Plek zat!
De Tilburgse Buitenborrel (mini-)Gids

Plek zat!

Wat is er nu fijner dan lekker naar buiten te gaan als de zon schijnt? Op de
bekende plekken in de stad is het dan al gauw erg druk, maar Tilburg heeft
genoeg mooie parken en pleinen waar het prima buitenborrelen is. Plek zat!
We noemen het borrelen, want dat is nu eenmaal een heel gezellig woord.
Maar dat hoeft natuurlijk niet per sé met wijn of bier, je kunt het natuurlijk ook prima gezellig maken met een thermoskan thee of een colaatje.
Net waar jij zin in hebt! Bovendien: alcohol drinken is niet overal toegestaan (bijvoorbeeld in sommige parken), hou ook daar rekening mee.
Wij hebben al wat leuke spots gevonden. Dus haal gauw jouw fles wijn,
fris of een kan thee èn je goede humeur tevoorschijn, ga naar buiten
en zoek een mooi plekje op. Het enige wat dan nog rest is: genieten!
Veel plezier!
Liefs,
Linda Koster & Noortje van Venrooij

Muzetuin

Was de Muzetuin vroeger de kloostertuin van de Zusters van Liefde,
tegenwoordig is dit het domein van jonge makers. De tuin vormt namelijk
het hart van de Hogeschool voor de Kunsten, dus de creativiteit zoemt hier
flink rond! Kijk niet vreemd op als er ineens een toneelscène wordt gespeeld,
een dans wordt ingezet of je een aria uit een van de ramen hoort komen.
Het is een openbare tuin, dus iedereen kan er terecht om even lekker onder een van de bomen te zittenen te genieten van alles wat er te beleven is!

Moerenburg

Moerenburg is één van onze lievelings-buitenborrelplekken! Wij
gaan hier in alle seizoenen heen om te wandelen en te borrelen, maar dat is natuurlijk het leukst als het lekker weer is. Omringd door de natuur kun je hier heerlijk genieten. Op de trappen van
Huize Moerenburg kun je bij mooie dagen lekker in de (avond)zon zitten.

Quirijnstokpark

Een van de beste redenen om naar Tilburg-Noord te gaan is toch wel het
Quirijnstokpark, een van de mooiste parken van Tilburg. Hier kom je vooral
buurtbewoners tegen die de hond uitlaten of hun hengel uitgooien in de uitgestrekte vijver. Een heerlijk plekje voor een rustige buitenborrel. Enne… niet
vergeten even te zwaaien naar de hertjes en alpaca’s die in het park wonen!

Leijpark

Het Leijpark is een gouwe ouwe maar nog steeds een toptip! Want
wie kent het niet? Bijna alle Tilburgers hebben er ooit wel eens wat
gezellige uurtjes doorgebracht, want het bestaat al sinds 1937. Het
park kreeg de laatste decennia ook steeds meer een functie als festivalterrein, maar het is er ook heerlijk relaxen. Het Leijpark is hartstikke groot dus je zit er niet gauw hutje-mutje. Er is ook een speeltuin in
het park dus het is ook leuk om hier met jonge kinderen heen te gaan!

Spoorzone

De Spoorzone is nog steeds een gebied in ontwikkeling. En rondom het station zijn genoeg leuke plekken te vinden waar je even op je
gemak in de zon kunt zitten. Op de plaats waar vele jaren lang arbeiders
aan treinen en locomotieven sleutelden is het nu prima buitenborrelen!

Hou het wel netjes!

Kijk, buitenborrelen is natuurlijk hartstikke gezellig maar het is toch net een
beetje anders dan op een terras. Daar wordt de rommel voor je opgeruimd,
maar op deze borrelplekken doe je dat gewoon even zelf. Gooi het in een
afvalbak als die in de buurt staat, of neem een pedaalemmerzak mee zodat
je het thuis in de kliko kunt mikken. Zo blijft de plek netjes voor de volgende
buitenborrelaar en heeft de buurt er ook geen last van. Everybody happy!

