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‘  DEN OPHEF’ RICHT ZICH 
FIER OVEREIND. 
ZEILBOOTJES TREKKEN 
VOORBIJ.



Wonen in Wolstad is een bijzondere ervaring. Midden in hartje  

Piushaven. Met uitzicht op het water en iconische gebouwen, 

die op slechts een steenworp afstand van je verwijderd staan. 

Beleef de Piushaven in al haar facetten. Van het krieken van de 

dag tot de late zonsondergang. 

Stel je voor: in alle vroegte drink je koff ie op je balkon. Vanuit 

je huiskamer geniet je van een fantastisch uitzicht over de 

weelderige Piushaven. Langzaam komt het dagelijkse leven op 

gang. ‘Den Ophef ’ richt zich f ier overeind. Zeilbootjes trekken 

voorbij.  Bon voyage!

Wolstad verrijst op een plek waar het zweet des aanschijns 

nog maar nauwelijks is verdwenen. Waar arbeiders lange dagen 

maakten wanneer zij  de vrachtschepen van hun lading verlosten. 

Of een schip juist een nieuwe lading bezorgden die bestemd 

was voor verre oorden. Die sfeer, maar dan in een hedendaagse 

vorm, proef je nog steeds.

WOLSTAD:
HET NIEUWE ICOON
A AN DE PIUSHAVEN
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Wolstad staat straks op één van de interessantste plekken 

van de Piushaven en op één van de allermooiste locaties 

in Tilburg. Het staat aan de voet van de karakteristieke 

brug “Den Ophef”, aan de luwe, rustige kant van het water, 

met uitzicht op alle bedrijvigheid aan de overzijde. Bij het 

ontwerpen van Wolstad hebben we ons steeds afgevraagd: 

hoe kunnen we deze mooie, plaatselijke kwaliteiten 

maximaal benutten en hoe kunnen we de haven, via het 

nieuwe  gebouw, nog boeiender maken? 

We hebben het antwoord op deze vraag gevonden 

door voort te bouwen op het oorspronkelijke karakter 

van de haven, die van oudsher werd gekenmerkt door 

industriële bebouwing. Analoog aan het ingenieurswerk 

van deze bebouwing hebben wij de plattegronden van de 

appartementen heel functioneel opgezet. Zo hebben we de 

woonkamers weids uitzicht op het water gegeven en hebben 

we ruime balkons aan de waterkant geplaatst, waarbij ze 

in de ochtend of de avond mooi op de zon zijn gericht. 

En, zoals er in de oude havengebouwen beneden andere 

aanleidingen waren om het gebouw te gebruiken dan boven 

in het gebouw, hebben we in Wolstad diverse woningtypen 

gemaakt, afgestemd op hun positie binnen het geheel. Op 

de begane grond bevinden zich appartementen die gelegen 

zijn rondom een patiotuin en helemaal aan de bovenzijde 

bevinden zich drie “huizen” die allen gelegen zijn aan een 

groot dakterras, een daktuin op hoogte.

Zo is Wolstad een ontwerp geworden met bijzondere, heel 

specifieke woningen en een wonderlijk, onalledaags silhouet. 

Het krachtige gebouwvolume wordt aan de buitenzijde 

afgewerkt met stoere bouwmaterialen. De plint van het 

gebouw wordt opgetrokken in een robuuste, gemêleerde 

baksteen; het volume boven de plint wordt afgewerkt 

met verzinkt metaal. De eigen, natuurlijke kleuren van de 

materialen bepalen de uitstraling van het gebouw waardoor 

het gebouw tot in lengte van jaren mooi blijft en op een 

natuurlijke manier ouder wordt.

DAT architecten, Tilburg

Walter van der Hamsvoord
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HET ONTWERP VAN WOLSTAD

Walter van der Hamsvoord    Fotografie: Maria van der Heyden
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PIUSHAVEN, BOULEVARD 
VAN TILBURG!

