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WII PASSAGE
TILBURG

Kunnen innovatieve technologie, 
sociale veiligheid en een vertrouwde 
atmosfeer elkaar versterken? De Willem 
II passage is een nieuwe publieke 
ruimte die de binnenstad van Tilburg 
verbindt met het transformatiegebied 
De Spoorzone en de wijk Theresia aan 
de andere kant van het spoor. CIVIC 
architecture ontwierp samen met 
Gerjan Streng een sequentie waarin 
architectuur, openbare ruimte, erfgoed 
en verkeersruimte zijn verenigd.

In 2012 hield de gemeente Tilburg 
een prijsvraag voor een sociaal veilige 
en dynamisch verlichte passage. Na 
grondige analyse besloten we de 
bestaande stad als bron van innovatie te 
gebruiken. We ontwierpen een passage 
die in materiaalgebruik, ritme en 
compositie op een hedendaagse manier 
verwijst naar de omgeving. Een passage 
waarin verlichting en interactiviteit 
geen hoofdrol spelen, maar een 
vanzelfsprekend onderdeel zijn van de 
architectuur. 

Na winst van de competitie kregen 
we de kans ons idee tot leven te wekken. 
In een traject van ontwerpen, bouwen, 
testen en aanpassen - creëerden we 
samen met Van Tetterode een unieke 
glazen baksteen met RVS-voegwerk. 
Met een reeks materiaalexperimenten 
en mock-ups, testten we de techniek en 

beleving van de materialen, maar ook 
de bestendigheid; de gevel is graffiti- en 
hufterproof. 

De passage bestaat uit robuuste 
hardware (vloeren, plafonds en gevels) 
en interactieve software (verlichting, 
geur en geluid). De passage anticipeert 
op een veranderende toekomst. In 
samenwerking met Philips Lightning 
ontwikkelden we sociaal veilige 
verlichting. Iedere glazen steen 
is apart aanstuurbaar in kleur en 
lichtintensiteit. De lichtpatronen 
reageren op voorbijgangers en 
accentueren de tactiliteit van de 
passage. De programmering van de 
lichtpatronen is aanpasbaar aan het 
tijdstip, het jaargetijde of voor speciale 
evenementen. Tilburgers konden op een 
speciale trainingsfiets met een Oculus 
Rift VR-bril verschillende lichtsituaties 
testen. De feedback werd meegenomen 
in het ontwerptraject. 

De Willem-II-passage is het resultaat 
van een zoektocht naar een architectuur 
die een blijvende indruk achter laat. Een 
architectuur die na twintig of dertig 
jaar net zo interessanter is als vlak na 
oplevering. Vertrouwd, vanzelfsprekend 
en robuust, maar vernieuwend, rijk en 
geraffineerd. Innovatie Built to Last – 
niet een tunnel van, maar een tunnel 
voor de toekomst.
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DOOR TOEPASSING VAN 
TERUGKERENDE RITMES UIT 

DE OMGEVING IS DE PASSAGE 
GEEN UITZONDERING MAAR EEN 

NATUURLIJK ONDERDEEL VAN 
DE STEDELIJKE SEQUENTIE. 

CIVIC



IEDERE GLAZEN STEEN IS 
APART AANSTUURBAAR IN 
KLEUR EN LICHTINTENSITEIT. 
DE LICHTPATRONEN REAGEREN 
OP VOORBIJGANGERS EN 
ACCENTUEREN DE TACTILITEIT 
VAN DE PASSAGE.

CIVIC
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