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Bestuursverantwoording 

Inleiding 
Het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw, kortweg CAST, werpt zich op als promotor van 
ruimtelijke kwaliteit in de regio Tilburg. CAST wil de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, openbare 
ruimte en landschap actief stimuleren. Zij wil betrokken partijen enthousiasmeren en ertoe uitdagen 
om goede kwaliteit te máken met oog voor de toekomst. Zij richt zich daarbij op publiek, professionals 
en de politiek. CAST deed dat in 2018 – net als andere jaren – met de organisatie en productie van 
debatten, ontmoetingen, tentoonstellingen, excursies, opinies en ontwerpateliers.  
In 2018 zijn verschillende activiteiten van uiteenlopende aard georganiseerd waarvan een belangrijk 
deel paste binnen het jaarthema ‘Rust en reuring’. Gedurende 2018 heeft CAST zich ook op het 
jaarprogramma van 2019 voorbereid. Het thema luidt ‘Stad in bedrijf.’ 
 
Het speelveld waarin lokale architectuurcentra zoals CAST opereren verandert voortdurend. Met 
name de mate waarin de rijksoverheid het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit ondersteunt, neemt 
stapsgewijs af. Als blijk daarvan werd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (SCI), 
voordien Stimuleringsfonds voor Architectuur (SFA), voor de eerste keer geen financiële 
ondersteuning toegekend. Dat heeft ertoe geleid dat het bestuur van CAST bezuinigingen heeft 
doorgevoerd en dientengevolge het programma van 2018 heeft moeten aanpassen. 
Bovendien leidde de uitblijvende SCI-subsidie ertoe dat CAST zich heeft beraden op hoe zijn toekomst 
eruit zou zien indien de budgetten van het SCI structureel te laag blijven om de architectuurcentra te 
kunnen ondersteunen, of wanneer het SCI aan architectuurcentra in het algemeen lage prioriteit zou 
toekennen of hen in de toekomst zelfs helemaal subsidie meer zou willen toekennen.  
In reactie op deze veranderingen heeft CAST in 2016 de koers al bijgesteld en is het denken over 
noodzakelijke veranderingen in 2017 doorgezet. Eind 2017 waren de contouren van een nieuwe 
strategie helder. In 2018 vond de vaststelling en uitwerking van de nieuwe koers plaats. Er is een 
aantal nieuwe programmalijnen ontwikkeld die in 2019 vorm krijgen. Dit is onder andere de live 
talkshow BOUWSTOF, meer focus op de regio Tilburg,  en het professionele netwerk van CAST, CAST & 
Co.  De nieuwe koers betekende ook dat we enkele programmaonderdelen uit 2018 hebben 
vervangen of omgevormd naar een CAST-programma ‘nieuwe stijl’. Het stadsgesprek in Tilburg-Noord 
is hiervan een voorbeeld. 
Deze heroriëntatie was voor het SCI kennelijk voldoende reden om het programma 2019 volledig te 
subsidiëren. Dat is op zich uiteraard verheugend, maar het bestuur gaat er niet vanuit dat dit een 
garantie is voor de komende jaren: immers het beroep dat jaarlijks door veel culturele partijen op het 
SCI wordt gedaan is veel hoger dan het beschikbare budget.  
Het mislopen van de subsidie vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en de constatering dat 
veel andere architectuurcentra in Nederland deze subsidie niet kregen, heeft het bureau van CAST er 
toe aangezet om samen met enkele andere architectuurcentra de krachten te bundelen en bij 
relevante partijen onze precaire positie onder de aandacht te brengen. Ook deze acties krijgen in 2019 
een vervolg.  
 
Het bestuur vertrouwt er echter op dat het in 2018 ingezette beleid kan rekenen op blijvend 
commitment van stad en regio en ziet derhalve de toekomst van CAST met vertrouwen tegemoet. 
Daarvoor is CAST zijn trouwe ondersteuners buitengewoon dankbaar.  
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Bestuur 
CAST is een onafhankelijke stichting. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het veld 
van architectuur, bouwwereld, projectontwikkeling, volkshuisvesting en het culturele veld. Het 
bestuur bepaalt de koers van de stichting en is inhoudelijk betrokken bij het samenstellen van het 
activiteitenprogramma van CAST. 
 