De Piushaven is een van de recente hotspots in het 

moderne Tilburg. Deze voormalige industriehaven 

is tegenwoordig de grootste stadshaven van 

Brabant. Het gebied biedt een breed scala aan 

ontspanningsmogelijkheden, waaronder horeca, 

trendy winkeltjes, architectuur en een levendige 

passantenhaven. Op loopafstand ligt het centrum met alle 

winkelmogelijkheden van dien.

Voor andere vormen van ontspanning wijk je uit naar 

het nabijgelegen Leijpark, ook wel het ‘Vondelpark van 

het Zuiden’ genoemd. Zoek je natuurschoon, dan ligt het 

prachtige en historische buitengebied Moerenburg op 

loopafstand. Zo biedt de Piushaven talloze mogelijkheden 

voor wonen, werken, ontspanning en recreatie.

STADSHAVEN
Te midden van een gemoedelijke woonbuurt komen 

watersporters samen om hun hobby te beoefenen. Langs 

de kade liggen historische – bewoonde – vrachtschepen. In 

de zomer leggen passanten aan voor een dagje onvervalste 

Tilburgse kermis. De Piushaven weerspiegelt Tilburg als stad 

van makers, creatievelingen en levensgenieters.
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OUD EN NIEUW
Het gebied rondom de Piushaven ademt historie 

maar ook moderne architectuur. Verschillende oude 

(industriële) gebouwen zijn bewaard gebleven en 

hebben een nieuwe bestemming gekregen.  

De IJzergieterij is een voormalige ijzergieterij die 

later werd getransformeerd tot kerk. Tegenwoordig 

heeft het gebouw een woonbestemming. 

Bij Den Ophef, de ophaalbrug en tevens 

kunstwerk, vinden we Stadsbrouwerij 013. Deze 

is gehuisvest in een architectonisch hoogstaand 

gebouw in expressionistische stijl. In de tijd van de 

industriehaven was hier een graan- en meelhandel 

gevestigd. 

De draaibrug bij het zijkanaal is de laatste 

handmatig bediende brug van Tilburg.

Even verderop vinden we het winkelcomplex AaBe-

fabriek, dat huist in een volledig gerestaureerde 

voormalige textielfabriek. 

Aan de overkant van het Wilhelminakanaal is 

Waterzuiveringsinstallatie Moerenburg een uniek 

exemplaar van watermanagement in de vroege 

twintigste eeuw.

Ook moderne bouwwerken zijn aan het 

cultuurhistorisch arsenaal toegevoegd. Wat dacht 

je van het horecapaviljoen op de kop van de haven 

en de graansilo-achtige woontoren Havenmeester. 

Helemaal aan de andere kant is Toren H een 

eyecatcher die fungeert als markeringspunt aan het 

Wilhelminakanaal. 

PIUSHAVEN, BOULEVARD VAN TILBURG!
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Wolstad bestaat uit twintig appartementen met 

een geheel eigen karakter, oppervlakte en indeling. 

Elk appartement beschikt over een balkon of 

dakterras dat op het zuiden of de waterkant is 

gericht. Ook vanuit de huiskamer heb je zicht op 

de levendige Piushaven. Oppervlakten variëren van 

ca. honderd tot maar liefst honderdvijfenveertig 

vierkante meter. 

WONEN OP HOOGTE
Op de bovenste verdieping bevinden zich enkele 

bijzondere appartementen. Ze bestaan uit twee 

verdiepingen met een puntdak. Een privé lift brengt 

je van de ene naar de andere verdieping. Een vide 

zorgt voor een overweldigende hoeveelheid ruimte 

in je woning. Een huis op hoogte dus, maar dan wel 

met de voordelen van een appartement.

LUXE AFWERKING
Alle appartementen kennen een exclusieve 

afwerking door het gebruik van hoogwaardige 

materialen. Wat dacht je van:

•  een individuele warmtepomp met vloerverwarming 

waarmee je in de winter verwarmt en in de zomer 

kunt koelen;

• wanden en plafonds voorzien van stucwerk; 

•  luxe sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet;

•  plafondhoge binnenkozijnen en stompe 

binnendeuren;

•  privé parkeerplaats op afgesloten binnenterrein;

•  alle oost-, west- en zuidramen krijgen zonwerende 

beglazing.

