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1.  Bestuursverantwoording 
 
Inleiding 

CAST, Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg,  

stel zich als doel om als onafhankelijk platform bij te 

dragen aan het bevorderen van de duurzame ontwikkeling 

van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. 

Daarom betrekt CAST een zo breed mogelijk publiek bij het 

gesprek hierover. Zij wil betrokken partijen 

enthousiasmeren en uitdagen om goede kwaliteit te máken 

met oog voor de toekomst.  

 

CAST heeft een divers activiteitenprogramma uitgevoerd in 

2020 om aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving te 

vergroten en een positieve impact te hebben op de 

ruimtelijke kwaliteit in de regio Tilburg. CAST positioneert 

zich als onafhankelijke speler tussen de belanghebbenden 

in voor de regio relevante opgaven. CAST zet in op een 

vergroting van de belangstelling voor architectuur, 

stedenbouw en aanverwante ruimtelijke disciplines. Het 

vergroten van het inzicht in (actuele) ruimtelijke thema's, 

het bevorderen van de uitwisseling van ideeën, visies en 

inzichten. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de 

kwaliteit van de ruimtelijke plan- en beleidsvorming, de 

kwaliteit van onze gebouwde omgeving, maar ook aan de 

ontwikkeling van een kritische blik bij bewoners van de 

stad en regio Tilburg. 

 

Hiervoor hebben we de afgelopen jaren een stevig 

meerjarenprogramma neergezet met inhoudelijke 

programmalijnen en een aantal succesvolle formats voor 

verdieping, dialoog, zichtbaarheid en kennisuitwisseling. 

Tussen ontwikkelaars, ontwerpers, beleidsmakers en 

publiek. In 2020 hebben we een verdiepingsslag gemaakt 

op de programma’s die in 2019 zijn ingezet: 

CASTatelier Wijk vol Energie 

CASTatelier Logistiek Landschap 

BOUWSTOF talkshow en podcast 

Daarnaast werd een nieuwe programmalijn opgestart: 

CASTatelier Tussen Stad en Land 

 

Met de kennispartners in het collectief "CAST&Co"  

hebben we ook in 2020 een verdiepend vak debat gevoerd. 

Over de randvoorwaarden om tot ruimtelijke kwaliteit te 

komen, over vakmanschap en goed opdrachtgeverschap, 

over samenwerking en proces en over het creëren van 

een goed architectuurklimaat. 

In het format Architectuur in de Kijker hebben we vanwege 

de beperkende maatregelen rondom COVID-19 geen 

excursies georganiseerd. Wel zijn meerdere  

filmopnames gemaakt in samenwerking met WijZijn 

Tilburg. In Tourtje Tilburg Met Tim zijn diverse 

(nieuw)bouwlocaties en (her)ontwikkelingen in stad en 

regio onder de aandacht gebracht. 

2020 was een jaar van aanpassen, stilstaan, reflecteren en 

oplossingen bedenken voor nieuwe online formats. De 

wereld is door de pandemie volledig op zijn kop gezet. 

CAST heeft direct de situatie aangegrepen om te 

experimenteren met nieuwe online mogelijkheden. Online 

meetings via ZOOM en teams, lezingen, discussies en 

workshops werden tevens online georganiseerd. De 

situatie heeft tot een waardevolle nieuwe samenwerking 

geleid. Met Omroep Tilburg werden de BOUWSTOF 

talkshows als tv uitzending opgenomen en uitgezonden. 

Een wezenlijk andere beleving dan als live event met 

publiek in Theaters Tilburg. Maar het publieksbereik is vele 

malen groter, doordat het online blijvend terug te zien is.  
 

In januari 2020 verhuisde CAST naar de LocHal, wat een 

substantiële bijdrage levert aan de uitstraling van CAST en 

onze plek binnen het culturele netwerk. De samenwerking 

met Kunstloc Brabant en Bibliotheek Midden Brabant is 

mede hierdoor geïntensiveerd. We organiseerden in de 

LocHal enkele expertmeetings, een publiek debat (on en 

offline) en een expositie. 

Zowel het team als het bestuur van CAST kende enkele 

wijzigingen in 2020. De volledige  samenstelling van de 

organisatie is op blz. 16 te lezen. 
 

Huisstijl en website 

In de zomer van 2020 is de ontwikkeling van de nieuwe 

huisstijl van CAST verder doorgezet. Met de ontwikkeling 

en lancering van een nieuwe website, die een belangrijk 

communicatiemiddel en kennisbank voor informatie is.   
 

