN 
EEN STAD IS ALS HET DNA WAT TERUG TE VINDEN IS IN 
ELKE STEEN WAARMEE HIJ GEBOUWD IS. DIT NASLAG-
WERK IS MEER DAN EEN BUNDELING STERKE VERHALEN. 
HET IS EEN VISITEKAARTJE WAARIN WE JUIST DATGENE 
SCHETSEN WAT JE OVERAL IN DE STAD TERUGVINDT. 
KARAKTERISTIEKE EIGENSCHAPPEN DIE VAN TILBURG 
DE STAD MAKEN, DIE ZE IS.
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Kern Winkelgebied

EEN WANDELING DOOR DE HEUVELSTRAAT, DE EMMA 

WINKELPASSAGE EN HET PIETER VREEDEPLEIN LIJKT 

INWISSELBAAR MET EEN RONDJE KALVERSTRAAT,  

KALVERTOREN EN LEIDSEPLEIN. SCHIJN BEDRIEGT. 

NATUURLIJK ZIJN OOK IN HET KERNWINKELGEBIED DE 

GROTE MERKEN STERK VERTEGENWOORDIGD. BLOK-

KER EN HEMA STAAN GEBROEDELIJK ZIJ AAN ZIJ AAN 

DEZELFDE KANT VAN DE WINKELSTRAAT. IETS VER-

DEROP VORMEN H&M EN ZARA HERKENNINGSPUNTEN 

VOOR MODELIEFHEBBERS. DAARNAAST IS ER IN HET 

KERNWINKELGEBIED OOK VERRASSEND VEEL AUTHEN-

TIEK ONDERNEMERSCHAP TE VINDEN. 

KERNWINKELGEBIED: 
VERRASSEND LEUK
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MEER DAN SHOPPEN
Zelfs wij Tilburgers worden keer op keer verrast. De uitgebalanceerde combinatie van 

bekende formules en lokale ondernemers vormt de perfecte formule voor een geslaagd 

dagje shoppen, wat tegenwoordig veel meer inhoudt dan winkelen. Wat dacht je van 

een heerlijke latte macchiato bij een zojuist aangeschafte roman. Of een potje arcade 

gamen terwijl je betere helft kleren past. 

VAN SPOTLIGHT NAAR SCHEMER
Wie een stap in de Emma Winkelpassage zet, snapt onmiddellijk de kracht van het 

kernwinkelgebied. Het no nonsense witte licht van Action contrasteert prachtig met de 

schemer van de oer-Tilburgse boekhandel Gianotten Mutsaers. Bestel een koffie aan de 

boekenbar, plof in een van de leunstoelen en dompel je onder in de boekenhemel. De 

boekverkopers van Gianotten Mutsaers hebben in totaal meer dan 125 jaar ervaring in 

het vak. Hun gemene deler? Liefde voor het geschreven woord. 

EXPERIMENTEREN MET BELEVING
Sinds 2008 brengt het Pieter Vreedeplein de ontwikkeling van het kernwinkelgebied in 

een stroomversnelling. Wonen, werken, winkelen en uitgaan op een paar vierkante meter. 

Wordt er met zijn allen voetbal gekeken tijdens een WK of EK, dan gebeurt dat op het 

grootste scherm van Nederland. Groot, groter, grootst in de meest positieve zin van het 

woord. Het plein wordt bevolkt door flinke jongens als The Sting, Men at Work en Sissy 

Boy, aangevuld met kleinere speciaalzaken. Op de hoek met de Heuvel zijn de knalgele 

letters van bioscoop Pathé niet te missen. Ondergronds bevindt zich de grootste par-

keergarage van de stad. 

KIJK OMHOOG EN ONTDEK VERVLOGEN TIJDEN
Het kernwinkelgebied schiet alle kanten op: van historisch tot modern, van grootschalig 

tot intiem. Zelfs bewoners zien niet altijd hoeveel karakter de Heuvelstraat herbergt. 

Loop met de blik naar voren en zie een winkelstraat. Kijk omhoog en ontdek een wereld 

uit vervlogen tijden. Tilburg is een jonge, dynamische stad met een oude geschiedenis, 

die zich onder meer aftekent op de prachtige gevels van de panden aan de Heuvelstraat. 

De verhalen die erachter schuilen zijn het mooist als je ze zelf invult.

MEEBEWEGEN MET DE TIJD
Het kernwinkelgebied beweegt mee met de tijd: van monofunctioneel winkelen naar 

multifunctioneel verblijven. Leestafels,  proeftuinen, events, pop-up stores en blurring. 

Het kernwinkelgebied biedt steeds meer verrassingen. Samen met typisch Tilburgse  

ondernemers, die al van oudsher in het centrum gevestigd zijn, weten ze het brede 

publiek te boeien en vast te houden. 

KANSEN VOOR ONDERNEMERS
Winkelformules komen en gaan. Met de hedendaagse kritische consument staat onder-

nemerschap voor pionieren. Dat vraagt om daadkrachtige ondernemers met lef. Ook in 

het kernwinkelgebied draait het steeds meer om beleving.  Kopen is emotie. De klant 

verleiden om te kopen is de uitdaging. In Tilburg investeren de bekende formules in 

nieuwe belevingsconcepten. Terecht wordt Tilburg in dit opzicht gezien als waardevolle 

proeftuin. We hebben een kritisch publiek, maar staan altijd open voor nieuwe trends. 

Nieuwe innovatieve en eigentijdse formules hebben de potentie uit te groeien tot de 

succesformules. Slaag je in Tilburg, dan ligt de wereld aan je voeten.

BEZOEKERSFREQUENTIE FUNCTIEINDELING GEBIED WINKELVLOEROPPERVLAK 

63.500  M2
 Winkeloppervlak
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Bezoekersonderzoek BRO 2015

Dagelijks

Eerste keer

3 á 4x 
per week

2x per 
week1x per 

week

1 á 2x 
per maand

Enkele keren 
per jaar
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We durven. Tilburg heeft 
ballen en dat mag gezegd 
worden. In deze stad doen we 
nieuwe dingen. We proberen. 
Op je bek gaan hoort daar soms 
bij. Opstaan zeker ook. 

kernwaarde:

VOORTDUREND IN ONTWIKKELING
Het kernwinkelgebied is volop in ontwikkeling. Om Tilburg verder 

op de kaart te zetten als retailstad wordt geïnvesteerd in een 

nieuw ‘winkelrondje’ aan de zuidkant van het kernwinkelgebied, 

rondom het stadhuis. Er ontstaat een nieuwe winkelstraat zodat 

de routing in de binnenstad een impuls krijgt. Eén van de trekkers 

is het modewarenhuis Primark.

HART VOOR HET CENTRUM
Het kernwinkelgebied is de centrale as in het centrum. De ideale 

uitvalsbasis voor een bezoek aan de andere sfeergebieden. Want 

Tilburg wordt pas echt leuk als je op ontdekkingstocht gaat. Of het 

nu de industriële Spoorzone is, de bruisende horecapleinen, het 

verrassende dwaalgebied of het creatieve Veemarktkwartier: al 

deze gebieden zijn direct verbonden met het kernwinkelgebied.

16 17



GEDACHTEN DWALEN AF. LINKSAF, RECHTSAF 

OF RECHTSOMKEERT; EEN WANDELING DOOR 

HET DWAALGEBIED ONTAARDT AUTOMATISCH 

IN EEN ONTDEKKINGSTOCHT. EN DAAR HOEF JE 

GEEN GEOEFENDE SPEURNEUS VOOR TE ZIJN, 

WANT NERGENS IN TILBURG IS HET LEUKER 

VERDWALEN DAN HIER.

CINECITTA
Cinecitta is vernoemd naar de beroemde filmstudio’s in 

Rome en van oudsher sterk in arthouse films. Omdat de  

bijzondere bioscoop met de tijd wil meegaan, is het rijks- 

monument onlangs grondig verbouwd. Uniek voor Tilburg in 

zijn opzet en uitstraling. Onveranderd zijn de programme-

ring van kwalitatieve films en de unieke Cinecitta-sfeer.

18 19



GROOTS IN KLEINSCHALIGHEID
Met de Vijfsprong als vertrekpunt kan een bezoek aan het dwaalgebied letterlijk 

alle kanten opgaan. De enige garantie is die van verwondering en verrassing. 

Authentiek Tilburg op z’n allerbest. Statige herenhuizen met een vriendelijke 

aanblik, niche speciaalzaken, quirky kleding- en interieurzaken en buzzing 

horeca. Terug in de tijd is weer helemaal van nu. Het dwaalgebied is groots in 

kleinschaligheid.