PRIJZENSWAARDIG EXTERIEUR
Qua uiterlijk is Wolstad een woongebouw waarover 

gesproken zal worden. De uitstraling refereert aan 

het industriële karakter van de haven. Het heeft 

iets van een silo en de structuur doet denken aan 

‘Den Ophef’, de bekende brug van kunstenaar John 

Körmeling. Vanaf een afstandje gezien rijst Wolstad 

als een feniks uit zijn as, uit zijn sokkel. De Tilburgse 

omgevingscommissie was dan ook vol lof over het 

ontwerp.

VAREND DOOR
DE PIUSHAVENALS EEN FENIKS UIT ZIJN AS



BEGANE GROND / ENTREE
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Wolstad | Tilburg | A3(P) 1:50 | 10-06-2021Maatvoering in het werk controleren. Kleuren en materialen kunnen afwijken van de werkelijkheid.



De Piushaven is een van de aantrekkelijkste 
recreatieplekken van de stad. Zeilbootjes en 
pleziervaartuigen domineren het water in de 
zomer. 

Wil je het gebied zelf eens vanaf het water 
verkennen, huur dan een bootje of waterfiets. 
Er zijn tal van varianten beschikbaar, van een 
elektrische - of fluisterboot tot kano of roeiboot. 

Vind je het leuk om met een groep op pad te gaan, 
boek dan een groepsarrangement. Zo combineer 
je een middagje varen met een wandeling in 
Moerenburg of een andere bijzondere locatie.

VAREND DOOR
DE PIUSHAVEN

WARM WELKOM
Direct bij binnenkomst in Wolstad ervaar je 

ruimte en luxe. Een warm welkom in jouw nieuwe 

woonplek. 

Wij vinden het belangrijk dat het gevoel van 

thuiskomen al begint bij de entree van het 

woongebouw. We hebben daarom Loom 

Interieurarchitecten gevraagd een uitnodigend 

ontwerp te maken voor de entree.  Door het gebruik 

van diverse materialen in verschillende natuurlijke 

tinten en bijpassende armaturen is een luxe en 

vooral warme uitstraling ontstaan.

10 11
Fotografie: John Vingerhoets



Bouwnummer: 3 - 6 - 9 - 12 - 15   Verdieping: 1 / 2 / 3 / 4 / 5

WOLSTAD T YPE MERINO

12

ONTWA AK A AN
DE STADSHAVEN

Het appartement is in zijn geheel op 
de Piushaven gericht. Zo geniet je van 
het mooiste uitzicht. Niet alleen op 
het water maar ook over het centrum 
van de stad.

Riant appartement met een ruime 
keuken,  eet- en woonkamer en een 
prachtig balkon op het noordwesten. 

Volledig ingerichte badkamer voorzien 
van luxe sanitair, slaapkamer met 
inloopkast en logeerkamer.

Standaard indeling Schaal 1:100   

Het mooiste uitzicht!

Leefruimte ca. 54m2Technische ruimte

 15m2 Balkon



Alternatieve indeling Schaal 1:100   

N

S PECI FI C ATI E S

Gebruiksoppervlak:  97m2

Balkon/dakterras:  14,6m2

WOLSTAD T YPE MERINO

12 13
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DE PIUSHAVEN ONTWA AKT

Vogels fluiten de dag op gang.



Het gebied rond de Piushaven is een uitstekend 
winkelgebied. Zowel de noodzakelijke 
levensbehoeften als luxere artikelen vind je op 
loopafstand. 

Op loopafstand, ligt de geheel gerestaureerde 
AaBe-Fabriek. Tegenwoordig is dit het gelijknamige 
moderne winkelcomplex met supermarkten en 
winkels voor directe levensbehoeften. Maar ook kun 
je hier terecht voor woninginrichting en doe-het-
zelf-artikelen.