Een deel van het bestuur vormt het dagelijks bestuur. Dit is nauw betrokken bij de bedrijfsmatige gang 
van zaken.  
Eind 2018 is het bestuur als volgt samengesteld: 

 drs. Frits Horvers  Voorzitter, dagelijks bestuur 
 ir. Meggie Bessemans   Secretaris, dagelijks bestuur 
 ir. R. Keijzer   Penningmeester, dagelijks bestuur  
 ing. Peter Blankenstein   
 mevr. Anita de Haas 
 ir. Anna Vos 
 ir. Anneke Vervoort 
 ir. Jeroen Wouters  (uitgetreden in juni 2018) 

 

Organisatie 
CAST heeft drie personeelsleden, allen in deeltijd: twee programmamakers en een 
bureaumedewerker. De programmamakers ontwikkelen, produceren en modereren het 
activiteitenprogramma. 
Het team bestaat uit: 

 Henriëtte Sanders MA               Programmamaker 
 Sophie Stravens MSc  Programmamaker vanaf november 2018 
 Inge Ceulen Wolfs  Bureaumedewerker 
 Myrthe Breukink MSc  Programmamaker tot juni 2018 
 Evelien Pieters   Interim ondersteuning  

 

Financien  
Als gevolg van het uitblijven van ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie 
(SCI) startte CAST in 2018 met een tekort op de begroting. Gelukkig zijn ander subsidiënten, sponsoren 
en vrienden CAST onverminderd trouw gebleven. Het tekort noopte tot aanpassing van de begroting. 
Daarbij heeft voorop gestaan dat de inhoudelijke kwaliteit van onze programmering hoog zou blijven. 
Er is kritisch gekeken naar de wijze waarop externe uitgaven beperkt konden worden en er is in 
beperkte mate gekozen voor minder personele inzet. 
 
Gelijktijdig is geïnvesteerd in een koerswijziging die er toe moet leiden dat CAST ook op lange termijn 
een organisatie is met stabielere inkomsten. Door het aantrekken van externe ondersteuning en met 
extra betrokkenheid van medewerkers en het bestuur is een aanpak tot stand gekomen waarin wordt 
ingezet op meerdere subsidiegevers en een breder financieel draagvlak vanuit de lokale partners en 
vrienden. Daarbij is aanvaard dat de stichting – zoals reeds aangekondigd in het verslag over 2017 - in 
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2018 zou interen op het eigen vermogen. 
 
Eind 2018 werd een eerste succes van deze nieuwe aanpak zichtbaar, met de toekenning van een 
subsidie van het SCI voor het programma van 2019. In dat programma zullen vaker dan voorheen 
activiteiten worden opgenomen waarbij een financiële bijdrage vanuit deelnemers wordt gevraagd. 
Mogelijke lokale partners worden actiever dan voorheen aangespoord om een financiële bijdrage te 
leveren. Er is tijd vrijgemaakt om nieuwe subsidiemogelijkheden te verkennen. Zo werkt CAST aan een 
stabiele financiële basis. 

Het financiële beleid van CAST is er op gericht om naast het verwerven van middelen voor het 
uitvoeren van activiteiten, ook voldoende middelen te reserveren voor noodzakelijke toekomstige 
uitgaven en omvangrijke meerjarige programma’s. Hiermee biedt CAST haar sponsoren en 
subsidiënten zekerheid dat hun bijdragen aan het beoogde doel worden besteed en is er voor hen en 
voor de medewerkers aannemelijk dat het lopende boekjaar financieel en inhoudelijk op 
verantwoorde wijze kan worden afgerond. 

 
 
Namens het bestuur van CAST, 
drs. Frits Horvers, voorzitter 
ir. Rob Keijzer, penningsmeester 
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2. Balans, baten en lasten 
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 
    
 Vaste activa   
 Materiële vaste activa  - 
 Vlottende activa   
 Vorderingen 6.348 15.703 
 Liquide middelen 200.039 177.584 
  206.387 193.287 
    
    
 PASSIVA 

 
31-12-2018 31-12-2017 

 Eigen vermogen 
 

  
 Algemene reserve 

 
20.068 37.780 

 Reservering sponsor- en 
subsidiegelden 
 

35.273 35.273 

 Voorzieningen 
 

81.438 81.438 
    
 Kortlopende schulden 

 
  

