
S p o n s o r a c t i e
K e m p e n t o r e n
Spoorpark Tilburg

De Kempentoren
De in het Spoorpark in Til-
burg (locatie voormalig Van 
Gend en Loos terrein) door 
de Stichting Torenbouwers 
(Kempische bedrijven en 
organisaties)  te realiseren 
uitkijktoren zal de naam 
Kempentoren dragen. Daar-
mee geeft deze toren niet 
alleen een prachtige uitstra-
ling voor het park zelf maar 
ook is het, door verwant-
schap met de Flaestoren in 
Esbeek en de naam, een uit-
stekend object om de regio 
de Kempen prominent te 
promoten. Vanuit de toren, 
35 meter hoog, een uitkijk 
naar het voorland: de Bra-
bantse Kempen. 
Om de toren  een “ziel” te 
geven gaan we een wer-
kelijke verbinding  met de 
Kempengemeenten en -be-
drijven realiseren: het is 
“hun/onze” toren .

Sponsoring trap-
treden
Om echt eigenaarsgevoel 
te realiseren, tegenvallen-
de fondsenbijdragen en 
onvoorziene uitgaven op te 
vangen, kunnen bedrijven 
en gemeenten uit de Kem-
pen een financiële bijdra-
ge leveren in de vorm van 
sponsoring van traptreden 
en bordessen. De toren kent  
8 omwentelingen. Voor on-
dernemers uit de 6 Kem-
pengemeenten en uit de 
Antwerpse Kempen is per 
gemeente een omwente-
ling beschikbaar en voor de 
gemeenten gezamenlijk de 
bovenste omloop.



Inschrijven
Bedrijven kunnen inschrij-
ven voor een traptrede in 
een groep: hun eigen ge-
meente. Een verrassende en 
effectieve wijze voor promo-
tie van de Kempen, Kempen-
gemeenten en -bedrijven . 
Ondernemers krijgen voor 
een bedrag € 500 excl. BTW 
voor een periode van 5 jaar 
een vermelding in een trap-
trede. Gemeenten betalen 
ieder € 5.000 excl. BTW voor 
deelname en vermelding op 
de bovenste omloop.

Plaatjes
Op plaatjes van gebor-
steld RVS, 2 mm dik en in 
het formaat 180 * 70 mm, 
wordt met zwarte letters de 
naam van de gemeente en 
het bedrijf geprint; ook een 
slogan/pay-off en logo van 
het bedrijf kunnen worden 
opgenomen. Deze plaatjes 
worden schroefloos gemon-
teerd in een  uitgefreesd 
deel van de traptrede. De 
plaatjes zijn duurzaam  
doordat ze verdiept in de 
traptrede liggen en op een 
plaats worden gemonteerd 
die minder belopen wordt.
Naast de vermelding op de 
treden en platforms worden 
ondernemers die meedoen 
ook vermeld op de website 
www.kempentoren.nl 

Jaarlijkse 
torenschouw
Jaarlijks worden de deel-
nemende gemeenten en 
bedrijven ook uitgenodigd 
voor een gezamenlijke to-
renschouw. Dit om de staat 
van de toren te beoorde-
len maar vooral ook om op 
een prettige wijze samen 

te zijn. Deze schouw kan 
uitgroeien tot een jaarlijks 
Kempen-evenement voor 
genodigden. We plannen 
hiervoor een vaste dag in 
het jaar; de eerste vrijdag in 
de zomer.

De Kempen…
Bezoekers die de toren be-
klimmen gaan naar buiten  
met een idee over de Kem-
pen; wat is er te halen en te 
beleven. Op de binnenzijde 
van de betonkraag worden 
belevingsbeelden van de 
Kempen aangebracht. Uit-
eindelijk moet een bezoek 
aan de Kempen het resultaat 
zijn. 
Gemeenten en onderne-
mers profileren zich met hun 
“unique sellingpoints”. Het 
doel is een bezoek aan de 
Kempen, de desbetreffende 
gemeenten en een bezoek 
aan lokale ondernemingen. 
We spreken de onderne-
mers vooral aan op prestige: 
“Ik kan iets betekenen voor 
de Kempen, en daarom doe 
ik mee!” 
Bij het uitgaan wordt aan be-
zoekers een Kempenmaga-
zine aangereikt.
De Kempentoren kan wor-
den opgenomen in een te 
ontwikkelen route langs to-
rens in de Kempen. 

Uitvoering en 
financiering
De Stichting Torenbouwers 
gaat de Kempentoren finan-
cieren en exploiteren.  De 
totale kosten van het pro-
ject bedragen ca. € 700.000. 
Het “consortium” van Kem-
pische bedrijven, Van Dal 
houthandel, Reijrink Staal-
constructies B.V, Aanne-

mersbedrijf J.A. van Gis-
bergen B.V en Bouwbedrijf 
Gebroeders Van Gisbergen 
B.V. bouwt de toren en staat 
borg voor een deel van de 
financiering. Ook de provin-
cie Noord Brabant is betrok-
ken bij de financiering van 
de Kempentoren. 

Uitkijktoren
De uitkijktoren is niet gra-
tis te beklimmen door be-
zoekers. Per persoon wordt 
een bijdrage gevraagd van 
€ 1,50 door middel van di-
gitale betaling bij de toe-
gangstourniquet. We ver-
wachten het eerste jaar 
minimaal 35.000 bezoekers.
Het doel is om met deze 
sponsoractie aanvullend 
€ 100.000 op te halen. 

Het Spoorpark is geopend 
op 21 juni 2019. De opening 
van de Kempentoren is op 
zaterdag 7 december 2019.

Nadere informatie
Stichting de Torenbouwers
Vrijthof 11
5081 CA Hilvarenbeek
Jos van Bussel
+31 6 53 21 05 79
Jan Kerkhofs
+31 6 48 31 62 91
info@kempentoren.nl

Kijk op ons YouTube-kanaal 
wat politici en ondernemers 
over de Kempentoren zeg-
gen

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXCXXKq54pl0L6ydpjpq-lzXlwcqiwo4