WINKELENDE PIUSHAVEN ONTWA AKT

15
Fotografie: Rene van der Hulst



Standaard indeling Schaal 1:100   

Lekker genieten van
een heerlijke koff ie

Leefruimte ca. 57m2

 Bouwnummer: 4 - 7 - 10 - 13   Verdieping: 1 / 2 / 3 / 4

WOLSTAD T YPE ANGORA
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DRINK KOFFIE IN
DE OCHTENDZON

Dit type appartement staat voor het 
brede genieten. Met een groot terras 
aan de Piushaven drink je heerlijk 
koffie in de ochtendzon. 

Grote woonkeuken met zithoek 
aan het water, ruime werkkamer, 
slaapkamer en logeerkamer. 
Complete badkamer met tweede 
toilet.

Technische ruimte



N

S PECI FI C ATI E S

Gebruiksoppervlak:  108m2

Balkon:  12m2

WOLSTAD T YPE ANGORA

16 17

Alternatieve indeling Schaal 1:100   



Wist je dat het in de Piushaven wemelt van de 
vissen? Geen wonder, want de haven vormt een 
open verbinding met het Wilhelminakanaal. 

Naast voorns, brasems en baarzen, sla je als visser 
ook zomaar grotere exemplaren aan de haak: 
karpers en snoeken. Paling zwemt zomaar aan 
je voorbij. Gooi dus gerust je hengeltje uit, maar 
vergeet niet vooraf een visakte te halen. 

In het voorjaar zoeken die vissen de oevers op om 
te paaien. In het najaar vinden ze hier juist wat 
warmte. Daarnaast komen allerlei watervogels 
op al dat zwemmend lekkers af. Wil je dit eens op 
je gemak bekijken, huur dan een bootje of leg je 
supboard op het water. Al peddelend voel jij je één 
met de natuur.

EEN MET
DE NATUUR

18
Fotografie:  Nick Biemans / Shutterstock
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ALS DE AVOND VALT

Rust in de haven.



 Bouwnummer: 5  Verdieping: 1

WOLSTAD T YPE PASHMINA
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PRACHTIG UITZICHT

Dit appartement heeft een heerlijk 
balkon, het geeft je zicht op de 
bootjes op het water… De reuring 
van een werkende stad maakt plaats 
voor de kabbelende geluiden van 
de stadshaven. Vanaf je eigen privé 
plekje aanschouw jij al dit moois.
 
Een zeer ruime woonkamer met riante 
werkplek of knusse tv-kamer en twee 
slaapkamers. Vanuit je woonkamer 
heb je een prachtig uitzicht op de 
Piushaven. Complete badkamer met 
tweede toilet.

Standaard indeling Schaal 1:100   
Technische ruimte

Balkon 19m2

Leefruimte ca. 74m2



S PECI FI C ATI E S

Gebruiksoppervlak:  124m2

Balkon/dakterras:  19m2

N

WOLSTAD T YPE PASHMINA

20 21

Alternatieve indeling Schaal 1:100   



Bouwnummer: 8-11-14-17-19   Verdieping: 2 / 3 / 4 / 5 / 6
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Standaard indeling Schaal 1:100   

WOLSTAD T YPE ALPACA

DAT IS PAS 
THUISKOMEN

’s Avonds nog heerlijk even op je 
relaxen op je terras, kijken naar de 
bootjes op het water… De reuring 
van een werkende stad maakt plaats 
voor de kabbelende geluiden van 
de stadshaven. Vanaf je eigen privé 
plekje aanschouw jij al dit moois. 

Een zeer ruime woonkamer met riante 
werkplek of knusse tv-kamer en 
keuze uit één grote of twee kleinere 
slaapkamers. Uitzicht op de Piushaven 
vanuit de huiskamer en het balkon. 
Complete badkamer met tweede 
toilet.

