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In het wijkontwikkelingsplan Tilburg Noord is het 
Wagnerplein een sleutelproject. De ontwikkelingen 
rond het plein moeten de wijk aantrekkelijker maken 
voor een breder publiek. Sportcomplex Drieburcht 
met zijn gedifferentieerde voorzieningen speelt 
hierin een belangrijke rol. 

Het ontwerp van het sportcomplex Drieburcht is 
een ontwerp voor een ideale stad en een ideale 
samenleving in miniatuur. Terwijl de samenleving 
buiten het gebouw vaak verdeeld is in verschillende 
doelgroepen die langs elkaar of met de rug naar 
elkaar toe leven, streven we er bij dit gebouw naar 
om mensen op een ongedwongen manier met 
elkaar in contact te brengen. 
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sportcomplex drieburcht

De sfeer, het leven in dit gebouw draait 
om ‘stedelijk theater’. Mensen komen 
weliswaar voor het zwemmen of fitnessen, 
maar de wisselende sfeer is een belangrijke 
reden om telkens terug te komen. Het 
meest fascinerend is het zicht op elkaar, 
zien en gezien worden. Voor ieder individu 
is een aantal aantrekkelijke ruimtes met 
goede voorzieningen voorhanden, maar 
iedereen kan tegelijk overal andere ruimtes 
zien waarin andere mensen andere dingen 
doen. 

Door interne zichtlijnen zijn kleinere en 
intieme plekken verbonden met het grotere 
geheel. Zoals mensen er van houden om 
vanaf een terras te kijken naar passanten, 
zo kun je ook hier vanuit je eigen veilige 
plekje genieten van de sfeer en het leven 
in het gebouw. 
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Naast de spectaculaire zichten 
binnenin het gebouw zal 
de gevel direct de aandacht 
trekken van de bezoeker. In 
samenwerking met kunstenaar 
Jean Luc Moerman is er 
gevelbeeld gecreëerd die het 
bijzondere spel van volumes 
accentueert en ervoor zorgt dat 
het gebouw kracht, snelheid en 
souplesse uitstraalt, hetgeen 
feilloos aansluit bij de functies 
in het gebouw.
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i
Sportcomplex Drieburcht

Wagnerplein, Tilburg (NL)

zwembadcomplex met wedstrijdbassin, instructiebassin, doelgroepenbassin, whirlpool, 
glijbaan, kantoren, horeca, tribunes, fitness, NOC-NSF sporthal en kinderdagverblijf

12,500 m2 bvo

VO, DO, bestek, bouwbegeleiding, esthetische directievoering, nazorg

2008-2013

Gemeente Tilburg

Ton Venhoeven, Manfred Wansink, Roland Herpel, Wouter de Haas, Tanja Djordjevic, 
Jos-Willem van Oorschot, Cécilia Gross, Bas Römgens

Pieters Projectbureau (bouwkundig tekenwerk), Jean Luc Moerman (kunstenaar 
buitengevel), Nelissen (installatieadviseur), Markslag Beljaars (constructeur), Coresta 
(bouwmanagement),  Schreven’s BA (bouwkosten advies) Heerkens van Bavel & Van 
Wijnen (aannemer)
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