VIJFSPRONGEN VOORUIT
Terug naar de Vijfsprong, nog steeds twijfelend welke kant op te gaan. Maar 

waarom niet gewoon lekker alle kanten opfladderen? Stap nietsvermoedend en 

onwetend een op het oog rustige straat in. Loop een stukje door, kijk nog eens 

goed om je heen en ontdek het Bourgondische leven, plekken waar de bloemetjes 

buiten worden gezet, poëzie die samenkomt met Tilburgse nuchterheid en nog 

veel meer moois.

AFSLAG NAAR PLEZIER
Door simpelweg een afslag te nemen, dwaal je langs hele goede eettentjes, 

trendy en vintage kledingzaken, een art-house bioscoop, een muziekpodium en 

een bijzonder theater. Het dwaalgebied ligt tegen het stadscentrum van Tilburg 

geplakt en wordt ingeklemd door de Willem II-straat, Noordhoekring, Spoorlaan 

en de Heuvelstraat. Het dwaalgebied is de natuurlijke verbinding tussen meer-

dere deelgebieden: slechts een paar stappen leiden naar het kernwinkelgebied, 

de culturele as, de horecapleinen & straten of de Spoorzone.

STADSE LEVENDIGHEID, DORPSE GEMOEDELIJKHEID
In de sfeervolle zijstraten van de oude binnenstad vind je stadse levendigheid 

gecombineerd met dorpse gemoedelijkheid. Een mix van bewoners en  

ondernemers verrijken het gebied. Studenten, ‘gearriveerde’ stadsbewoners, 

ouderen en vernieuwende ondernemers brengen met zijn allen leven in de  

brouwerij. Passanten groeten elkaar vriendelijk. De slager kent zo’n beetje 

iedereen bij naam. Er wordt ouderwets behulpzaam naar elkaar omgekeken. 

Op warme zomerdagen ontstaan spontaan zwembadjes op straat.  

En op koude winteravonden kruipen mensen bij elkaar voor een uniek  

huiskamerconcert. Het mag duidelijk zijn: er wordt enthousiast samengewerkt 

om het dwaalgebied op de kaart te zetten.
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totale aantal functies136
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totale aantal functies136 DWALEN-DE-LUXE
De verborgen pareltjes in het dwaalgebied leken jaren zorgvuldig verstopt, maar  

laten zich steeds uitbundiger zien. Tot voor kort rende of fietste menig Tilburger zonder 

om zich heen te kijken door het dwaalgebied. Op weg naar station Tilburg, dat van 

het dwaalgebied de entree van de binnenstad maakt. Vandaag de dag is zo’n beetje 

alle vluchtigheid uit het dwaalgebied verdwenen. De forensen en studenten die zich 

haasten naar trein of bus ontwaren we nog steeds, maar daarnaast wordt een steeds 

grotere groep stadse levensgenieters zichtbaar, die zich uitstekend een volle dag in  

het dwaalgebied kunnen vermaken. Dwalen-de-luxe, noemen wij dat in Tilburg.

BEZOEKERSFREQUENTIE AANTAL FUNCTIES

Dagelijks

Eerste keer

3 á 4x 
per week

2 x per 
week

1 x per 
week

1 á 2x 
per maand

Enkele keren 
per jaar

Bezoekersonderzoek BRO 2015

Locatus 2015

WINKELVLOEROPPERVLAK

8.350  M2
 Winkeloppervlak
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KEES VAN HEST
Een slagerij uit een prentenboek.  

De droge worsten hangen voor het raam, 

het water loopt je in de mond.  

Het mooiste vlees wordt op gevoel  

geportioneerd door een connaisseur, die 

on the spot toont dat een echte slager 

altijd een vakman is. Vlees-elijk goed!

DE BURGERIJ 
Culinaire verwennerij op Franse wijze, met een kenmerkende  

Tilburgse jus. De Burgerij is een restaurant waar alles mogelijk 

is, met als heerlijke extra een pittoreske bed & breakfast.  

Gastheren Jaap en Joris leggen de liefhebber van de Franse 

gastronomie in de watten. Want, zo vinden zij: ‘C’est la vie’. 

SAM-SAM
Eén van de meest eigenaardige parels in 

het dwaalgebied is Sam-Sam.  

Ruim veertig jaar vooruitstrevend en 

tegelijkertijd nog altijd authentiek.  

Een bonte collectie aan kleding, op 

eigen wijze gesorteerd op kleur en een 

eigenwijze stijl. Midden in de markante 

kledingwinkel staan tevens de lp’s van 

Antenne in bakken uitgestald.  

Een gekke, maar gouden combinatie.

Met de stroom meegaan. Dat mag. Dat kan, 
maar niet altijd. In Tilburg liever niet  
althans. Soms moet je net datgene doen 
wat je niet verwacht. Dat is wel zo leuk. 
Wie houdt er niet van een verrassing?

tegendraads

VERRASSING ONTMOET HERKENBAARHEID
Het dwaalgebied wordt met de week leuker. Nieuwe winkels, galeries, musea, restaurants, hotels en cafés mengen zich tussen het bestaande aanbod. Die combinatie 

van verrassing en herkenbaarheid zorgt ervoor dat het dwaalgebied een plek is waar men leeft en verblijft. Van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. Start de dag 

met een kopje koffie. Speel verstoppertje en roep heel hard: ‘Buutvrij!’. Kom bij met een uitgebreide lunch. Shop tot je erbij neervalt. Ontdek nieuwe kunstenaars. 

Bezoek een art house film. Dans je in het zweet tijdens een spetterend concert. En zak af met een vette hap. Het leven is mooi in het dwaalgebied!

KLEINE OMWEG LANGS GROTE MUSEA
Er is een sterke wisselwerking tussen het dwaalgebied en de spraakmakende musea De Pont en het TextielMuseum. Na een kleine doorsteek langs het historische 

Wilhelminapark, zijn deze landelijk bekende musea vanuit het dwaalgebied dan ook te voet te bereiken. In de voormalige wolspinnerij De Pont is jaarlijks een drietal 

grote voorstellingen van bekende kunstenaars te bewonderen, aangevuld met solo-exposities. Het TextielMuseum staat symbool voor de rijke geschiedenis van de 

textielindustrie in Tilburg. In deze ruim 150 jaar oude fabriek, worden de restanten van een bijzonder verleden gekoesterd. Vergeet na een bezoek aan de musea niet 

om voor een afzakkertje weer af te zakken naar het dwaalgebied.

Ontdek het dwaalgebied! Eet hier,  
drink hier, winkel hier, (be)leef hier.

kernwaarde:
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DE PLEK WAAR TREINEN AANGESPOORD WERDEN EN  

MENSEN ONTSPOORDEN, LAAT ONS NU ZIEN HOE RAUW 

WAUW KAN ZIJN. CULTUURFABRIEKEN PRODUCEREN TALENT 

AAN DE LOPENDE BAND EN VISIONAIRE ONDERNEMERS 

NEMEN OVER. ALLES WAT BERLIJN ZO MOOI MAAKT IN HARTJE 

TILBURG. KIJK EENS ACHTEROM OP HET STATION EN ONTDEK 

EEN BONTE MIX VAN INDUSTRIEEL ERFGOED EN VERNIEU-

WENDE ARCHITECTUUR. EEN BROEDPLAATS VOOR KENNIS, 

INNOVATIE EN HEEL VEEL MOOIS.

ALLES EN NIETS
Met haar imponerende bouwwerken doet de Spoorzone op het eerste 

oog wat afstandelijk aan. Wat heb je daar nu te zoeken? Het ant-

woord: zowel alles als niets. Laat je vooral verrassen door de fusie 

van originaliteit en veelzijdigheid. De variëteit aan ondernemers en 

de mix aan festivals en evenementen, trekken alle subculturen uit 

de maatschappij aan. De Spoorzone experimenteert met het experi-

mentele. Liefhebbers raken binnen luttele seconden verknocht aan 

het gevoel dat deze plek oproept. Mensen zijn hier geen toeschou-

wers, maar deelnemers.

DE SPOORZONE DENDERT DOOR
De metamorfose die de Spoorzone de afgelopen jaren doormaakte, is 

nog lang niet voltooid. Zo staat er met de LocHal een parel van een 

gebouw. Stap hier binnen en ontdek de ware wauw van rauw. Dit 

was de plek waar generaties Tilburgers aan treinen sleutelden. De 

gemeente gaat de LocHal renoveren met daarin de Bibliotheek van 

de Toekomst - een inspirerende werkplaats voor alle Tilburgers - en 

een publiek toegankelijke Stadshal.

WAAR OUD NIEUW ONTMOET
Een meer inspirerend verblijfsgebied dan de Spoorzone is nauwelijks 

denkbaar. Wonen waar de actie is, maar ook kunnen genieten van 

de rust. Die plek wordt Clarissenhof, waar bewoners een spannende 

mix tussen oud en nieuw vinden. De bebouwing in Clarissenhof is 

(namelijk) geïnspireerd op de architectuur van verdwenen kloosters. 