 Crediteuren 
 

11.253 6.382 
 Overige belastingen en premies 

sociale verzekering 
 

2.741 3.118 

 Overige schulden en overlopende 
passiva 
 

53.864 29.296 

  69.608 38.796 
    
 TOTAAL PASSIVA 206.387 193.287 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  BATEN 2018 2017 
    
 Sponsoring - en opbrengsten 

projecten 
44.879 40.692 

 Subsidies 83.066 110.867 
 Totaal baten 127.945 151.559 
    
 LASTEN   
    
 Kosten projecten 12.823 13.520 
    
 Personeelskosten 108.045 108.791 
 Afschrijvingen materiële vaste activa - 1.726 
 Huisvestingskosten 7.128 11.806 
 Kantoorkosten 1.457 2.604 
 Verkoopkosten 2.913 1.145 
 Algemene kosten 12.888 8.850 
  132.431 134.922 
    
 Saldo voor financiële baten en 

lasten 
145.254 148.442 

    
 Financiële baten en lasten 403 334 
    
 Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 
-17.712 2.783 

 Mutatie reserveringen - -2.783 

        
 Resultaat -17.712 - 
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Overzicht activiteiten 2018 
 

Jaarprogramma 2018  Rust en Reuring 

Een deel van het jaar 2018 stond het thema Rust en Reuring centraal. Een actueel en al veel 
besproken thema in de media. In veel stadscentra wordt het steeds drukker en voller, ook in Tilburg. 
Versterking van de dynamiek in en rond de binnenstad was lange tijd vanzelfsprekend. Hoe meer 
bewoners, bezoekers en toeristen, hoe meer draagvlak voor allerlei voorzieningen en hoe beter het 
vestigingsklimaat, zo wordt er vaak geredeneerd. Inmiddels is het bij wijze van spreken alle dagen 
feest in de stad. En dan moeten veel van de geplande binnenstedelijke programma’s nog worden 
gerealiseerd! 

Rust en reuring zijn kameleontische begrippen wanneer ze toegepast worden op de stad. De ene rust 
is de andere rust niet, en dat geldt ook voor reuring. Rust kan staan voor een weldadige verstilling, 
maar net zo goed voor saai. Reuring impliceert levendigheid maar kan evengoed overlast betekenen. 
Rust en reuring zijn relatief. Wat voor reuring hebben bijvoorbeeld de bewoners van een wijk als de 
Blaak of de Reeshof nodig? En op welke afstand? Wat voor rust hebben de toekomstige 
binnenstadsbewoners van Tilburg nodig? In de discussie over dit thema is het dus van belang te 
spreken over kwaliteiten: wat voor kwaliteiten aan rust en reuring willen we bieden in de stad en met 
welke middelen kunnen we dat gevarieerde aanbod realiseren? 
 
Om dit thema uit te diepen vroegen we filosofe en essayiste Annemarie Kok een essay te schrijven 
over dit thema, en koppelden we er een pitchesavond aan, waarin een keur aan aanpalende 
onderwerpen en thema’s te berde werden gebracht.  
 
Omdat we voor 2018 geen subsidie van het Stimuleringsfonds kregen, hebben we het programma 
kleiner uitgevoerd dan oorspronkelijk beoogd, en enkele programmaonderdelen vervangen door een 
onderwerpen die alvast voorsorteerden op het programma van 2019.  
 

5 maart | Uitreiking Fotowedstrijd Dwaalgebied 
 
CAST organiseerde in samenwerking met de ‘Dwaalgroep’ een fotowedstrijd waarin het Dwaalgebied 
centraal staat en de opdracht was om het karakter van het Tilburgse dwaalgebied in een foto te 
vangen. Tijdens een gemeenteraadsvergadering werd de prijs uitgereikt aan Theo Engels. De jury 
bestond uit Peter Nouwens (voormalig voorzitter bewonersplatform Binnenstad West en bewoner 
Dwaalgebied), Jace van der Ven, dichter en bewoner Dwaalgebied, Joep Vogels, professioneel 
fotograaf, bewoner Dwaalgebied, Stefan van Aarle, Kwartiermaker voor het Ondernemersfonds, 
Maurice Dujardin, directeur de Nieuwe Vorst. 
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7 maart | Debat Gemeenteraadsverkiezingen 
locatie: De Nieuwe Vorst 
aantal deelnemers: 300 
 
