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Nieuwe bestemming voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg 
 
Na een openbare procedure is het initiatief Waterproef gekozen voor de ontwikkeling van de 
voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg in Tilburg-Oost. De ondernemers van het plan 
Waterproef zorgen ervoor dat straks iedereen kan genieten van dit unieke parkachtige terrein.  
Waterschap De Dommel is blij met dit mooie initiatief op deze historische locatie. 
 
Waterproef 
Het ondernemingsplan Waterproef, Buiten, Beleving, Beweging en Bewustwording richt zich op het 
terrein onder andere op horeca, sport en informatievoorziening. Er komen faciliteiten voor gezinnen 
met kinderen, senioren en jong volwassenen. 
Waterproef is een initiatief van Luc Zweerts en Ernst Jonkers: “ We kiezen voor een optimale 
beleving van natuur, uitdagende activiteiten en aansluiting bij de trend van buitenleven, sport en 
gezondheid”  
 
Ondernemers 
Zweerts heeft ervaring met het organiseren van events en is mede eigenaar van Tough Ten Miles. 
Jonkers is eigenaar van streekpark Klein Oisterwijk.  “Een mooi initiatief dat recht doet aan dit terrein 
met zijn rijksmonumenten en past bij de wensen van de omgeving” zegt Jac Hendriks namens het 
dagelijks bestuur van De Dommel. In Waterproef wordt het verhaal van Moerenburg, het water en 
het waterschap verteld.  
 
Beoordelingscommissie 
Waterproef werd door de beoordelingscommissie unaniem als beste beoordeeld. Naast horeca heeft 
ook sport en gezondheid een belangrijke plaats in het plan. Dit is voor De Dommel belangrijk geweest 
bij de selectie.  Daarbij heeft De Dommel vertrouwen in de haalbaarheid van het voorstel.  
Belangrijke voorwaarde was dat dit unieke terrein openbaar toegankelijk wordt, voor voldoende 
parkeergelegenheid zorgt en rekening houdt met omwonenden. Waterproef heeft aan al deze 
onderwerpen aandacht besteed. 
 
Procedure 
In januari jl. heeft Waterschap De Dommel een oproep gedaan om een plan in te dienen voor deze 
bijzondere locatie. Van de 5 inschrijvingen voldeden er 2 aan de criteria. Beide partijen zijn 
uitgenodigd om het plan te komen toelichten bij de beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat 
uit Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en Klankbordgroep Moerenburg.  
 
Vervolg 
Nu het waterschap Zweerts en Jonkers hebben gekozen, kunnen zij nodige vergunningen en 
financiering rondmaken. We verwachten medio mei de overeenkomst voor een periode van 10 jaar 
af te kunnen sluiten.  
 
Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan 
droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, 
natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en 
recreëren met goede condities voor ondernemers.  
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