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Inleiding

Een belangrijk focuspunt van zowel de universiteit als Fractie Front is het 
faciliteren van een ‘living campus’. Op dit moment zijn er verschillende 
faciliteiten op de campus. Tilburg University heeft een ruim aanbod 
aan buitenwerkplekken en door verruiming van de openingstijden van 
de Mensa kunnen de studenten de hele dag op verschillende plekken 
terecht. Wat echter ontbreekt en een waardevolle toevoeging kan 
zijn voor Tilburg University zijn buitensportfaciliteiten op de campus. 
Momenteel is er wel een sportcentrum, maar deze is niet op de campus 
gelegen. Fractie Front wil met het volgende idee een balans creëren 
tussen lichaam en geest zodat de student optimaal kan presteren.

Wat willen we?

Fractie Front wil dat er een mogelijkheid op de campus komt om 
buiten sport uit te oefenen. Hierbij kun je denken aan een sportkooi 
en/of outdoor fitnesstoestellen. Momenteel heeft Tilburg University 
geen sportmogelijkheden op het campus terrein. Fractie Front denkt 
dat hier wel behoefte aan is. Van de tafeltennistafel in gebouw A wordt 
gedurende de hele dag door veelvuldig gebruik gemaakt. Studenten 
vinden de afstand naar het sportcentrum (te) ver om het studeren af 
te wisselen met sporten. Buiten sportfaciliteiten zullen daarom menig 
student aanspreken en enthousiasmeren.

Een geschikte locatie zou het grasveld bij de fontein voor gebouw P zijn. 
Op dit moment wordt er van die ruimte geen optimaal gebruik gemaakt. 
Bovendien zijn daar doorgaans weinig of minder studenten te vinden. 
Door het OZC en de buitensportfaciliteiten daar te realiseren, wordt dat 
stuk meer bij de campus betrokken. Een andere mogelijkheid voor het 
plaatsen van de buitensport faciliteiten is op het dak van het nieuwe 
gebouw W en P.  Aangezien er plannen zijn voor de verbouwing van 
deze gebouwen, biedt dit een mooie mogelijkheid om het plaatsen van 
buitensport faciliteiten mee te nemen in het realiseren van de plannen. 
Door allerlei nieuwe innovaties en ontwikkelingen wordt het bouwen 
in de hoogte steeds beter en makkelijker. Gelet op het feit dat de 
grond op het Universiteitsterrein schaars is, zal het gebruik maken van 
het dak een goede oplossing hiertoe bieden. Door het samenvoegen 
van de twee gebouwen wordt er één groot dak gecreëerd, dat perfect 
zal zijn voor sportmogelijkheden. Tilburg University zal niet de eerste 
universiteit in Nederland zijn die sportfaciliteiten op het dak aanbiedt. 
Universiteit Utrecht heeft een basketbalveld op het dak die toegankelijk 
is voor studenten. Het is zelfs mogelijk om hier een wedstrijd of toernooi 
te organiseren in samenwerking met verenigingen. Studeren, sporten 
en recreëren, komt op deze manier allemaal samen.
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Daarnaast zou Fractie Front graag een zwembad dichter bij de 
campus zien. Op dit moment geven studenten aan graag te willen 
zwemmen, maar dat Stappegoor, Reeshof en Drieburcht te ver weg 
zijn. Fractie Front verwacht dat veel studenten gebruik zullen maken 
van het zwembad als dit dichter bij de campus zou zijn. Een locatie 
waaraan wordt gedacht is het gebouw tegenover het sportcentrum. 
We hebben vernomen dat dit wellicht over zal worden genomen door 
Tilburg University. Fractie Front denkt dat deze locatie zeer geschikt 
zou zijn.

Waarom willen we dit? 

Buitensportfaciliteiten

Living Campus
Het idee van een living campus is dat er op de universiteit niet alleen 
gestudeerd, maar ook geleefd wordt. Er zijn verschillende dingen 
van belang voor het creëren van een living campus. Onderdeel 
hiervan zijn een gevarieerd en kwalitatief voedsel- én drankaanbod, 
buitenwerkplekken en zelfstudieplekken. Wat echter ook van groot 
belang is, zijn plekken die de mogelijkheid bieden tot ontspanning. 
Recentelijk zijn er door de universiteit een aantal tafelvoetbaltafels 
geplaatst op de campus, hier wordt door de studenten veel gebruik 
van gemaakt. Om dit aanbod te vergroten en het idee van de living 
campus verder na te streven, zouden wij graag buitensportfaciliteiten 
op de campus zien. Hierdoor komt studeren samen met sport en 
recreatie, dit zal leiden tot meer zichtbaarheid op de campus.
 
Gezondheid: balans tussen lichaam en geest
Studenten komen naar de universiteit om colleges te volgen en/of 
zelf te studeren. Studenten maken op deze manier vaak lange dagen 
op de campus van de universiteit. Om de productiviteit van de student 
te verhogen zou het aanleggen van buitensportfaciliteiten een goede 
afwisseling zijn op het studeren. Wanneer deze faciliteiten aangelegd 
worden kunnen studenten gedurende een korte pauze gebruik maken 
van de sportfaciliteiten en daarna weer verder met studeren. Op deze 
manier wordt er gezorgd voor een gezonde balans tussen lichaam en 
geest. Bovendien zal deze afwisseling de productiviteit van studenten 
verhogen. Fractie Front denkt dat dit daarom ook zal resulteren in 
betere studieresultaten.

Actieve student: studeren, sport en recreatie
Door sporten mogelijk te maken op de campus zelf is het makkelijker 
en fijner om dit te combineren naast het studeren. De actieve student 
heeft vaak een drukke agenda naast het studeren. De actieve student 
moet de ruimte en mogelijkheden krijgen om zichzelf te kunnen 
ontplooien en optimaal te ontwikkelen.
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Door sporten mogelijk te maken op de campus zelf is het makkelijker 
en fijner om dit te combineren naast het studeren. De actieve student 
heeft vaak een drukke agenda naast het studeren.

Zwembad
Zwembad dichterbij
Studenten geven aan graag te willen zwemmen, maar dat de huidige 
locaties te ver weg zijn. Een zwembad dichterbij de campus zou dus 
zeer wenselijk zijn.

Conclusie

Tilburg University is niet af zonder buitensportfaciliteiten. Er worden 
allerlei signalen opgevangen dat het niet hebben van sportfaciliteiten 
op de campus een groot gemis is. Het sportcentrum wordt vaak als (te) 
ver ervaren. Studeren met sporten afwisselen zal leiden tot de juiste 
balans tussen lichaam en geest. De afwisseling zal de productiviteit 
van studenten verhogen, wat zal resulteren in betere studieresultaten. 
Bovendien zal de living campus meer tot uiting komen. Het bieden 
van buitensportfaciliteiten op het campusterrein van Tilburg University 
en een zwembad zeer dichtbij de campus zal een waardevolle 
toevoeging zijn! Wij zouden deze beide punten graag terug zien in het 
lange termijn huisvestingplan.
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