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De veelzijdigheid van CUBE 
Een kubus wordt gekenmerkt door vele vlakken en die veelzijdigheid zien we in alle opzichten 

in CUBE terug. Het transparante gebouw, samengesteld uit duurzame elementen, dat past in 

de stijl van ruimtelijke architectuur geïnitieerd door Bedaux op de campus, weerspiegelt ook de 

vele facetten van het Tilburg Education Profile. Er zijn compacte werkkamers voor kleinschalig 

onderwijs en intensieve individuele begeleiding, geluidsdichte kamers voor zelfstudie en een 

auditorium dat opgesplitst kan worden voor hoorcolleges en collectieve ruimten met oog op 

samenwerking. Het sluit aan bij de nieuwe, ook digitale manieren van doceren en leren en biedt 

alle ruimte voor het leren van 21st century skills, voor reflectie en persoonlijke ontwikkelingen, 

maar ook hoe je leert werken in groepen. Het gebouw straalt dynamiek, creativiteit, openheid en 

toch geborgenheid uit. CUBE is kortom gebouwd op de pilaren kennis, kunde en karakter. 

CUBE is een grote aanwinst op onze groene campus, schittert door zijn aanwezigheid en wij zijn 

er van overtuigd dat de faciliteiten en omgeving veel studenten zal inspireren om het beste uit 

zichzelf te halen ten bate van zijn of haar toekomst en die van anderen. Tegelijkertijd verbindt het 

gebouw ons ook met ons verleden, het is een bekroning op ons lustrum, ons 90 jarig bestaan. 

Onze universiteit, op levensbeschouwelijke gronden gevestigd, wil kundige, zelfbewuste en 

betrokken academici opleiden, die de samenleving leren begrijpen en deze vooruit kunnen 

helpen. De maatschappij, waarin iedereen steeds meer met elkaar verbonden is door 

globalisering, wordt geconfronteerd met wicked problems, grote vraagstukken op het gebied van 

klimaatverandering, migratie, veiligheid en groeiende ongelijkheid. Mensen willen oplossingen 

hiervoor en wetenschap kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Aan onze universiteit 

kunnen ze dan denkers ontmoeten die goed doen, denkers met karakter. Dat is waar het 

Tilburgse onderwijsprofiel voor staat. En die waarden zien we in het fonkelnieuwe gebouw 

weerspiegeld.

College van Bestuur

Tilburg University 
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The versatility of CUBE

A cube is characterized by having many sides and that 
versatility is reflected admirably in CUBE. This transparent 
building, consisting of sustainable elements and matching the 
spatial architecture style on campus initiated by Bedaux, also 
reflects the many facets of the Tilburg Education Profile. It has 
compact work rooms for small-scale education and intensive 
individual supervision, self-study rooms, an auditorium that can 
be divided and collective rooms suitable for working together. 
It offers all the space needed to learn 21st-century skills, for 
reflection and personal development, and also for learning how 
to work in groups. The building exudes dynamism, creativity, 
and openness but also security. In short, CUBE is built on the 
foundations of knowledge, expertise, and character. 

CUBE is a great asset to the campus, is an enhancement 
thanks to its presence, and we are convinced that the facilities 
and environment will inspire many students to get the best out 
of themselves, both for the benefit of their own future and that 
of others. At the same time, the building binds us to our past; 
we can see it as a reward for the illustrious history of Tilburg 
University, which is celebrating its 90th anniversary. 

Based on philosophical grounds, our university aims to 
educate skilled, self-aware and involved academics, who learn 
to understand society and help it move forward. Society, in 
which everyone is becoming increasingly connected through 
globalization, is being confronted with wicked problems and 
major issues in terms of climate change, migration, security 
and increasing inequality. People want to find solutions to these 
issues and science can play an important role in this. At our 
university, they can meet thinkers who do good, thinkers with 
character. That is what the Tilburg education profile stands for. 
And these values are reflected in this brand new building.