Strakke lijnen en klassieke boogramen wisselen elkaar af. Door die 

veelzijdigheid voelt iedereen zich thuis in Clarissenhof. Van geboren 

Tilburger tot expat. Van student tot gezin.

ACHTEROM BIJ HET STATION
Om de Spoorzone nog natuurlijker te verbinden met het centrum 

en direct toegankelijk te maken voor liefhebbers uit het hele land, 

is het eerst tijd om Centraal Station Tilburg een nieuwe uitgang 

aan de zijde van de Spoorzone te geven. Dagelijks maken meer dan 

30.000 reizigers gebruik van het Centraal Station. Om de toegan-

kelijkheid en doorstroming naar de Spoorzone te verbeteren, krijgt 

het station een brede doorgang onder de spoorlijnen met een nieuwe 

entree naar het Tilburg (die geen mens mag missen).

BUSINESS BEFORE PLEASURE
Veel stadskenners associëren de veelzijdige Spoorzone met haar 

geweldige evenementen, culinaire hoogstand en rauwe straatsport. 

Vergis je niet; de Spoorzone huisvest prachtige kantoren en mooie 

bedrijven uit de commerciële dienstensector. Neem alleen maar het 

Tilburg Trade Center, wat in samenspel met de Locomotiefhal (ook 

wel de LocHal) het stempel ‘werkplaats van de 21ste eeuw’ kreeg.  

Een synergie van eigentijdse kantoorgebruikers die door nabijheid 

van elkaars kennis en mogelijkheden gebruik maken.

DE SPOORZONE ADEMT IN ALLES HET KARAKTER VAN MOUWEN OPSTROPEN EN NIET MAUWEN. 

HET VERLEDEN WORDT GEËERD, DE TOEKOMST OMARMD. HET IMMENSE TERREIN BIEDT PLEK 

VOOR ONDERNEMERS MET EEN MISSIE EN BIJZONDERE EVENEMENTEN VAN WERELDS 

FORMAAT.

24

HOE RAUW WAUW KAN ZIJN
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FESTIVAL MUNDIAL
Festival Mundial verruilde het gras van het Leijpark voor het beton van dit robuuste 

Tilburgse erfgoed. Om te laten zien dat het festival net als de rest van de wereld  

urbaniseert. In het ruig kloppende stadshart ontstaat de samensmelting. Mundial is  

uniek in Nederland. Een utopische wijk in een multiculturele stad, waar de wereld er 

precies zo uitziet als de bezoeker fantaseert. Muziek, dans, toneel en eten zijn de 

gidsen tijdens dit wereldse evenement.

SMAAKKARAVAAN
Het eetavontuur dat de Smaakkaravaan heet, is ook zo’n typisch evenement voor de Spoor-

zone. Een bonte collectie aan mobiele keukens slaat er haar kamp op en kookt er lustig op 

los. De rauwere variant van Tilburg Culinair is een buitenkans voor de smulpaap. Eet alsof 

je al weken niets op hebt en ontdek smaken die je niet voor mogelijk hield.
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KENNISMAKERIJ
Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en ontspannen, kenmerken de Spoorzo-

ne. Het zijn juist ook die eigenschappen die de Kennismakerij typeren. Een 

maatschappelijke, sociale en innovatieve ontmoetingsplek van Bibliotheek 

Midden-Brabant waar verhalen en kennis gedeeld worden. De functies van de 

bibliotheek komen hier op innovatieve wijze samen. 

HOUTLOODS
Eten op hoog niveau in de rauwe Spoorzone. Het geraamte van 

De Houtloods staat nog, waarna het pand van binnen opnieuw is 

opgebouwd met grote glazen wanden. In het restaurant wordt geen 

onderscheid tussen keuken en eetgedeelte gemaakt. Een historisch 

en toegankelijk pand, waar de jonge chef zijn culinaire geheimen 

prijsgeeft aan de scherpe toeschouwer. Talent dat zich dag in dag uit 

schaamteloos toont. De vraag is niet óf je komt eten, maar wanneer.

LADYBIRD SKATEPARK
De Spoorzone huisvest tevens het Ladybird Skate-

park. Een immens skatepaleis waar jong en oud 

de plank op wieltjes temt. Een stoere sport zonder 

ballen, voor mensen mét ballen. De deuren staan 

open voor iedereen, al is het maar om de bizarre 

skatekunsten een keer met eigen ogen te zien.

R
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We weten waar we vandaan 
komen. We breken niet met 
onze geschiedenis, maar 
omarmen deze met liefde 
en dat heeft nu eenmaal 
een scherp randje.

DE KENNISMAKERIJ
Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en ontspannen, kenmer-

ken de Spoorzone. Het zijn juist ook die eigenschappen die 

de Kennismakerij typeren. Een maatschappelijke, sociale en 

innovatieve ontmoetingsplek van Bibliotheek Midden-Brabant 

waar verhalen en kennis gedeeld wordt. De functies van de 

bibliotheek komen hier op innovatieve wijze samen. 
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DE LINTEN ZIJN ALS TWEE GESPIERDE ARMEN AAN 

WEERSZIJDEN VAN HET CENTRUM, DIE HET LICHAAM 

VAN TILBURG VAN EEN STEVIGE DOSIS KRACHT 

VOORZIEN. KORVEL EN BESTERD WORDEN  

BEVOLKT DOOR ONDERNEMERS MET ZEER SPECI-

FIEKE KENNIS OP HUN VAKGEBIED. AFZONDERLIJK 

VAN ELKAAR WETEN ZIJ VAN EEN BEETJE HEEL VEEL. 

SAMEN WETEN ZE ONTZETTEND VEEL VAN ZO’N 

BEETJE ALLES.

De Linten zijn verbindingswegen waar geen Tilburger omheen kan. Of beter 

gesteld: omheen wil. Rijk bedeeld in veelzijdigheid en daarmee voor veel 

Tilburgers de plek waar zij zo’n beetje alles vinden: dagelijkse boodschap-

pen, een kopje koffie, snuisterijen in speciaalzaakjes en een knipbeurt. 

Het nieuwe en onbekende in een historische jas. Korvel en Besterd worden 

gekoesterd door Tilburgers van jong tot oud. Typische straten, die één en al 

Tilburg ademen.

Armen uit de 
mouwen, handen 
in elkaar
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KORVEL GRIJPT JE
Ambacht, muziek, eten en design komen samen in misschien wel het meest veelzijdige stukje 

Tilburg: Korvel. Uit alle windstreken strijken hier ondernemers neer: kappers, bloemisten,  

interieurzaken, eetcafés, goede doelen en nog veel meer. Korvel sluit fijntjes aan op het 

Tilburgse kernwinkelgebied en op de culturele as. Aan de zuidkant van het winkeldistrict is 

Korvel een dorp op zich, waar meer dan genoeg te beleven en te doen valt voor een compleet 

dagje uit. Het is hier ons kent ons. Ondernemers op Korvel staan altijd voor elkaar klaar en 

beseffen dat ondernemen iets is wat je samen doet. En ook al runt iedereen zijn eigen zaak, 

de klantbenadering naar het winkelend publiek is overal gelijk: gastvrij, hartelijk en eerlijk.

PEERKE HET MEUBELMENEERKE
Wie Korvel van begin tot eind doorkruist, krijgt een goede les in onderscheidend onderne-

men. Eén van die karakteristieke ondernemers is Peerke het ‘meubelmeneerke’. Zo’n beetje 

halverwege de Korvelseweg is zeshonderd vierkante meter aan gebruikte meubelen, woonac-

cessoires en vintage kleding te vinden. De ideale winkel om in rond te snuffelen en de tijd te 

vergeten. Bezoekers blijven terugkomen, want dagelijks vernieuwt Peerke zijn assortiment. 

Zijn credo luidt: ‘Tweedehands artikelen hebben zich bewezen.’ Als een bank er na drie jaar 

nog als nieuw uitziet, zit het wel goed, letterlijk en figuurlijk. En tweedehands is ook nog eens 

beter voor het milieu: People, Planet, Profit … Peerke.

EEN PORTUGEES IN BERLIJN, GEWOON OMDAT HET KAN
Een paar deuren verder toont Berlijn Café haar sociale karakter al meteen bij binnenkomst. 

Een gezellige huiskamer waar iedereen welkom is. Berlijn Café is verre van mainstream. 

Noem het een wijkcafeetje dat durft te experimenteren. Zo kan er ineens een Portugese kok in 

de keuken staan, waardoor de menukaart op de plank blijft liggen en er de hele avond  

Portugees gegeten wordt. Heel Korvel kent Berlijn Café en andersom is dat niet anders.