Als we arbeidsmigranten willen spreiden over de stad, spreiden we dan ook studenten? Zal een gratis 
bus naar de binnenstad het parkeerprobleem in de stad oplossen? Gaan we in de weilanden bouwen 
om snel extra woningen te kunnen realiseren in de stad? Bijna alle politieke partijen in Tilburg beten 
hun tanden stuk op deze stellingen in het grote slot-verkiezingsdebat dat georganiseerd werd door het 
Milieucafé, CAST en het Brabants Dagblad. Michel Jehae (Milieucafé) en Henriette Sanders (CAST) 
waren de presentatoren van het verkiezingsdebat.   

14 april | TIAFF, Intermezzo 
locatie: Cinecitta 
aantal deelnemers: 100 
 
Tijdens TIAFF vond onder leiding van JaapJan Berg met enkele sprekers een inhoudelijk gesprek plaats 
over het thema va TIAFF, The Social Component.  

17 mei | over Rust en Reuring gesproken: Interview, pitches, discussies 
locatie: Spoorpark 
aantal deelnemers: 80 
 
Rust en reuring dragen bij aan de leefbaarheid van de stad. Wat voor kwaliteiten aan rust en reuring 
willen we bieden in de stad, en op welke manier kunnen we dat bereiken?  Welke ontwerpvraag ligt 
er? Met heel veel verschillende mensen hebben we op deze pitchesavond dit thema verkend, dat 
duidelijk erg leefde in de stad. Op deze veelkleurige spraken o.a. Broeder Harrie van den Bosch van 
het Tilburgse Kapucijnerklooster, Carrie Rosenblatt (stedenbouwkundige), Theo van Esch (architect), 
Nienke van Boom en Pieternel Thijssen. In opmaat naar onze activiteitenreeks rond ‘rust en reuring’ 
schreef publiciste Annemarie Kok een impressionistisch maar ook kritisch stuk over weldadige en 
knellende stedelijke situaties.  
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2 juni | Dag van de Architectuur  
locatie: diverse locaties  
aantal deelnemers: 80 
 
Ook in 2018 stelden we een aantal gebouwen open waar het publiek een rondleiding met de architect 
kon krijgen. Ontwerpers geven gebouwen en de stad vorm, maar het zijn de gebruikers die hun 
omgeving zich vervolgens toe-eigenen. Hoe ontstaat daartussen de balans? Met welke oorspronkelijke 
ideeën is het gebouw of gebied vormgegeven? Hoe is het in gebruik genomen? Welke rol speelt het 
gebouw in de omgeving? Hoe functioneert het in de praktijk, wat zijn de ervaringen van de gebruikers 
en wat steekt de ontwerper daarvan op?  De opengestelde projecten waren: T-kwadraat, Sint 
Annaplein, Polygonale Loods / EVE, Duikklok, Clarissenhof, Noordhoekring, Cube / Tilburg University, 
Talentsquare, Gebouw 88 / Herbestemmen in de Spoorzone.   
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20 september | documentairevertoning REM 
locatie: Cinecitta 
aantal deelnemers: 50 

14 juni | Workshop Rubrics 
locatie: Spoorpark 
aantal deelnemers: 30 
 
In samenwerking met de gemeente Tilburg organiseerde CAST een workshop om werking van de 
Rubrics te testen.  

22 september | Rondleiding Spoorpark 
locatie: Spoorpark, St. Ceciliastraat 
aantal deelnemers: 80  
 