Leefruimte ca. 60m2

Balkon 15m2

Technische ruimte



S PECI FI C ATI E S

Bouwnummer 17 - 19

Gebruiksoppervlak:  102m2

Bouwnummer 8 - 11 - 14

Gebruiksoppervlak:  109m2

Balkon/dakterras 
Varieert per verdieping 
15m2 tot 30m2

N
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Alternatieve indeling Schaal 1:100   

WOLSTAD T YPE ALPACA

Bouwnummer: 11

Verdieping: 3
Bouwnummer: 14

Verdieping: 4
Bouwnummer: 17

Verdieping: 5
Bouwnummer: 19

Verdieping: 6
Bouwnummer: 8

Verdieping: 2

Terras

Balkon Balkon Balkon Balkon Balkon
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DE HAVEN ADEMT SFEER

Het licht speelt telkens weer.



Wie Piushaven zegt, zegt culinair genieten. 
Op en rond het water bevinden zich vele 
horecagelegenheden met keukens uit allerlei 
verschillende landen.

Aan de noordzijde, in een prachtig pand dat 
vroeger dienst deed als graan- en meelhandel, is 
tegenwoordig Stadsbrouwerij 013 gevestigd. Hier 
worden de allerlekkerste bieren gebrouwen waarvan 
de namen stuk voor stuk een vette knipoog naar 
Tilburg zijn. De Rooie Stien, Tilburgse Heer en Op 
den Ophef zijn inmiddels klassiekers. 

Wil je al eens ervaren hoe het is om te ontwaken in 
de Piushaven? Boek dan een kamer in Villa Pastorie 
en zie de haven in de vroege ochtend tot leven 
komen!

De eetgelegenheden aan de boorden van de 
Piushaven zijn niet op twee handen te tellen. Neem 
dus snel een kijkje!

CULINAIR
GENIETENDE HAVEN ADEMT SFEER

25
Fotografie: Freddiie de Roeck



Bouwnummer: 16   Verdieping: 5 / 6

WOLSTAD T YPE MOHAIR
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LICHT, RUIMTE
EN HOOGTE

Een woonhuis op hoogte, zo kun je 
deze special wel noemen. Met een 
enorme lichtinval en privé lift is dit 
wonen in optima forma. Tot maar 
liefst 145 vierkante meter staan tot je 
beschikking.

Het appartement bestaat uit twee 
woonlagen. Met een zeer ruime 
woonkamer die je op meerdere 
manieren kunt indelen. Aansluitend 
een dakterras op het zuiden, zodat je 
heerlijk van de zon kunt genieten. 
Drie slaapkamers, complete badkamer 
met tweede toilet.



S PECI FI C ATI E S

Gebruiksoppervlak:  145m2

Balkon/dakterras: 32m2

N

WOLSTAD T YPE MOHAIR

26 27

Standaard indeling Schaal 1:100   

Prive lift

32m2   Terras op ‘t zuiden

Leefruimte 68m2

V ide

Berging

Technische ruimte

Verdieping 5

Verdieping 6

Prive lift naar de slaapkamer(s)



Bouwnummer: 16   Verdieping: 5 / 6

WOLSTAD T YPE MOHAIR

28
Alternatieve indeling



S PECI FI C ATI E S

Gebruiksoppervlak:  145m2

Balkon/dakterras: 32m2

N

29

Alternatieve indeling Schaal 1:100   

WOLSTAD T YPE MOHAIR

Verdieping 5

Verdieping 6

Technische ruimte
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Bouwnummer: 18   Verdieping: 6 / 7

WOLSTAD T YPE VICUNA

LICHT, RUIMTE
EN HOOGTE

Een woonhuis op hoogte, zo kun je 
deze special wel noemen. Met een 
enorme lichtinval en privé lift is dit 
wonen in optima forma. Tot maar 
liefst 111 vierkante meter staan tot je 
beschikking.

Het appartement bestaat uit 
twee woonlagen. Met een ruime 
woonkamer die je op meerdere 
manieren kunt indelen. Aansluitend 
een riant dakterras met uitzicht op 
de Piushaven. Twee slaapkamers, 
complete badkamer met tweede 
toilet.

Verdieping 6

Standaard indeling Schaal 1:100   

‘s morgens koff ie
in de ochtendzon

Prive lift

Leefruimte 62m2

met zicht iop de haven.