 

SENANG DOOR SRANANG
Verandering van spijs doet eten. Op Korvel maak je binnen een paar honderd meter een 

culinaire wereldreis: Turkse pizza, Poolse bigos, Surinaamse bakkeljauw. Broodjeszaak Sra-

nang loopt iedere dag vol met mensen met lekkere trek. Al is de titel ‘broodjeszaak’ wellicht 

misleidend, want voor een complete avondmaaltijd draaien ze bij Sranang hun hand ook niet 

om. En de menukaart openslaan? Mag, maar hoeft niet. De eigenaresse is nu eenmaal dol op 

koken en als de gast weet waar hij zin in heeft, zorgt zij dat het op tafel komt.
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Sociaal
HET IS EEN STAD VAN IEDEREEN, VOOR IEDEREEN 

EN WAAR IEDEREEN EEN BIJDRAGE AAN KAN  

LEVEREN. EEN STAD WAAR DE MENSEN VOOR 

ELKAAR KLAAR STAAN EN ECHT IETS VOOR EEN 

ANDER WILLEN BETEKENEN.

BESTERD: HART VOOR HANDELSWAAR
Expertise en een sociaal karakter zijn minstens zo 

kenmerkend bij het andere Lint: Besterd. Nijvere 

ondernemers die ontzettend goed weten wat ze aan 

het doen zijn. Het specialisme snuif je al wandelend 

over het trottoir van één van de oudste straten van 

Tilburg op. Besterd is volks en gemoedelijk, en de 

mensen zijn er bereid elkaar te helpen waar nodig. 

Mensen die ondernemen uit het hart en houden van 

hun handelswaar. Bezoekers van Besterd herkennen 

die liefde in één oogopslag.

 

EEN BORREL AAN HUIS OP 
DOKTERSADVIES
Een man die weet waar hij over praat, is Berry Peek. 

Al ruim twintig jaar staat hij achter de toonbank 

van slijterij Mitra. Op Besterd zoeken mensen naar 

specialisten. En wie op zoek is naar een bijzondere 

wijn of uitmuntende whisky, weet zijn weg naar Mitra 

te vinden. Berry vertelt met liefde over zijn drank-

collectie en daar komen mensen voor terug. Is een 

klant slecht ter been? Berry komt zijn geadviseerde 

borreltje graag even thuisbrengen. Op doktersrecept, 

zullen we maar zeggen.

HET GRIEKSE HUIS ALS SYMBOOL VOOR 
DE LINTEN
De Griekse Kostas en zijn vrouw Soela zijn ook van die echte 

specialisten. Alle rijkdommen uit de Griekse keuken worden 

aan Besterd tentoongesteld. Soepele wijnen, heerlijke finger-

foods en eerlijke gerechten, die slechts een paar minuten in 

de oven hoeven. Smaakvolle ingrediënten, geserveerd met 

de juiste dosis raad. Kostas en Soela nemen de tijd voor hun 

klanten en laten het liefst iedere Tilburger proeven van al 

het moois dat de Griekse keuken biedt. Het Griekse Huis kan 

symbool staan voor de Linten: een warme plek, gecreëerd 

door ondernemers met kennis van zaken. Een plek ook waar 

mensen elkaar zien staan en de tijd nemen voor elkaar. 

van zaken, maar vooral mensen die elkaar zien staan.
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 PIUSHAVEN         
 BRUIST
DE PIUSHAVEN IS EEN VERZAMELPUNT VOOR SPONTANE 

ONTMOETINGEN. VOOR WANDELINGEN DOOR DE ACHTERLIG-

GENDE NATUUR - MOERENBURG! - EN HET VOORLIGGENDE 

STADSCENTRUM. EN VOOR VAARTOCHTJES, NATUURLIJK. EEN 

INSPIRERENDE PLEK VOL CREATIEVE BROEDPLAATSEN VOOR 

INSPANNING EN ONTSPANNING, DIE MEANDERT LANGS HET 

WATER. BELANGRIJKSTE BOODSCHAP VOOR BEZOEKERS AAN 

DE PIUSHAVEN? GO WITH THE FLOW!
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TIJD VOOR DE PIUSHAVEN
Er waren tijden, nog niet eens zo lang geleden, dat de Piushaven een blinde vlek was voor Tilburgers. 

Terecht misschien ook wel. Het was zelfs kantje boord of de Piushaven was gedempt en ingeruild voor een 

gigantisch parkeerterrein. Ondernemers in dit uitgestorven gebied konden net wel of net niet hun hoofd 

boven water houden. Wie met eigen ogen wil zien hoe snel tijden kunnen veranderen, moet een bezoek 

brengen aan de Piushaven. Nog steeds volop in ontwikkeling, maar het staat als een paal boven water dat 

dit één van de meest bruisende plekken van Tilburg is.

VIS-IN-HET-WATER-GARANTIE
De Piushaven is een zoete inval. Een rondje haven kan uit de hand lopen in de meest gezellige zin van het 

woord. Wie op een zonnige dag ‘s ochtends een kopje koffie aan het water drinkt, loopt een grote kans om 

pas ‘s avonds laat weer boven water te komen en vol nieuwe indrukken zijn bed in te duiken. Vis-in-het-

water-garantie. Spontane bezoeken zijn de mooiste en de Piushaven lijkt er een patent op te hebben.

ZIJ AAN ZIJ ONDERNEMEN
In de Piushaven is veel horeca, letterlijk in alle soorten en maten. Geen zaak lijkt hier als twee druppels 

water op elkaar. Die grote verscheidenheid maakt dat de ondernemers niet in elkaars vaarwater zitten, 

maar gebroederlijk samenwerken. Bij de vele evenementen die de Piushaven kent, worden er regelmatig 

buitenbars geplaatst, zodat de duizenden bezoekers makkelijk aan hun natje en droogje kunnen komen. 

Achter die buitenbars staan de horecaondernemers van de Piushaven letterlijk zij aan zij biertjes te tap-

pen. De gunfactor is hoog. Geen water is te diep.

MET Z’N ALLEN DE VAART ERIN HOUDEN
Ontwikkelingen in de Piushaven gaan razendsnel. De plaatselijke bewoners, ondernemers, schippers, 

projectontwikkelaars en de gemeente houden de vaart erin. Het hele jaar door worden er ludieke 

evenementen in en rondom de Piushaven georganiseerd. De Love Boat. Het Bevrijdingsconcert en de 

Brugwachtersconcerten. Piushaven Kunst en Kultuur. De Drakenbootrace. Promenade Piushaven. Het 

stadsstrand van 4.000 m2 dat even verderop ligt. Maar ook de intocht van Sinterklaas en een sfeervolle 

wintermarkt. En vergeet zeker ook niet de bijzondere vaararrangementen Zoals Sous le Pont en de 

pizza-, avond-, tapas- en natuur-wandelvaartochten. Door weer en wind is de bezoeker in veilige en vooral 

ook gemoedelijke haven.

LANDROTTEN MASSAAL NAAR DE HAVEN
Steeds meer bezoekers worden binnengehengeld door de ondernemers van de Piushaven. Bewoners van 

de Piushaven en de drukbevolkte omliggende wijken, zijn trouw te vinden op de terrassen en in de restau-

rants en winkels van het havengebied. De rest van Tilburg is ook al even overstag. Zelfs streekgenoten 

trekken tegenwoordig massaal naar de haven. Niet gevreesd: te druk zal het niet snel worden, want het 

aanbod aan de Piushaven is nu al groot, maar groeit de komende jaren alleen maar verder. Van kapper, 

kledingzaak, accountant, advocaat en interieurzaak, tot bakker, sushitent, bruin café, restaurant en B&B. 

De gouden combinatie van horeca en winkelen zorgt voor de perfecte flow in de Piushaven.
Dagelijks

3 á 4x per week

2x per week

1x per week

1 á 2x per maand

Enkele keren 
per jaar

BEZOEKERSFREQUENTIE
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OUDERWETS NIEUW
Nieuwe ondernemers en nieuwe bewoners in een nieuwe wijk. Klinkt wel heel nieuw, 

maar voelt ouderwets vertrouwd. De bewoners van de Piushaven zetten zich als 

vrijwilligers massaal in voor de ontwikkeling van hun leefgebied. De ondernemers 

maken zich daar net zo hard voor en gezamenlijk ontstaat een gebied dat is gekomen 

om nooit meer af te drijven. Wie een rondje Piushaven loopt - toch nog ruim 1,5 

kilometer - maakt een kleine wereldreis: Spaanse, Aziatische, Vlaamse en 

oer-Hollandse invloeden versterken elkaar met verve.

VRIJ VERBLIJVEN
Aan de Piushaven breng je geen bezoek, je verblijft er. Recreëren op een heel nieuw 

niveau. Een picknick aan het water. Op de haventrappen met een fles wijn en twee 

glazen. Een bezoekje aan één van de starters met een gloednieuw concept, check 

daarvoor zeker Falcon. Even sporten, buiten of binnen. Het terras op of het restaurant 

in. Het water loopt je in de mond. En als je zin hebt lekker blijven overnachten. 