Spoorpark
Het Spoorpark is sinds de opening in 2019 wel echt een van de trekpleisters van de stad geworden en het is ook een fantastisch park. Maar
het is er vaak wel erg druk. Toch tippen we het park. Maar dan vooral voor een ochtendrondje: je kunt er om 8 uur al terecht. En als je de
Kempentoren beklimt heb je een prachtig uitzicht over de stad. Bakkie thee erbij en je kunt je dag niet beter beginnen! Wel even opletten: de toren beklimmen kost 1,50 en dit kun je contactloos betalen!

Tivolipark

Het Tivolipark, ook wel de ‘Interpolistuin’ genoemd, ken je misschien alleen van Hapstap of andere evenementen. Maar eigenlijk is het hier het hele jaar door fijn toeven. En in de vroege lente,
wanneer de magnoliabomen volop bloeien, is het net een sprookje!

Pleintje bij de Hasseltse Kapel

Vele Tilburgse stellen hebben speciale herinneringen aan de Hasseltse Kapel, want het is een van de mooiste trouwlocaties van onze
stad. Bij de kapel is een sfeervol pleintje waar je even lekker kunt zitten. En wie wil kan binnen voor 50 cent een kaarsje aansteken. De
kapel is dagelijks tussen 09.00 en 19.00 uur geopend voor publiek.

Wilhelminapark

Had het Wilhelminapark een paar
decennia geleden nog een wat eh….
‘onguur’ imago, dat is inmiddels verleden tijd! Het is een van de oudste parken van onze stad en die naam heeft
het park niet voor niets: in 1898 werd
het geopend ter ere van de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina.
Het is tegenwoordig een prachtig
park met vijver, een nostalgische
draaimolen en vele gezellige zitjes.

Transvaalplein

Een aantal jaren geleden is het Transvaalplein, mede door inspanningen
van de buurt, gezelliger gemaakt met
bloemenperkjes en een jeu de boulesbaan. Er zijn ook bankjes om even
gezellig te zitten. Ook kom je hier een
bijzonder kunstwerk tegen: ‘Meisje
bij de schommel’ van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Doreen Southwood. Het werk symboliseert de onwetendheid van Southwood in haar
jeugd over de apartheid in haar land.

Regenboogpark
In de buurt van het CZ gebouw en
Westpoint vind je een heel knus
parkje: het Regenboogpark. Op
deze plek stond lang geleden wasserij en weverij De Regenboog, vandaar de naam. Een plek met onvervalste Tilburgse geschiedenis dus!

Kromhoutpark

Ook het Kromhoutpark is een plek met een
speciale Tilburgse geschiedenis: het was
vroeger het exercitieterrein van de Kromhoutkazerne. Begin jaren ’90 is dit park
aangelegd. Er is veel te zien: zo lopen er vier
paden naar een eiland in het midden van de
parkvijver. Met een lekker drankje in de hand
kun je hier heerlijk over het water turen en
genieten van alle elementen die het Kromhoutpark haar bijzondere uitstraling geven.

Stadspark

Het Stadspark is ook echt zo’n mooi groen plekje middenin de stad. Er is
een Johan Cruyff court dus er komen veel jongeren een potje voetballen.
Maar jij kunt er gewoon even lekker relaxed van je buitenborrel genieten.

Plek zat aan het water!

Er barsten nogal eens discussies los over het gebrek aan ruimte in onze
stad. Maar zoek eens wat verder dan de bekende hotspots om jouw ideale chill plekje te vinden. Echt, er is plek zat! Zo vind je net ten noorden
van de Piushaven het Wilhelminakanaal. Hier plof je neer op een van de
bankjes, maar lekker op een kleedje in het gras zitten kan natuurlijk ook!
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Met deze gids hebben wij je hopelijk geïnspireerd om eens wat vaker een
gezellig plekje in de stad op te zoeken om te picknicken, te ontbijten of te
borrelen. Het is ook leuk om zomaar eens een stukje door de stad te fietsen
en te kijken waar je terecht komt. Natuurlijk zijn we benieuwd naar jouw
tips, zodat we de gids aan kunnen vullen. Reacties zijn welkom!
Mail je tips naar plekzattilburg@gmail.com of tag ons
op Instagram: @plekzattilburg