Er was een overweldigende belangstelling voor een rondleiding door het Spoorpark-in-wording. Een 
aankondiging in de Tilburgse Koerier bracht aanzienlijk nieuw publiek voor CAST op de been, ondanks 
het slechte weer. Architect Tjeerd Timmerman, landschapsontwerpers Blom en Moors en Kruit Kok en 
bestuurslid Anita de Haas namen de bezoeker mee tot aan het andere einde van het park. Daar was 
namelijk al veel te zien. Zo stond de toegangspoort (de pergola) er al, de zitmogelijkheden van 
bamboehout waren al aangebracht, de skate- en BMX-banen waren er al, bruggen van extra duurzaam 
hout waren aangebracht en zo was er deze zaterdagmiddag nog heel wat meer te bewonderen. 
Deelnemers aan de excursie lieten geregeld lovende geluiden horen. Zo ook Loes Jongenelen. “Ik sta 
helemaal perplex”, zei zij na afloop van de wandeling. “De variëteit is geweldig. Het wordt een heel 
levendig park, voor alle leeftijden.” Inez Tuerlings is al net zo enthousiast: “Ik heb met open mond 
staan kijken. Ik had me niet gerealiseerd dat het zo groot is. Tien hectare! Een andere stad had zo’n 
terrein waarschijnlijk verkocht voor woningbouw, maar de gemeente Tilburg geeft het eigenlijk als 
cadeau aan de bevolking. Een mooi gebaar!” (foto Roos Pierson) 
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26 oktober | rondleiding CUBE 
14 december | reprise  
locatie: Campus Universiteit van Tilburg 
aantal deelnemers: 50 
 
Van alle gebouwen op de campus van Tilburg University is het gebouw ‘CUBE’ toch wel een heel 
bijzonder exemplaar, zo bleek op vrijdag 26 oktober, toen CAST een rondleiding door het 
fonkelnieuwe gebouw organiseerde. Zo’n vijftig belangstellenden waren erbij aanwezig toen Richard 
Antens, die zich als projectleider de afgelopen vier jaar zowat full time met de bouw van CUBE heeft 
beziggehouden, vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het gebouw en de afwegingen die daarbij 
zoal gemaakt moesten worden. Een van de ‘eyecatchers’ in CUBE is de monumentale trap, maar de 
liften zijn daarentegen wat meer uit het beeld gehouden, om studenten, docenten en anderen vooral 
te stimuleren om van de trap gebruik te maken. Die trap is wit, zoals ook de rest van het gebouw van 
lichte kleuren is voorzien. Bewust uiteraard. “Want de studenten moeten voor de kleur zorgen.” 
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29 november | Wijk van de Toekomst, Tilburg-Noord 
locatie: Cobbenhagenlyceum, Tilburg-Noord.  
aantal deelnemers: 150 

In de aanloop en overgang naar het nieuwe programmathema organiseerden wij in november een 
bijeenkomst over toekomst van Tilburg-Noord, de wijk in Tilburg die eerder in 2018 werd aangewezen 
als proeftuin voor de energietransitie. CAST stelde de vraag hoe de stad parallel aan de transitie ook 
andere grote opgaven in de wijk kan meenemen. Denk aan het verbeteren van de sociale 
vraagstukken van de wijk of de openbare ruimte. Een programma met drie verschillende optredens 
die inspirerende voorbeelden van duurzame wijken in de wereld (en ook dichter bij huis) laten 
samenkomen met concrete ruimtelijke én sociale opgaves in Tilburg-Noord. Sprekers waren Thijs van 
Spaandonk en Gerjan Streng (architecten van Bright), Elisabeth Boersma (BPDi) en Ralf Embrechts van 
de Maatschappelijke ontwikkelings Maatschappij (MOM). Wijkwethouder Mario Jacobs en Harrie 
Meeuwsen van de Wijkkrant openden de avond. Er bleek ongelooflijk veel belangstelling voor dit 
thema, en er leefden veel vragen over de proeftuin en over het feit dat we van het gas af moeten. Er 
was veel onzekerheid over hoe het nu verder moest.  De architecten adviseerden de bewoners om 
zich te verenigen en zélf te gaan nadenken over hun wijk: “Wie doet wat? Laat je het aan individuele 
bewoners over om hun huis te verduurzamen, of doe je dat als wijk? In het tweede geval krijg je een 
heel ander beeld dan met de ik-wijk. Een derde optie is dat de overheid het voor ons regelt, maar dan 
is de burger er weer minder bij betrokken. De vraag is dus: doe ik het, doen wij het, of doen zij het?” 
Misschien er zelfs de oude opbouwwerker weer terugkomen, opperde iemand in de zaal. 
CAST verzamelde aan het einde van de avond veel kaartjes waarop bezoekers hun vragen op 
achterlieten. In 2019 gaat CAST deze vragen door middel van interviews en blogs proberen te 
beantwoorden.  
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1 december | Presentatie Jaarboek Blauwe Kamer en rondleiding Spoorzone 
locatie: EVE, Polygonale Loods  
aantal deelnemers: 150  
CAST was communicatiepartner van de Blauwe Kamer.  