Genieten van het leven in de brouwerij en op het water. En vrij kunnen zijn! Dat is 

misschien wel het allerbelangrijkst: vrij kunnen zijn. Genieten zonder enige gêne. 

Om daarna het ruime sop te kiezen.

kernwaarde:
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HET IS EEN STAD VAN IEDEREEN, VOOR 

IEDEREEN EN WAAR IEDEREEN EEN 

BIJDRAGE AAN KAN LEVEREN. EEN STAD 

WAAR DE MENSEN VOOR ELKAAR KLAAR 

STAAN EN ECHT IETS VOOR EEN ANDER 

WILLEN BETEKENEN.



DE HEIKESE KERK, HET PALEIS-RAADHUIS, HET THEATER EN DE RECHTBANK. 

MEERDERE MACHTEN IN EEN MAJESTUEUS GEBIED: KERK, DEMOCRATIE, CULTUUR EN RECHT. 

EEN PRACHTIG SAMENSPEL DAT DUIDT OP EEN STAD VAN FORMAAT. EEN PROMINENT STUKJE 

TILBURG DAT GEKENMERKT WORDT DOOR PRACHTIGE BOUWWERKEN EN ONVERGELIJKBARE 

PLEINEN.  DE PRACHTIGE KERK STAAT AAN DE DREMPEL VAN ÉÉN VAN TILBURGS GEZELLIGE  

HORECAPLEINTJES. LOOP JE DAAR DOORHEEN EN LUKT HET OM DE VERLEIDING VAN HET  

TERRAS TE WEERSTAAN, DAN WANDEL JE ZO HET BRUISENDE KERNWINKELGEBIED IN.  

WISSELING VAN SPIJS
Theaters Tilburg is wellicht nog veelomvattender dan 

haar naam doet vermoeden. Een prachtige schouw-

burg, een modernistisch ingerichte concertzaal, een 

intieme studio en een restaurant van hoogstaand  

niveau. Van cabaret tot klassieke muziek. Van 

musical tot dans. Van amateurs tot internationale 

topklasse. Theaters Tilburg programmeert jaarlijks 

ruim 350 voorstellingen voor iedereen en biedt 

daarnaast ruimte aan meer dan 100 voorstellingen 

en concerten van amateurverenigingen, bedrijven 

en organisaties. En dat kan niet genoeg benadrukt 

worden. Iedereen is welkom, voor meer dan 175.000 

gasten per jaar wordt de rode loper elke dag weer 

uitgelegd. Elke gast is net zo belangrijk en mag 

genieten van het meest uiteenlopende programma-

menu van de stad. 

ERVARING, BELEVING EN GEVOEL
Wel betalen, maar met lege handen naar huis. Dat klinkt 

niet direct als de beste deal. Niets is minder waar. Aan 

beleving is waar mogelijk vaak nog moeilijker een prijskaar-

tje te hangen dan aan een tastbaar product. Toch is het 

juist dat waar het zo’n beetje om draait in de culturele as 

van de stad. Beleving in alle vormen en maten. Betreft het 

een prachtige muziekuitvoering in de concertzaal, of een 

hartverwarmend toneelspel in het theater? Wat gedacht van 

een dansopleiding aan de Fontys Hogeschool voor de Kunst? 

Ervaring, beleving en gevoel zijn leidend in dit culturele 

deelgebied. De relatie tussen enerzijds cultuur en onder-

wijsinstellingen en anderzijds de binnenstad zorgt voor 

bijzondere kruisbestuivingen, waar vooral ook ondernemers 

de vruchten van plukken.

DE SMAAK TE PAKKEN
De culturele as is prachtig. Vooral van binnen en daar zit 

nou net een zekere moeilijkheid. De gebouwen ogen van 

buiten een tikkeltje statig, wat uiteraard mag bij bouw-

werken met een dergelijke functie. Dat heeft soms een 

hoogdrempelig effect op mensen. Een gebied echter waar 

beleving zo centraal staat, daar dient ieder mens minstens 

één keer van te proeven. En dan smaakt het naar meer. Ge-

lukkig lijkt de as deze beproeving steeds beter te doorstaan. 

De deuren staan open; wagenwijd … voor iedereen.
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KUNST UIT HET BOEKJE
Fontys heeft haar creatieve opleidingen een prachtige thuis-

haven gegeven op de culturele as. Alle kunstopleidingen onder 

één dak. De Fontys Hogeschool voor de Kunsten is zowel veilig 

als verleidelijk. Een exclusieve springplank en naarmate het 

duiken beter afgaat, zal de flirt met de omringende gebouwen 

alleen maar toenemen. De opleidingen zijn divers, maar immer 

gestoeld op kunsteducatie en (podium)kunsten. De FHK is 

uniek in zijn soort en daar is menig Tilburger heel terecht best 

een beetje trots op.



 We durven. Tilburg heeft  
ballen en dat mag gezegd 

worden. In deze stad doen we 
nieuwe dingen. We proberen. 

Op je bek gaan hoort daar soms 
bij. Opstaan zeker ook. 

KENNISMAKEN, VERDIEPEN EN SPECIALISEREN
In het Factorium worden creatie en beleving op hetzelfde bordje 

uitgeserveerd. Deze multifunctionele instelling voorziet van lessen, 

cursussen en workshops op het gebied van podiumkunsten. Jong 

en oud. Amateur of professional. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Kennismaken, verdiepen en specialiseren in één van de meest  

uitgesproken plekken die Tilburg rijk is. Daarnaast heeft het  

Factorium een verbindende functie. Gelijkgestemden worden bij 

elkaar gebracht om samen binnen, maar het liefst ook buiten,  

de stad nog net wat mooier te kleuren.

GEEN WESTEND
Een prachtig, uitgestrekt gebied dat aan de ene kant leunt op het 

kernwinkelgebied en aan de andere kant gesterkt wordt door één van 

de twee Linten. Maar deze ondersteuning is slechts mooi gezelschap. 

De culturele as staat stevig  . Een mooie plek, waar nog mooiere 

dingen gebeuren. De vergelijking met een kijkdoos is makkelijk 

gemaakt. Van buiten is immers niet te zien wat er binnen gebeurt. De 

culturele as leent zich ook niet voor Westend taferelen. Schreeuwen 

om aandacht past niet bij haar sociale karakter. De culturele as is 

statig en tegelijkertijd bescheiden. Het zou niet verkeerd zijn om aan 

de buitenkant meer te tonen wat er binnen in die gebouwen gebeurt. 

Het is onmogelijk om er langs te lopen zonder nieuwsgierig te worden 

naar de wereld die achter die deuren schuilgaat. Een glimp opvan-

gen zoals in een kijkdoos is niet genoeg. Het doet louter hunkeren 

naar meer. Van een wandeling langs de voorkant dient ook een blokje 

om gemaakt te worden. Aan de achterzijde tref je prachtige openbare 

tuinen. Een mooie, vooral groene plek waar picknicktafels klaar-

staan en waar de meest uiteenlopende evenementen georganiseerd 

worden. 

kernwaarde:
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24/7 BOURGONDISCH

HET BOURGONDISCHE LEVEN WORDT IN TILBURG ERG 

SERIEUS GENOMEN. DE BINNENSTAD VAN TILBURG 

BARST DAN OOK VAN DE HORECA IN ALLE RANGEN, 

STANDEN, GEUREN, KLEUREN EN SMAKEN. EEN  

BONTE COLLECTIE HORECAONDERNEMINGEN MAAKT 

DAT HET MOEILIJK KIEZEN IS VOOR DE LIEFHEBBER. 

IN TILBURG KUN JE MET GEMAK TWEE FAVORIETE  

KOFFIETENTJES, VIER LIEVELINGSRESTAURANTS EN 

DRIE STAMCAFÉ ‘S HEBBEN. DAAR KIJKT NIEMAND 

HIER VREEMD VAN OP.
48 49



BEZOEKERSFREQUENTIE AANTAL FUNCTIES

Ca
fé

s

Re
st

au
ra

nt
s

Ca
fé

-r
es

ta
ur

an
ts

Di
sc

ot
he

ek
/n

ac
ht

cl
ub

Fa
st

fo
od

/s
ho

ar
m

a

Ho
te

ls

IJs
sa

lo
ns

Lu
nc

hr
oo

m

Pa
rty

ce
nt

ru
m

 

Le
eg

st
an

d

36
 2

 10 6
 5

2
25

 1
106

totale aantal functies 103

TILBURGSE HORECA ALS GROTE VERBINDER
De Tilburgse horeca verbindt mensen met mensen, mensen met deelgebieden en 

deelgebieden met deelgebieden. De doorbloeding van de binnenstad wordt met verve 

verzorgd door de vele restaurants, eetcafés, kroegen, ijscozaken en koffietentjes die 

de binnenstad van Tilburg rijk is. Tilburgers zijn levensgenieters en een groot stuk 

van dat genot halen ze uit de beleving die de Tilburgse horeca biedt. Gezellig en 

gemoedelijk met een megagrote G. 