Executive Board, 
Tilburg University
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Ontwerp CUBE, KAAN 
Architecten/2015
Boven: Zuidgevel
Onder: Plaza

CUBE design, KAAN 
Architects/2015
Top: South facade
Below: Plaza

KAAN Architecten ©Beauty & The Bit

Collegevoorzitter Koen Becking 
onthulde de naam van het nieuwe 
onderwijs- en zelfstudiecentrum: 
CUBE. De betekenis van de naam 
is aan ieders verbeelding:

“Op die manier 
komt het gebouw 

tot leven.”

College chairman Koen Becking 
unveiled the name of the new 
education and self-study center: 
CUBE. Everyone has their own 
interpretation of its meaning:

“In this way, the 
building comes 

to life.” 
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Understanding society   
Tilburg University onderscheidt zich door haar actieve bijdrage aan het oplossen 

van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door het ontwikkelen van 

kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden. We 

streven hierbij continu naar de beste kwaliteit, de juiste verbindingen, innovatie, 

internationalisering en slagvaardigheid. Deze missie, die we aanduiden 

met ‘Understanding Society’, moet doorwerken in het opereren van de hele 

organisatie.

We willen de maatschappij graag dienen en deze beter maken voor de burgers. 

Onze universiteit heeft zich altijd sterk gemaakt voor de maatschappelijke 

inbedding van onderwijs en onderzoek. Onze missie ‘Understanding Society’ 

is gebaseerd op de christelijke en humanistische tradities waarin we wortelen. 

Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en diversiteit in het kader van 

corporate social responsibility. 

 

Stalen trap zuidwestzijde. 

Steel staircase on south-west side.

© Frank Dorren

Understanding Society  

Tilburg University distinguishes itself 
through its active contribution to 
solving social issues. We do this by 
developing knowledge and bringing 
together people from different 
fields. We continuously strive for the 
best quality, the right connections, 
innovation, internationalization, 
and decisiveness. This mission, 
which we refer to as ‘Understanding 
Society’, must permeate 
the operations of the entire 
organization.
Our aim is to serve society and 
make it better for its citizens. Our 
university has always strongly 
supported the social embedding 
of education and research. Our 
mission, ‘Understanding Society’, 
is based on the Christian and 
humanistic traditions in which 
we are rooted. Important starting 
points are sustainability and 
diversity, in the context of corporate 
social responsibility. 
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Een excellent gebouw   
De campus van Tilburg University is verrijkt met een nieuw gebouw: CUBE. 

Een eigentijds gebouw met alle moderne faciliteiten, dat volledig past in de 

stijl en architectuur van de campus. Transparant en zelfbewust markeert 

CUBE de landschappelijke structuur aan de noordwestzijde van de campus. 

CUBE is het onderwijs- en zelfstudiecentrum van Tilburg University. 

Als multifunctioneel campus gebouw ademt CUBE verleden, heden en 

toekomst. Geïnspireerd op het Cobbenhagen gebouw is het ontwikkeld  

volgens scherpe duurzaamheidsdoelstellingen (BREAAM). Dit heeft 

geresulteerd in een excellente combinatie van tijdloze architectuur, flexibele 

structuur en verantwoorde bouwtechniek en installaties. 

 

An excellent building 

The Tilburg University campus has been enriched 
by the new CUBE building. A contemporary 
building with all modern facilities, which fully 
matches the style and architecture of the campus. 
Transparently and consciously, CUBE demarcates 
the landscape structure on the north-west side of 
the campus.

CUBE is Tilburg University’s education and 
self-study center. As a multi-functional campus 
building, CUBE breathes the past, present and 
future. Inspired by the Cobbenhagen building, it 
was developed according to stringent sustainability 
objectives (BREEAM). This has resulted in an 
excellent combination of timeless architecture, 
flexible structure and responsible building 
techniques and installations. 
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CUBE ligt op een fraaie locatie aan de 

noordkant van de campus tegen het 

nabijgelegen bos aan. Het gebouw en de 

omliggende ruimte laten zich beleven als 

een ‘groene kamer’. CUBE sluit daarmee 

naadloos aan op de oorspronkelijke campus 

architectuur. 