Technische ruimte



S PECI FI C ATI E S

Gebruiksoppervlak:  111m2

Balkon/dakterras:  31m2

N
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WOLSTAD T YPE VICUNA

Verdieping 7

Standaard indeling Schaal 1:100   

Ruime badkamer

Prive lift
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Bouwnummer: 18   Verdieping: 6 / 7

WOLSTAD T YPE VICUNA

Verdieping 6

Verdieping 7

Alternatieve indeling Schaal 1:100   

Technische ruimte

Prachtig terras van 31m2



S PECI FI C ATI E S

Gebruiksoppervlak:  111m2

Balkon/dakterras:  31m2

N

32 33

WOLSTAD T YPE VICUNA

Alternatieve indeling
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VAN ALLE SEIZOENEN

Fotografie: Freddie de Roeck



Gedurende het hele jaar staat de Piushaven bol 
van de activiteiten. Naast verschillende jaarlijks 
terugkerende evenementen, worden er door de 
ondernemers en bewoners in het gebied ook leuke 
kleinschalige happenings gecreëerd.

Zo begon het ooit met het maritieme evenement 
MariVin. 120 historische bedrijfsschepen legden aan 
in de Piushaven en tal van bekende artiesten traden 
op. Ook waren er in recente jaren enkele edities 
van ‘Swim to fight cancer’ en de Nieuwjaarsduik. 
Waarom zou zoiets niet weer kunnen gebeuren? 
Een vast verschijnsel is het jaarlijkse 
Bevrijdingsconcert op 5 mei. Een soort 
Prinsengrachtconcert, maar dan in Tilburg. Op een 
groot podium treden artiesten van allerlei pluimage 
op, terwijl het publiek zich langs de kade vermaakt. 
En uit volle borst meezingt!

Ook de “Sous le Pont” concerten of de spectaculaire 
Drakenbootrace zijn niet meer weg te denken van 
de activiteitenkalender, genoeg te beleven! 

En mochten we in de winter het geluk hebben van 
een paar koude weken, dan behoort zelfs schaatsen 
op de haven tot de mogelijkheden!

RECREATIEVAN ALLE SEIZOENEN

35
Fotografie:Uit persoonlijke bibliotheek
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Bouwnummer: 20   Verdieping: 7 / 8

WOLSTAD T YPE K ASJMIR

ON TOP OF LIVING

Op eenzame hoogte is het hier 
werkelijk genieten. Je woning is 
verdeeld over twee woonlagen met 
privé lift. Vanaf het grote dakterras 
heb je een optimaal uitzicht over 
de omgeving. Hier op de bovenste 
verdieping van Wolstad is alles ‘on top 
of living’. 

Een zeer ruime woonkamer met 
uitzicht op de Piushaven die je op 
meerdere manieren kunt indelen en 
aansluitend een zonnig dakterras. 
Op de verdieping vind je twee 
slaapkamers, een complete badkamer 
met tweede toilet.

Standaard indeling Schaal 1:100   

Verdieping 7 Verdieping 8

32m2   Terras op ‘t zuiden

Technische ruimte

Prive lift

Leefruimte 67m2



S PECI FI C ATI E S

Gebruiksoppervlak:  124m2

Balkon/dakterras:  32m2

N
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WOLSTAD T YPE K ASJMIR

Alternatieve indeling Schaal 1:100   

Verdieping 7 Verdieping 8
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WOLSTAD T YPE K ASJMIR

Standaard indeling



Als nieuwe bewoner van de Piushaven wil je jouw 
nieuwe woonomgeving natuurlijk ontdekken. En 
dat gaat het beste te voet. 

Start met een rondje Piushaven en laat al kuierend 
alles op je inwerken. Proef de sfeer van dit oude 
industriegebied en geniet van de getransformeerde 
oude gebouwen. Waar hebben zij ooit voor 
gediend? Vraag een schipper van een monumentaal 
vrachtschip naar zijn ervaringen. Hij zal je er graag 
over vertellen. 