DE HEUVEL ALS MIDDELPUNT VAN TILBURG
De Heuvel is het centrale plein van de stad. Vóór 1898 konden Tilburgers alleen op de 

Heuvel drinkwater halen, omdat daar de enige drinkwaterpomp van de stad stond. 

Nog steeds heeft de Heuvel diezelfde pleinfunctie. Echter, er is inmiddels heel wat 

meer verkrijgbaar dan enkel drinkwater. Van oudsher is deze plek het middelpunt van 

Tilburg. Een flink aantal transformaties later heeft de Heuvel nog niets aan kracht 

ingeboet. Dit herkenningspunt in de binnenstad is een krachtige mengelmoes van 

historie en moderne invloeden. Discotheken, kroegen en restaurants vermengen zich 

gebroederlijk met hotels, kantoren, winkels en dienstverleners en dat alles onder het 

toeziend oog van de immer onverstoorbare koning Willem II. 

LANGE NACHTEN OP DE KORTE HEUVEL
Wie vanaf de Heuvel de Heuvelring oversteekt, bevindt zich op de Korte Heuvel, een 

klein straatje boordevol café ‘s en restaurants aan beide zijden. Het hele jaar door 

staan hier de terrassen opgesteld én zitten ze vol. Luifels omhoog voor wat verkoeling 

of juiste de warmtelampen aan om lekker op te warmen. Tilburgers die over de Korte 

Heuvel lopen, zien altijd wel een bekende zijn hand ter begroeting omhoog steken. 

Want hoe groot we inmiddels ook gegroeid zijn, Tilburg blijft een groot, gemoedelijk 

dorp. Op loopafstand bevindt zich popcentrum 013. Eten, drinken, uitgaan; op de 

Korte Heuvel. Er is voor ieder wat wils, er valt altijd wat te beleven.

AANGENAAM GEROEZEMOES OP HET PIUSPLEIN
Als je het Piusplein ’s zomers nadert, komt het aangename geroezemoes van het 

grootste terrasplein van Tilburg je al tegemoet. Slechts een paar honderd meter van 

de Piushaven, aan de rand van bekende Tilburgse winkelstraten, vind je hier een 

prachtige selectie aan horecazaken. Studentencafé naast eetgelegenheid naast spe-

ciaalzaak. Goede dj’s, live muziek, stand-up comedy of gewoon gezellig borrelen. Van 

‘s morgens vroeg tot diep in de nacht is er volop leven in de brouwerij die Piusplein 

heet. Met gebundelde krachten stemmen de horecaondernemers op het Piusplein 

alles perfect op elkaar af, zodat elk etablissement op aangename wijze het beste van 

ieder moment maakt.

TIJDENS ROZE MAANDAG IN  DE RIJ IN ‘T STRAOTJE
De Stadhuisstraat is een andere populaire horecaplek in de stad. Dit straatje is de 

vrolijke schakel tussen de Oude Markt en de Paleisring. Volgens veel Tilburgers één 

van de gezelligste stapstraten van de stad. In de volksmond beter bekend als ’t 

stroatje. De Stadhuisstraat heeft alles in huis voor een geslaagde avond, of je nu een 

ingetogen barhanger bent of juist kapitein van de polonaise wilt zijn. Jaarlijks staan 

bezoekers in de rij om in deze oer-Tilburgse straat mee te kunnen feesten tijdens de 

Roze Maandag van de Tilburgse Kermis.

PRAISE THE LORD VOOR DE PALEISRING
De Paleisring leunt met haar rug tegen Tilburgs bekendste winkelstraten. Met een 

schuin oog werpt ze een blik op de statige culturele as van de stad. Op de Paleisring 

treft de bezoeker een verfrissende cocktail van horecagelegenheden aan. Lekker 

stappen, maar zeer zeker ook culinair genieten op hoog niveau. Zorgeloos tafelen of 

uitgebreid borrelen te midden van het bedrijvige uitgaansleven. Hemelhoge sferen, 

maar niet te veel poespas. Praise the Lord!

Dagelijks

Eerste keer

3 á 4x 
per week

2 x per 
week

1 x per 
week

1 á 2x 
per maand

Enkele keren 
per jaar
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IEDEREEN GENIET VAN TILBURGSE HORECA
Het moge duidelijk zijn: de Tilburgse horeca bruist. Horecaondernemers slaan de handen 

ineen en staan achter veel van de evenementen die de stad telt. Nieuwe ideeën worden 

toegejuicht en collega-ondernemers van harte welkom geheten. Er heerst geen angst voor 

concurrentie, maar louter gezonde belangstelling voor versterking van het horecabastion. 

Het hele jaar door feest: binnen en op de terrassen. Aangevuld met publiekstrekkers als 

de Tilburgse Kermis, Tilburg Culinair, Festival van het Levenslied, Hap Stap Festival en 

uiteraard carnaval, waarvoor mensen van over de hele wereld met duizenden naar Tilburg 

trekken.

DAAD
KRACHTIG

kernwaarde:
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NIET ALLEEN BELOVEN, MAAR VOORAL OOK DOEN. DAT ZIE JE OVERAL 

OM JE HEEN. ER IS GEEN DUIDELIJK BEGIN OF EIND VAN DE BINNEN-

STAD, MAAR WEL HEEL VEEL INNOVATIE EN ONTWIKKELING. DAT KAN EN 

LUKT ALLEEN MAAR MET EEN GOEDE PORTIE BEDRIJVIGHEID, ENERGIE 

EN  MET ONDERNEMERS DIE VAN WANTEN WETEN. 



CREATIEVE & MUZIKALE  
EXPLOSIE IN HET 
VEEMARKTWARTIER

013 POPPODIUM IS DE GROTE JONGEN IN HET HART VAN HET VEE-

MARKTKWARTIER. NA EEN INGRIJPENDE VERBOUWING, HEEFT 

TILBURG MET 013 HET GROOTSTE POPPODIUM VAN NEDERLAND. 

BEKENDE ARTIESTEN VAN OVER DE HELE WERELD, VINDEN ZO 

HUN WEG NAAR ONZE STAD. NET ALS BEZOEKERS VAN HEINDE 

EN VERRE. MAAR VERGIS JE NIET, ER IS NOG VEEL MEER TALENT 

NEERGESTREKEN IN HET VEEMARKTKWARTIER.
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Het Veemarktkwartier staat 
bekend als de stadszone 
voor creatie en innovatie

DE CIRKEL IS ROND

Het Veemarktkwartier is een bonte verzameling van bijzondere gebouwen en 

mensen. In de voormalige textielfabriek het Duvelhok, wordt nu op heel  

andere wijze van katoen gegeven. Het Nwe FAXX is het meest duurzame 

gebouw van Tilburg en een echte eyecatcher. En de nieuwkomers in DePLINT 

zijn met hun creatieve uitstraling het boegbeeld van fris en creatief onderne-

merschap. Ook het kantoor van AVEC is inmiddels niet meer weg te denken 

uit het Veemarktkwartier. Wekelijks rollen hier nieuwe ideeën voor hobby-

artikelen van de band. Om je te ontdoen van alle prikkels en om heerlijk te 

ontspannen, ga je naar Dudok. Deze brasserie is gevestigd in een prachtig 

Rijksmonument uit 1923 en bevindt zich pal tegenover 013, om de cirkel 

maar weer rond te maken.

VEEMARKTKWARTIER VAN OUDSHER

Het Veemarktkwartier staat vandaag de dag bekend als de stadszone voor 

muziek, creatie en innovatie. Vroeger werd er in dit gebied echter ouderwets 

handel gedreven. Tot aan het begin van de twintigste eeuw wisselden koeien, 

varkens en paarden van eigenaar in het Veemarktkwartier. Die ondernemers-

geest is gebleven, zij het met een eigentijdse draai. Wie het Veemarkt- 

kwartier bezoekt, vindt een scala aan creatieve ondernemers. Alleen al in  

DePLINT ontmoet je de architecten, grafisch vormgevers, marketingconsul-

tants en nog veel meer vindingrijke entrepreneurs van de 21ste eeuw.

