
 

 
 
 
 
 
Persbericht  
 
 
Onderwerp: BOEi en EVE Tilburg slaan handen ineen voor herbestemming van Polygonale 
Loods in Tilburg. 
 
Tilburg/Amersfoort, 28 december 2015 – BOEi en EVE Tilburg zijn een partnership 
aangegaan voor de herbestemming van de Polygonale Loods in de Tilburgse Spoorzone. In 
deze samenwerking zal BOEi zorg dragen voor de restauratie, herbestemming, investering 
en het beheer van de monumentale Polygonale Loods. Het team van EVE blijft zich focussen 
op de exploitatie van de horeca (restaurant, wijnbar en terras) en de foodmarket.  
 
“Voor het realiseren van onze plannen hadden we ons geen betere partner dan BOEi kunnen 
wensen”, aldus André van der Zalm namens EVE Tilburg. “De kennis en ervaring die BOEi 
meebrengt op het gebied van herbestemmen van erfgoed en monumenten is van grote 
toegevoegde waarde voor het gebouw en de Spoorzone als geheel.” 
 
BOEi is een non-profit organisatie met als doel het behouden van cultureel erfgoed zoals 
religieuze, agrarische en industriële monumenten. In de afgelopen 20 jaar heeft BOEi een 
indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in het restaureren en herbestemmen van 
verschillende toonaangevende projecten zoals de Zwarte Silo in Deventer en de Soyafabriek 
Cereol in Utrecht.    
 
“Een gebouw als de Polygonale Loods is voor ons een pareltje om aan te mogen werken”, 
aldus Arno Boon als directeur van BOEi. “De combinatie van de plek en het gebouw met de 
draaischijf verdienen een tweede leven. Samen met EVE geloven wij de nodige levendigheid 
in de Spoorzone te kunnen brengen.” 
 
Gezamenlijk hebben BOEi en EVE het Utrechtse architectenbureau ZECC na een 
selectieprocedure gevraagd om de plannen vorm te gaan geven. “ZECC is geselecteerd, 
omdat ze ons wisten te verrassen met een efficiënte en speelse indeling van de Polygonale 
Loods. Hierdoor komen alle functies nog beter tot hun recht”, zegt André van der Zalm 
 
EVE is de naam van het Restaurant, Foodmarket, terras en Winebar die in de Polgonale Loods 
gevestigd gaan worden aan het nieuwe stationsplein in Tilburg. EVE staat voor Eten Voor 
Eten, een deel van de opbrengst van deze formule wordt gedoneerd aan het UNHCR World 
Food Programme. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet voor publicatie. 
 
Bijlagen: beelden van de winnende visie die Zecc heeft gepresenteerd op de verbouwing van 
de Polygonale Loods. Gelieve bij het plaatsen van deze afbeeldingen te vermelden 'Impressie 
visie Polygonale Loods Zecc architecten'. 
 
Voor verdere informatie of beeldmateriaal van EVE, BOEi of Zecc kunt u zicht wenden tot: 
 
Martijn Lavoir 
Martijn@eve-tilburg.nl 
+31618306628 
 
Arno Boon 
a.boon@BOEi.nl 
+316 50 51 52 64 

 

 
 
 