11 december | Verweven Stad 
locatie: Concertzaal Theaters Tilburg 
aantal deelnemers: 300  
 
De Piushaven, het Koningsplein, het Kernwinkelgebied, de Spoorzone en het Museumkwartier: stuk 
voor stuk indrukwekkende projecten waar al een flink aantal jaren aan wordt gewerkt, of waaraan 
binnenkort gewerkt gaat worden. Het succes van deze gebiedsontwikkelingen zit ‘em niet (alleen) in 
de afzonderlijke projecten, maar vooral in de onderlinge verbondenheid van deze gebieden.  
Op dinsdag 11 december presenteerde CAST het boek ‘Verweven Stad’. Dit cahier (werkboek), 
samengesteld door stedenbouwkundige Ludo Hermans viert de succes van de grote 
gebiedsontwikkelingen rondom de binnenstad van de afgelopen tien jaar, en kijkt vooruit naar de 
manier waarop Tilburg zich verder kan ontwikkelen. ‘Verweven Stad’ gaat juist over die samenhang 
van projecten. Alle gebieden in Tilburg die ooit gescheiden eilanden waren, vervlechten en vormen 
steeds meer tot één geheel dat meer is dan de som der delen. Ludo Hermans sprak op deze avond 
over zijn werk als stedenbouwkundige. Hij vertelde wat hij aantrof toen hij in 2003 ging werken aan de 
Piushaven, welke inzichten hij als stedenbouwkundige op deed en met welke blik je de huidige stad 
zou moeten bekijken. Het boek is een start van een publieke en professionele discussie over de 
toekomst van Tilburg, die vanaf 2019 verder gevoerd gaat worden. 
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Organisatiestructuur met bestuursleden 

 
Bestuurssamenstelling 2018 

 drs. Frits Horvers  Voorzitter, dagelijks bestuur 
 ir. Meggie Bessemans   Secretaris, dagelijks bestuur 
 ir. R. Keijzer   Penningmeester, dagelijks bestuur  
 mevr. Anita de Haas 
 ir. Anna Vos 
 ir. Anneke Vervoort 

 

CAST team 

Henriëtte Sanders, programmamaker 

Myrthe Breukink, programmamaker (tot 1 juli 2018) 
 
Sophie Stravens, programmamaker (vanaf 1 november 2018) 

Inge Ceulen Wolfs, bureaumedewerker 
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Colofon 

Tekst en redactie: CAST (Henriëtte Sanders, Myrthe Breukink, Inge Ceulen Wolfs) 

Fotografie: Willie-Jan Staps 

CAST dankt de partners, sprekers, gespreksleiders, ondersteunende partijen en vooral de deelnemers 
en belangstellenden die de activiteiten van CAST kleur hebben gegeven. In het bijzonder gaat onze 
dank en waardering uit naar sponsoren, subsidiënten en begunstigers zonder wie CAST zijn rol niet 
kan vervullen. Ultimo 2017 waren dit: 

 

Subsidiënten 2018: Gemeente Tilburg  

Hoofdpartners: Bedaux de Brouwer Architecten | BPD Ontwikkeling BV| Casade | TBV Wonen | Tiwos 
| Van de Ven Bouw en Ontwikkeling Tilburg | WonenBreburg| Bouwgroep Van der Weegen | De 
Architectenwerkgroep Tilburg  

Partners:  Heerkens Van Bavel Bouwgroep |Remmers Bouwgroep | Archistad 

Basispartners:  Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen| Adviesbureau Markslag Beljaars | Adviesbureau 
Vekemans | De Kok Bouwgroep |Francine Broos Interieurarchitecten | H-KWADRAAT Architectuur | 
HONK | Hoogspoor Design Light | Lavertuur Planontwikkeling | Makelaardij Hans van Berkel | Prince 
Project Management Bureau | Van Asten Doomen Architecten | Van Esch | PANplus architectuur | 
DW Investments b.v. | Krens Ten Brinke Projectontwikkeling BV | Bouwbedrijf André Doevendans bv | 
edith kolkman stedenbouw | landschap | Stek Architecten | Buro013 | CIER Architecten | Heijmans 

 

 
 