STERKER WORDEN VAN ELKAAR

Aan ondernemersgeest ook geen gebrek in het Nwe FAXX-gebouw. De plek

bij uitstek waar zzp’ers, flexwerkers en bewoners (ofwel VMK’ers) elkaar

treffen of juist lekker laten werken. Een mooie, inspirerende locatie die  

mogelijkheden biedt aan eigenlijk iedereen uit de omgeving. De diversiteit 

aan ondernemers, bezoekers en gevestigde bedrijven maakt dat er een 

uitdagende dynamiek ontstaat, waar iedereen sterker van wordt. 

HET GROOTSTE POPPODIUM VAN NEDERLAND

013 Poppodium is de grote jongen in het Veemarktkwartier. Na zeventien 

jaar en honderden legendarische shows, heeft 013 sinds 2015 officieel de 

puberteit. achter zich gelaten. Het resultaat van de grote en ingrijpende 

verbouwing: het grootste poppodium van Nederland. Alleen in de grote zaal 

kunnen al 3.000 muziekliefhebbers genieten van hun favoriete artiesten uit 

binnen- en buitenland. De voorheen kleine zaal is eigenlijk niet meer klein te 

noemen en vergroot van 325 naar maar liefst 700 plaatsen. 013 Poppodium 

is een fenomeen in de stad, in het land en zo langzaamaan in de hele wereld.
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DUBBEL D

De eerste ‘D’ is van het Duvelhok. Noem het een en kunst-, ambachten- en 

wetenschapsfabriek. Noem het wat je wilt. Het Duvelhok is eigenzinnig en  

eigenaardig. Wat er precies gebeurt binnen de muren van dit duvelse ge-

bouw is niet in woorden te vatten. Om het toch te proberen: het is een  

ontmoetingsplaats met coiffure en manicure voor ouderen, een open  

mozaïekatelier, een galerie, een kantine, een beeldentuin, veilingen, maar 

ook een plek om te studeren of te werken. 

De tweede ‘D’ is van Dudok, de exploitant in het oude Patronaatsgebouw. Van 

vroeger uit een parochiehuis, waar preken en toespraken werden gehouden, 

maar waar ontspanning de terugkerende factor was en is: dans, zang- en 

feestavonden! Dudok heeft hier een eigen draai aan gegeven. Met een grote 

zaal boven, waar iedere dag van de week voorstellingen, presentaties,  

bijeenkomsten of feesten worden gegeven en waar men in het restaurant op 

de begane grond kan genieten van authentieke Dudok-gerechten. Vergeet 

vooral niet de appeltaart te bestellen.

HIER KUN JE ALLE KANTEN OP

Het Veemarktkwartier biedt onderdak aan hoogwaardige horeca, kleine 

zelfstandige start-ups en grote, innovatieve ondernemers, die echt wat te 

vertellen hebben. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk en zelfs internatio-

naal. Het Veemarktkwartier doet ertoe!

Het Veemarktkwartier is de stadszone voor muziek, creatie en innovatie

EERST OP ONTDEKKINGSTOCHT

Aan de bereikbaarheid zal het niet liggen. 

Met parkeergarage 013 Tivoli als buurman 

van het poppodium, parkeer je je auto in 

hartje centrum. Regelrecht in het Veemarkt-

kwartier. Vanuit daar wandel je via de Korte 

Heuvel zo de rest van de

stad in. Maar haast je vooral niet te snel 

richting de rest van de binnenstad, want het 

Veemarktkwartier is het ontdekken méér dan 

waard. Als het aan de ondernemers ligt, is 

het een kwestie van tijd tot het Veemarkt-

kwartier een plek bemachtigt in de wereld-

beroemde reisgidsen van Lonely Planet.

DAAD
KRACHTIG

NIET ALLEEN BELOVEN, MAAR VOORAL OOK DOEN. DAT ZIE 

JE OVERAL OM JE HEEN. ER IS GEEN DUIDELIJK BEGIN OF 

EIND VAN DE BINNENSTAD, MAAR WEL HEEL VEEL INNO-

VATIE EN ONTWIKKELING. DAT KAN EN LUKT ALLEEN MAAR 

MET EEN GOEDE PORTIE BEDRIJVIGHEID, ENERGIE EN  MET 

ONDERNEMERS DIE VAN WANTEN WETEN. 

kernwaarde:
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NAMEN: ROAN MIDDELWIJK (32) EN MONIQUE HERMANS (32)
WOONPLAATS: VELP (VLAKBIJ ARNHEM)

Dat niet elke voorbijganger uit Tilburg zelf komt mag je best van verwach-

ten van de zesde stad van Nederland. Tilburg is dynamisch en veelzijdig. 

Roan en zijn vriendin Monique hebben tickets voor de Zweedse metalband 

Soilwork in de 013. Ze hebben er meteen een dagje uit van gemaakt.

Monique: “We komen hier al jaren. Ik heb hier zelfs gewoond.”

Roan: “Hoewel we voor Soilwork gekomen zijn, ben ik ook heel erg benieuwd 

naar de nieuwe 013. Het is toch een podium van wereldformaat.”

Monique: “Ik heb vanmiddag eerst even een filmpje gepakt in de bios en 

daarna kwam Roan op het station aan en hebben we lekker een hapje 

gegeten bij Polly Magoo.”

Roan: “Het concert duurt tot een uurtje of elf en dan pakken we de trein 

terug. Zo kunnen we allebei een biertje drinken en hoeven we ons niet druk 

te maken om files. Het station is ook lekker dichtbij, dat maakt het des te 

makkelijker.”

Monique: “Ik heb hier twaalf jaar geleden gewoond, de stad is echt enorm 

veranderd. Je merkt gewoon aan alles dat de stad grote sprongen in de  

juiste richting gemaakt heeft. Tilburg leeft echt. In Arnhem zie je veel leeg-

stand en hier helemaal niet. Ontzettend positief. Ik begin bijna te twijfelen 

of ik wel had moeten vertrekken.”

Roan: “Gelukkig voor mij heb je dat wel gedaan!”

NAAM: ELVIRA ALEKSEENKO        
GEBOORTEDATUM: 24-08-1993
GEBOREN IN KRASNODAR, RUSLAND

HIGH TEA OP ZONDAGMIDDAG
Ons Tilburg is rijkelijk voorzien van studenten. Elvira is er ééntje van. 

Helemaal uit Rusland kwam ze juist hier studeren. Dat kan geen toeval zijn. 

“Toen ik nog jonger was, heb ik al eens bezoek gebracht aan Nederland. Ik 

wist toen eigenlijk al meteen dat ik hier wilde studeren. Later ging ik op 

onderzoek uit welke universiteit het beste economieprogramma had. Ik was 

aangenaam verrast toen bleek dat dit in Nederland was: Tilburg University.”

“Ik verblijf nog maar drie jaar in Tilburg, maar heb al wel op drie plekken  

gewoond. Eerst in een studentenhuis aan het Wilhelminapark. Toen had ik 

een eigen plekje in TalentSquare vlakbij het station, maar al snel miste ik 

mensen om mij heen dus ben ik weer bij andere studenten gaan wonen op de 

Korvelseweg.”

 

“Ik zou Tilburg aan iedereen aanraden, zeker aan studenten. Tilburg heeft  

bewezen dat studeren en plezier maken heel goed samen kunnen gaan. Til-

burg is voor mij als een groene planeet, waar tegelijkertijd alles mogelijk is. 

Mijn ideale dag is een lekkere, uitgebreide high-tea met vrienden op  

De Heuvel op een prachtige zondagmiddag.”

MIEKE VAN POLL  
SUYKERBUYK-ACHTERBERG (30) 
EN PERRE ACHTERBERG (32)
WONEN IN DE BOOMSTRAAT

KOMEN OORSPRONKELIJK UIT ROOSENDAAL  
(MIEKE) EN AMSTELVEEN (PERRE)

ALS JE DE MOEITE NEEMT VOOR TILBURG, 
IS TILBURG DIE MOEITE MEER DAN WAARD

Mieke: “De laatste tijd denk ik er veel over na: waarom Tilburg? Ik werk in  

Heerlen, zo’n beetje al mijn vrienden wonen inmiddels ergens anders, maar 

toch peins ik er niet over te verhuizen. Afgelopen jaar kwamen mijn man en ik 

terug van onze huwelijksreis en bij thuiskomst voelden we allebei: ‘Dit is onze 

stad!’”

Perre: “Ik ben opgegroeid in Amstelveen, maar als het mogelijk was liet ik me 

naturaliseren tot Tilburger. In Tilburg voel ik me thuis. Hier in Brabant passen 

de mensen en de mentaliteit veel beter bij mij. Al werd ik vanwege mijn accent 

de eerste jaren wel met argwaan bekeken. Inmiddels werk ik zelfs voor Brabant 

Water, veel mooier krijg je het toch niet?”