Net als het Cobbenhagen gebouw heeft 

CUBE een tijdloos en markant voorkomen, 

met een sterke verbinding tussen binnen en 

buiten, gebouwen en natuur. De zorgvuldig 

gepositioneerde patio’s, ieder met een eigen 

karakter, brengen het groen naar binnen. Via 

openslaande deuren in de zuidgevel opent de 

binnenruimte zich naar buiten.

Tijdloze architectuur  Timeless architecture 

CUBE has a beautiful location on 
the north side of the campus, on 
the edge of the nearby forest. The 
building and its surroundings can be 
experienced as a ‘green room’. CUBE 
therefore fits in seamlessly with the 
original campus architecture.

Just like the Cobbenhagen building, 
CUBE has a timeless and striking 
appearance with a strong link 
between interior and exterior, 
building and nature. The carefully 
positioned patios, each with its own 
character, draw the greenery outside 
into the building. The interior 
space is opened up through French 
windows in the south facade.

Links: Cobbenhagen 
(J.Bedaux)
Rechts: CUBE (KAAN)

Left: Cobbenhagen  
( J. Bedaux)
Right: CUBE (KAAN)

CUBE heeft een symmetrische lay-out met 

een afgewogen mix van open en gesloten 

onderwijs- en zelfstudieruimten. Diverse 

ruimtes zijn multifunctioneel inzetbaar 

en geschikt te maken voor grote en kleine 

groepen van gebruikers. Duidelijke oost-west-

assen zorgen voor vrij zicht binnen en buiten. 

De grote afmetingen van de studielounge, 

de patio’s, de overmaat in gangen, de 

transparantie van het auditorium en het 

fraaie binnenplein geven het gevoel van een 

ruimtelijk gebouw met een robuust karakter. 

Het materialengebruik van onder meer 

natuursteen sluit hierbij aan. 

Flexible structure

CUBE has a symmetrical layout 
with a balanced mix of open 
and closed education and self-
study rooms. Various rooms 
are multifunctional and can be 
adjusted to suit small or large 
groups of users. An intentional 
east-west axis ensures a clear view 
both inside and outside. The large 
dimensions of the study lounge, 
the patios, the wide corridors, the 
transparency of the auditorium, 
and the beautiful courtyard create 
the feeling of a spacious building 
with a robust character. The choice 
of materials, such as natural stone, 
supports this. 

Flexibele structuur

15
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Entree Zuidoostzijde.

South-east entrance.

Trapopgang Noordoostzijde.

North-east entrance staircase.
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Collegezaal 40 personen.

40-person lecture hall.

Auditorium Zuidzijde  
begane grond. Capaciteit  
600 personen, opdeelbaar  
in 2x300.

Ground floor south 
auditorium. Capacity: 600 
people, dividable in 2x300.

© Hans Gielen

© Frank Dorren
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Tilburg University kiest voor duurzaam 

bouwen. Bij de ontwikkeling en bouw van 

CUBE waren de strikte richtlijnen van 

duurzaamheidslabel BREAAM-NL leidend. 

Bij de uiteindelijke toekenning van het 

certificaat BREEAM-NL, duurzaamheidslabel 

4 sterren Excellent, is er getoetst op 

negen onderwerpen met betrekking tot 

duurzaamheid: management, gezondheid, 

energie, transport, water, materialen, afval, 

landgebruik en ecologie en vervuiling.

Hoge duurzaamheidsambitie High sustainability 
ambitions

Tilburg University opts for 
sustainable construction. In the 
development and construction of 
CUBE, the strict guidelines of the 
sustainability label BREAAM-NL 
were used. At the eventual award of 
the BREEAM-NL certificate, 4-star 
Excellent sustainability label, nine 
topics relating to sustainability were 
tested: management, health, energy, 
transport, water, materials, waste, 
land use and ecology and pollution.