Net buiten het Piushavengebied ligt het prachtige 
natuurgebied Moerenburg. Een typisch agrarisch 
landschap waar eeuwen geleden de allereerste 
pastorie van Tilburg stond. Een kunstwerk geeft de 
contouren van dit gebouw weer en markeert deze 
historische plek. 

Ook Waterzuivering Moerenburg is het bekijken 
waard. Dit monument uit de jaren twintig was 
destijds zijn tijd ver vooruit.

EINDELOOS
WANDELENWOLSTAD T YPE K ASJMIR

39
Fotografie: Freddie de Roeck
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LOOM INTERIEURARCHITECTEN

Fotografie: Loom Interieurarchitecten

Loom Interieurarchitecten is trots om betrokken 

te zijn bij de ontwikkeling van een exclusieve 

residentie aan de zuidkant van het havengebied. 

WOLSTAD; DE LANDMARK
VAN DE PIUSHAVEN.

Of je liever aan de balkonzijde de dag wil starten 

in de keuken of met een aperitiefje de avond 

inluidt met uitzicht op de lampjes van de boten; 

de luxe appartementen, variërend in afmeting, 

bieden allerlei creatieve inrichtingsmogelijkheden 

voor de schakering van diverse woonfuncties. Een 

voorproefje hiervan vind je in de ontwerpen die we 

voor jullie geschetst hebben in deze brochure. 

Doordat elk appartement een eigen zijde van de 

residentie betrekt vullen zonlicht, privacy en uitzicht 

elkaar subliem aan. Het uitzicht op de bedrijvigheid 

in de Piushaven biedt telkens een ander kunstwerk.

Wij kijken ernaar uit om met jou samen het 

appartement op deze markante locatie van een 

uniek ontwerp & persoonlijke sfeer te mogen 

voorzien. Of het nu gaat om de vormgeving van je 

keuken, kleurenpalet of een totaal ontwerp van je 

gehele woning, we ontvangen jullie graag op ons 

kantoor in de Piushaven.

LOOM INTERIEURARCHITECTEN

Laura van der Gun & Marleen van Boxtel

www.loomarchitecten.nl

Kempenaarplaats 10  5017DX Tilburg

06-54910257  06-48495416

Info@loomarchitecten.nl

Alle interieur sfeerbeelden in deze brochure zijn van de hand 

van Loom interieurarchitecten.
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De locatie van Wolstad is een prima uitvalsbasis 
voor fietstochten. In een mum van tijd ben je de 
stad uit en fiets je door het knotwilgenlandschap 
van Moerenburg. Of je vertrekt in zuidelijke 
richting naar het grensgebied met België.

Via Moerenburg (met zijn uitstekende biercafé 
Zomerlust) fiets je door akkers en weilanden naar 
Oisterwijk of Moergestel. Dit gebied kenmerkt zich 
door rust, waarbij je op verschillende plekken kunt 
aanleggen voor een koude of warme hap. 

In zuidelijke richting bereik je via dorpjes als 
Hilvarenbeek en Esbeek de landgoederen Gorp en 
Rovert en De Utrecht. Elk gebied heeft zo zijn eigen 
kenmerken, ontdek ze allemaal!
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DISCLAIMER
In deze brochure hebben we 

gebruik gemaakt van diverse 

beelden, wij hebben geprobeerd alle 

rechthebbenden van afbeeldingen en 

teksten te achterhalen en in te lichten.

Als je desondanks denkt dat een 

bepaalde vermelding van eigenaar of 

copyright onjuist of onvolledig is, kun je 

altijd contact met ons opnemen.

Getoonde inrichtingstekeningen en 

impressies zijn indicatief en opgemaakt 

om je een mogelijke indeling te tonen, 

daar kunnen geen rechten aan worden 

ontleend. Voor de standaard indeling 

en exacte maatvoering verwijzen 

we je naar de verkooptekeningen en 

technische omschrijving.

CONTACT
Dit project is een ontwikkeling van 

Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Voor meer informatie neem contact 

op met ons kantoor.

Kempenaarplaats 14

5017 DX Tilburg

013 577 25 40

info@triborgh.nl

triborgh.nl