Mieke: “Perre en ik leerden elkaar kennen tijdens onze studie aan de Fontys 

Hogeschool Journalistiek. Het eerste jaar dat we hier woonden, zagen we de 

schoonheid van Tilburg niet. Pas toen we richting het centrum verhuisden, hij 

naar de Bredaseweg en ik naar de Oude Langstraat, ontdekten we de charmes 

van de stad. Als je de moeite neemt voor Tilburg, is Tilburg die moeite meer dan 

waard.”

Perre: “Tilburg verandert continu. Neem de Spoorzone. We waren een paar 

weken weg en bij terugkomst leek het hele gebied opnieuw uitgevonden. Ook 

bij ieder nieuw studentenjaar krijgt de hele stad een andere sfeer. Inmiddels 

wonen we alweer een aantal jaar in de Boomstraat. Van deze kant het centrum 

inlopen, via de Noordstraat en de Nieuwlandstraat, is prachtig. Niet alleen 

overdag, maar ook ’s avonds lopen we daar vaak een rondje.”

Mieke: “In ons huis hangt een grote foto van een muur met daarop: ‘Ik wil wel 

gewoon liefhebben’. Die muur stond schuin tegenover de Gasthuisring. Nu 

Spoorzone, maar een paar jaar geleden nog braakliggend terrein. Ik bleek niet 

de enige te zijn die gefascineerd was door die tekst, want wijlen Martin Bril 

heeft er een column over geschreven, opgenomen in zijn bundel Heimwee naar 

Nederland. Dat boek heeft een ereplek in onze boekenkast.”

BEZOEKERS

BOLLE-
BOZEN

BEWONERS
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NATUURMUSEUM BRABANT

De naam zegt het al. Een museum waar de natuur centraal sta-

at en dat natuurlijk tegenover het centraal station. Niets oubolligs 

aan. Natuurmuseum Brabant is vooruitstrevend. Kijk alleen al naar 

de OO-zone, het Ontdek- en Onderzoeksdomein voor Natuur. Aan 

de hand van ludieke activiteiten ontdekken en beleven. Dit speelse 

karakter vind je terug door het hele museum. Absoluut meer dan de 

moeite waard: voor jong en oud. 

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur. Zaterdag en 

zondag 11.00 -17.00 uur.

DE PONT MUSEUM

Kunstliefhebbers uit alle windstreken bezoeken het in 1992 opgerichte 

De Pont museum. Toonaangevende exposities uit heel de wereld druk-

ken een mondiaal stempel op dit prachtige museum dat hedendaagse 

beeldende kunst tentoonstelt. Het museum is gehuisvest in een voor-

malige wolspinnerij, die op treffende wijze is verbouwd tot een ruimte 

waar de eigentijdse kunst optimaal tot haar recht komt. De Pont Museum 

behoort tot de best bezochte kunstmusea in het zuiden van Nederland.  

Geopend: Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur.

VINCENTS TEKENLOKAAL

Als knul van dertien jaar oud kwam Vincent van Gogh in 1866 in Tilburg 

wonen. Hij kreeg les in een school op de plek waar nu het Paleis-raadhuis 

staat. Daar kreeg hij ook tekenles en tegen die inspiratie is geen gum opge-

wassen, die is onuitwisbaar. Vincents Tekenlokaal is een creatieve plek waar 

talenten ontplooien. Er staan zestien digitale tekenschermen, waarmee je 

direct aan de slag kan. Met digitale pen, krijt of potlood. Met olieverf, kwast, 

spatel of graffiti-spuitbus. Alles kan; je hoeft geen grootheid met het penseel 

te zijn om vereeuwigd te worden in Vincents Tekenlokaal. 

Geopend: Dinsdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur.

TEXTIELMUSEUM

Het unieke karakter van Tilburg en al haar bedrijvigheid wordt 

op mooie wijze vertaald in het Textielmuseum. Waar anders 

vind je een museum waar de textielmachines op volle toeren 

draaien en produceren? Het Textielmuseum is veel meer dan 

een kijkje nemen, het is een beleving van formaat. Er zijn vier 

deelcollecties: textieltechniek, industriële cultuur, beeldende 

kunst en textielvormgeving. Dus stroop die mouwtjes maar op.  

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur. Zaterdag en 

zondag 12.00 -17.00 uur.
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TILBURGSE EVENEMENTEN

Prakkiseren wat je dit weekend gaat doen met de familie, is er in 

Tilburg nauwelijks bij. De Tilburgse evenementenkalender staat 

tjokvol leuke, ludieke, spannende, en enerverende events, die de 

moeite meer dan waard zijn. En het mooiste van alles, je hebt er 

geen tjokvolle portemonnee voor nodig. Tilburgse evenementen zijn 

toegankelijk en makkelijk bereikbaar. Voor de sportieve kanjers is er 

de ‘Tilburg Ten Miles’, wat overigens ook voor de minder sportieve 

kanjers een fantastisch moment is voor een feestje langs de kant. 

‘Festival van het Levenslied’ en ‘Tilburg Zingt’ zetten aan tot luid-

keels meezingen en deinzen op bekende liedjes. ‘Boeken rond het 

paleis’, ‘Carnaval’, ‘Tilburg Hap Stap Festival’, ‘Tilburg Culinair’,  

‘De Smaak Karavaan’, ‘Festival Mundial’ ‘Roadburn Festival’,  

‘Meimarkt’ ‘Incubate’, ‘Oktoberfest’, en natuurlijk de allerbekend-

ste; ‘De Tilburgse Kermis’ en geloof het maar, nog veel en veel meer. 

In Tilburg beleef je het allemaal.



Concept, vormgeving en productie: Bureau Schwung

Tekst: TextSells

Fotografie: Chris König | Marieke Plasier | Beeldbank Tilburg |  
Dolf Cantrijn | Bjorn Staps | John van Groenedaal | 
Rene van der Hulst | Camiel Donders

Drukwerk: Incido

Feiten en Cijfers: Gemeente Tilburg

Opdrachtgevers: Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg 
Citymarketing Tilburg Gemeente Tilburg

Met dank aan de ondernemers die hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit boek.

Maart 2016

66 67



T VAN TILBURG * T VAN TROTS

IS DIT HET SLOTSTUK? EINDIGT HET HIER. NEE, ALLESBEHALVE DAT. DIT IS ÉÉN VAN DIE VERHA-

LEN WAAR NIET GENOEG INKT VOOR TE VINDEN IS. EN IEDEREEN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ. NIET 

OMDAT JE NU EENMAAL EEN PLEK NODIG HEBT OM TE WONEN, DUS DAN MAAR HIER. NIET OMDAT 

ER ZO NODIG BROOD OP DE PLANK MOET KOMEN. EN AL HELEMAAL NIET OMDAT JE TOCH ERGENS 

EEN AVONDJE UIT MOET. TILBURG IS UNIEK, HEEFT EEN GROOT HART, IS PRETTIG GESTOORD EN 

DAT ALLES MET EEN LEKKER, RAUW RANDJE. DE STADSDEUREN STAAN WAGENWIJD OPEN VOOR 

IEDEREEN DIE ZICH DAARMEE KAN IDENTIFICEREN. KOM WONEN, KOM WERKEN. KOM ETEN, KOM 

DRINKEN. KOM LEVEN, KOM GENIETEN EN DOE HET ZOALS JIJ DAT WILT. OP JE EIGEN MANIER, 

WANT DAT IS BELANGRIJK. EN DURF TE VRAGEN ALS JE HET EVEN NIET ZEKER WEET. (IMPORT-) 

TILBURGERS STAAN VOOR ELKAAR KLAAR. TILBURG IS EEN STAD GEVULD MET KANSEN EN MO-

GELIJKHEDEN. DURF JE ZE TE GRIJPEN? DAN BEN JE AL OP DE HELFT. DE STAD NODIGT JE UIT, 

DUS VOEL JE WELKOM EN SCHRIJF MEE AAN ONS PRACHTIGE VERHAAL. HET IS SLECHTS EEN 

KWESTIE VAN TIJD VOORDAT JE BEGRIJPT WAAROM WIJ TILBURGERS ZO TROTS ZIJN OP ALLES 

WAAR WE SAMEN ZO HARD, MAAR VOORAL MET HEEL VEEL LIEFDE AAN WERKEN. 

BEGINT JE HART AL SNELLER TE KLOPPEN? HEEFT  

DE HOOFDLETTER T INEENS EEN ANDERE BETEKENIS 

GEKREGEN? SCHROOM NIET, NEEM CONTACT OP MET  

HET ONDERNEMERSFONDS VOOR MEER 

INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN. 

ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD TILBURG

INFO@ONDERNEMERSFONDS.NU

‘ZIN OM ZELF OP ONTDEKKINGSTOCHT TE GAAN? BEKIJK 

HET BESCHIKBARE AANBOD AAN COMMERCIËLE RUIMTE 

OP HTTP://TILBURG.PANDENBANK.NL