21

A sustainable, BREEAM certified, 
building creates an improved 
working environment for both 
staff and students regarding 
productivity and health, and will 
give our students – our future 
society- an awareness of the 
importance of sustainability, 
health and social responsibility –
 
Understanding Society!

“
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CUBE is een buitengewoon energiezuinig 

gebouw. De energieprestaties scoren zo’n 

25 procent zuiniger dan de gestelde norm 

in Nederland. Daartoe wordt onder meer 

gewerkt met warmte- en koudeopslag in de 

bodem en warmtepompen, zonnepanelen 

op het dak, maximale benutting van daglicht 

en presentiegevoelige LED verlichting die op 

maat programmeerbaar is. Dit geldt overigens 

ook voor warmte, ventilatie en waterverbruik; 

alle functies die energie kosten, bewegen 

als het ware mee met de gebruikers in het 

gebouw. 

Zeer energiezuinig Extremely energy-efficient

CUBE is an exceptionally energy-
efficient building. Its energy 
performance is approximately 25 
percent more efficient than the 
normal standard in the Netherlands. 
To this end, we work with ground 
heat and cold storage and heat 
pumps, solar panels on the roof, 
maximum use of daylight, and 
presentation-sensitive LED lighting 
that can be programmed to suit 
your requirements. This also applies 
to heat, ventilation and water 
consumption; all functions that cost 
energy and move, as it were, through 
the building with the users. 
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© Frank Dorren
In totaal is voor een oppervlak van  

2000 m2 PET-vilt gebruikt: akoestisch 

materiaal gemaakt van gerecyclede 

frisdrankflessen. Ook buiten, bij de bestrating, 

is hergebruikt materiaal toegepast.  

Het regenwater wordt opgevangen en via een 

infiltratiesysteem in de bodem gebracht  

(in plaats van het te lozen op het riool).

In het design van het buitenterrein is 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

omliggende natuur. Zo zijn nestkasten voor 

vleermuizen geïntegreerd opgenomen in de 

gevel. 

Inventive recycling  
and saving

In total, a surface area of  
2,000 m2 was covered with PET 
felt: an acoustic material made 
from recycled plastic bottles. 
Recycled material was also used 
outside the building for the 
paving. Rainwater is collected 
and returned to the ground via 
an infiltration system (instead of 
discharging it into the sewer).
 

Ecological value 

The surrounding nature was taken 
into account as much as possible 
in the design of the outdoor area. 
For example, nesting boxes for bats 
are integrated in the facade. 

Inventief recyclen en besparen

Ecologische waarde 
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“Een 11.000 m2 groot nieuw 
onderwijscentrum, duurzaam 
gebouwd en boordevol hi-tech  
installaties, een special van VORM, 
een schitterende aanwinst voor 
Tilburg University.” –
 
Edwin van den Berg,  
hoofduitvoerder VORM Bouw B.V.

“CUBE is voorzien van de nieuwste 
technologieën en daarmee 
voor studenten de perfecte 
leeromgeving.” –
 
Nick Goossens, student

“Met veel groepswerkplekken, 
digitale toetszalen, ruim opgezette 
collegezalen en genoeg plekken om 
te studeren, heeft CUBE alles wat 
een student nodig heeft.” –
 
Sabine Scheffer, student

“
“An 11,000 m2 new education center, 
sustainably built and packed with 
high-tech installations, constructed 
by VORM, and a magnificent 
addition to Tilburg University.”

Edwin van den Berg,  
main contractor VORM Bouw B.V.

“CUBE is equipped with the latest 
technologies and is therefore the 
perfect learning environment for 
students.”

Nick Goossens, student

“With lots of group workstations, 
digital exam halls, spacious lecture 
halls, and plenty of places to study, 
CUBE has everything a student 
needs.” 

Sabine Scheffer, student

“Als student met een lichamelijke 
beperking vind ik het heel fijn dat 
de universiteit investeert in de 
aanpassingen die ik nodig heb 
om mezelf persoonlijk te kunnen 
ontwikkelen” –
 
Jarell Paulissen, student

“CUBE is de eerste grote stap in de 
verdere modernisering van onze 
campus. Een forse uitbreiding in 
ruimte voor onderwijs, licht van 
opzet en zeer duurzaam.  
Het ontwerp sluit perfect aan  
bij het DNA van onze campus.  
Een geslaagde stap in de toekomst!” 
–
 
Paul Hoeijmans, Real Estate 
Management Tilburg University

“
“As a student with a physical 
disability, I am delighted that 
the university is investing in the 
modifications I need to make 
personal development possible.” 

Jarell Paulissen, student

“CUBE is the first major step in 
the further modernization of our 
campus. A significant expansion 
of our space for education, light in 
design and very sustainable.  
The design perfectly matches the 
DNA of our campus. A successful 
step into the future!”

Paul Hoeijmans, Real Estate 
Management Tilburg University

© Hans Gielen
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Onderwijscentrum  
voor alle studenten    
CUBE is een algemeen onderwijscentrum. Met andere woorden, alle 

studenten en docenten van alle disciplines maken gebruik van dit gebouw. 

Het gebouw geeft de noordzijde van de campus de allure en de kwaliteit 

zoals je die ook aantreft op de rest van de campus. CUBE biedt studenten 

een groene en inspirerende omgeving waar zij graag studeren, kennis en 

ervaring uitwisselen en ontspannen. 

 

 

Education center for all students 

CUBE is a general education center. In other words, 
all students and teachers from all disciplines may 
use this building. 

The building gives the north side of the campus the 
same allure and quality that you find on the rest 
of the campus. CUBE offers students a green and 
inspiring environment in which they are happy to 
study, exchange knowledge and experiences, and 
relax. 
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Overal in het gebouw zijn zelfstudieplekken: 

in het hart van het gebouw, bij het grote 

binnenplein, maar ook langs de gevels of 

patio’s. Hier kunnen studenten individueel en 

in tweetallen/kleine groepen studeren. 

Zelfstudie Self-study

Self-study spaces are located 
throughout the building: in the 
heart of the building, on the large 
courtyard and also along the facades 
or patios. Here, students can study 
individually and in pairs/small 
groups. 

Natuurlijk zijn er volop plekken 

voor ontmoeting. De verschillende 

verkeersgebieden zijn ruim van opzet en 

op de begane grond is een royaal gebied, 

met een directe verbinding naar het terras 

aan de zuidkant. Vending machines en 

multifunctionals zijn op verschillende  

plaatsen te vinden. 

Meeting places 

Naturally, there are plenty of 
places for people to meet. The 
various thoroughfares are spacious 
and there is a spacious area on 
the ground floor with a direct 
connection to the terrace on the 
south side. Vending machines and 
multifunctional equipment can be 
found in various places. 

Ontmoeten 
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Het gebouw omvat: zelfstudieruimtes, 

studiezalen en –ruimtes voor (grote en kleine) 

groepen, een studielounge, compacte en 

royale collegezalen, 2 multifunctionele ruimtes 

en een Virtual Reality Lab. 

De multifunctionele ruimtes (computerzalen) 

beschikken over alle faciliteiten voor digitale 

tentamens. Voor studenten met een beperking 

is er een speciale college-/toetszaal met 20 

plekken. Het grote auditorium biedt plaats aan 

600 personen (inclusief 8 rolstoelplaatsen) en 

kan gesplitst worden in 2 zalen voor elk 300 

personen. 

Excellent educational 
facilities

The building contains: self-study 
rooms, study halls and rooms for 
(large and small) groups, a study 
lounge, compact and spacious 
lecture halls, two multifunctional 
rooms and a Virtual Reality Lab. 
The multifunctional rooms 
(computer rooms) have all the 
facilities needed for digital exams. 
A special lecture/exam room with 
20 places is available for students 
with a disability. The large 
auditorium accommodates 600 
people (including eight wheelchair 
spaces) and can be split into two 
rooms, each for 300 people. 

Excellente onderwijsfaciliteiten 

Locker ruimte.

Locker room.

© Hans Gielen
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Digitale toetszalen   
Op verdieping 2 van CUBE bevinden zich 2 grote vlakke zalen die 

hoofdzakelijk gaan fungeren als toetszalen. Tijdens de bouw zijn deze 

ruimtes voorzien van een verhoogde vloer. Onder deze vloer zijn, meer 

dan 500 stroom- en datapunten gemonteerd. Dit geeft vrijheid; de zalen 

zijn, nu en in de toekomst, multifunctioneel inzetbaar zonder technische 

belemmeringen. Beiden zalen zijn toegerust als toetszaal voor het 

grootschalig afnemen van digitale toetsen. Maar zij worden ook benut 

als computerlab en als ruimte voor zelfstudie voor studenten buiten 

de onderwijs en tentamenperiodes. In totaal hebben de twee zalen een 

capaciteit van 480 werkplekken die allemaal voorzien worden van krachtige 

All-in-One computers. Omdat tijdens tentamens mobiele telefoons, 

laptops, horloges en andere devices niet zijn toegestaan, is er vlakbij 

een lockerruimte gesitueerd. Deze bevat 540 kluisjes, te ontsluiten door 

studenten met behulp van de studentenkaart.

 

Digital exam rooms

On CUBE’s second floor there are two large 
halls that mainly function as exam halls. 
During construction, these rooms were 
fitted with a raised floor, beneath which 
more than 500 power and data points 
were installed. This provides freedom; the 
halls can be used multifunctionally, both 
now and in the future, with no technical 
impediments. Both halls are equipped
as exam rooms for taking digital exams on 
a large scale. But they can also be used as 

a computer lab and as self-study rooms 
for students outside the education and 
exam periods. In total, the two halls have a 
capacity of 480 workstations, which are
all equipped with powerful All-in-One 
computers. Because mobile phones, 
laptops, watches and other devices are not 
permitted during exams, a locker room is 
situated nearby. This contains 540 lockers, 
which can be operated by students
using their student card.

Digital Exam Room, in uitvoering. 
Geopende computervloer.

Digital Exam Room, in progress.
Open raised computer floor

© Sebastian van Damme
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CUBE in cijfers
Collegezalen van 40 personen   12
Lecture halls for 40 students    12

Collegezalen van 80 personen   5
Lecture halls for 80 students    5

Zelfstudieplekken    345
Self-study places    345

Zaal voor speciale tentamens (20 pers.)  1
Hall for special exams (20 students)   1

Digitale tentamenzalen voor 480 pc’s   2
Digital exam halls for 480 PCs    2

Auditorium voor 600 pers., incl. 8 rolstoelplaatsen 1
Auditorium for 600 people, including eight wheelchair spaces 1

Kluisjes    540
Lockers    540

Virtual Reality Lab    1
Virtual Reality Lab    1

Multifunctioneel inzetbare onderwijsruimtes  2
Multifunctional education rooms    2

Docenten    150

Studenten     100

hebben in het ontwerptraject meegedacht over de  

gewenste inrichting van de zalen en de audiovisuele  

onderwijsmiddelen
Tutors    150
Students    100
collaborated during the design process on the desired layout  
of the halls and the audiovisual educational resources

/ CUBE in numbers
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Tilburg University

Education and self-study center

Online magazine CUBE:

www.tilburg-university-magazine.nl/campusplannen

TiU website: www.tilburguniversity.edu/nl

Instagram: @tilburguniversity

www.facebook.com/TilburgUniversity
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