Financiën 

Naast een sterke programmering en nieuwe 

samenwerkingsverbanden leverde 2020 ook meer 

subsidienten en partners. De financiële positie van CAST 

bleef hiermee gezond. Verreweg de meeste activiteiten 

van CAST zijn gratis toegankelijk. De inkomsten van 

CAST zijn onder andere afkomstig van een grote groep 

sponsors, de CAST&Co partners, die een jaarlijkse 

bijdrage leveren. Daarnaast is er een groep van 

(particuliere) vrienden die doneert. Deze partners en 

vrienden hebben in de afgelopen decennia gezorgd voor 

een verantwoorde financiële basis voor CAST. Onze 

ambitie kan echter niet verwezenlijkt worden zonder de 

substantiële subsidie van gemeente Tilburg en 

programmasubsidies van diverse instellingen, 

waaronder het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 
 

In financieel opzicht heeft Corona weinig invloed gehad 

op CAST. De inkomsten uit entreegelden waren 

beperkter dan andere jaren, maar sponsors, vrienden en 

subsidienten zijn CAST trouw gebleven. De jaarrekening 

over 2020 sluit met een klein positief resultaat (circa 

drieduizend euro). Dit bedrag is toegevoegd aan het 

eigen vermogen om in de nabije toekomst te besteden 

aan nieuwe activiteiten.  
 

Namens het bestuur van CAST, 

    

Noud Derks, voorzitter Rob Keijzer, penningmeester 
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2. Balans, baten en lasten 
 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 

    

 Vaste activa   

 Materiële vaste activa 1.646 2.058 

 Vlottende activa   

 Vorderingen 25.976 9.268 

  Liquide middelen 176.989 172.772 

  204.611 184.098 
    

    

 PASSIVA 

 

31-12-2020 31-12-2019 

 Eigen vermogen 

 

  

 Reserve continuïteit en kwaliteit 113.236 109.860 

 Reserve eerste inrichting kantoor 

Reserve architectuur gids en architectuur prijs 

 

 

15.000 

25.000 

15.000 

25.000 

 Reserves/ Voorzieningen 

 

  

  153.236 

 

149.860 

 Kortlopende schulden 

 

  

 Vooruitontvangen subsidie 32.500 - 

 Crediteuren 

 

9.893 13.731 

 Loonheffing - 2.336 

 Overige schulden  

Overlopende passiva 

3.577 

5.405 

3.736 

14.345 

  51.375 34.238 

    

 TOTAAL PASSIVA 204.611 184.098 
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3. Activiteiten programma 2020 

 
Kalender activiteiten 2020 
 

15 januari Nieuwjaarsborrel Cast&Co  Blz. 16 

21 januari Expertmeeting landschap  CASTatelier Logistiek Landschap Blz. 6 

28 januari Expertmeeting het systeem CASTatelier Logistiek Landschap Blz. 6 

4 februari Expertmeeting mens CASTatelier Logistiek Landschap Blz. 6 

4 maart BOUWSTOF Talkshow BOUWSTOF Blz. 12 + 13 

Maart-mei Presentatie – filmpitch ontwerpresultaten 

Design Challenge Out of the Box 

CASTatelier Logistiek Landschap Blz. 7 

8 april CAST&Co workshop Aquathermie CAST&Co Blz. 16 

26 mei Stakeholdersworkshop - Out of The Box CASTatelier Logistiek Landschap Blz. 7 

18 juni Online Workshop Blijfklimaat Stad en Land CASTatelier Stad en Land | Cast & Co Blz. 11 

20 juni Dag van de Architectuur | Virtuele Excursie Architectuur in de Kijker Blz. 17 

8 juli BOUWSTOF Talkshow #2 BOUWSTOF Blz. 12 t/m 15 

21 aug – 1 sept Expositie Out of The Box CASTatelier Logistiek Landschap Blz. 8 

21 aug Presentatie en Debat Out of The Box CASTatelier Logistiek Landschap Blz. 9 

9 sept CAST&Co stakeholdersbijeenkomst CAST&Co Blz. 16 

10 nov BOUWSTOF Talkshow #3 BOUWSTOF Blz 12 t/m 15 

26 nov Nieuwe energie in de Wijk CASTatelier Wijk vol Energie Blz. 10 

2 dec CAST&Co verdichting van de stad CAST&Co Blz. 16 

29 dec BOUWSTOF Talkshow #4 BOUWSTOF Blz 12 t/m 15 

Eind dec Oproep Posterwedstrijd de ideale buurt 

maken we samen 

CASTatelier Wijk vol Energie Blz. 10 

Juli t/m dec BOUWSTOF PodCASTS BOUWSTOF Blz 12 t/m 15 
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CASTatelier Logistiek Landschap 
 
De groei aan XXL bedrijventerreinen (groter dan 40.000 

vierkante meter) is explosief toegenomen. De logistieke 

bedrijvigheid zorgt voor economische groei en banen. De 

keerzijde van deze booming business is de toenemende 

druk op het landschap. Daarbij hebben we in datzelfde 

landschap een energieopgave op te lossen en willen we de 

biodiversiteit bevorderen. We willen toe naar een circulair 

systeem, in bouw én goederen, zero-emissie en graag ook 

prettige, menselijke werklocaties...  

 

We moeten nieuwe eisen stellen aan de logistieke 

complexen van Nederland.  

 

CAST dook in 2019 in dit actuele thema en daagde uit om 

mee te denken. De urgentie van het onderwerp werd 

nationaal bevestigd. Vanuit o.a. de Tilburgse gemeenteraad, 

provincie Brabant, Universiteit Wageningen, Vereniging 

Deltametropool, Fontys Hogescholen, Kunstloc Brabant, de 

Landschapstriënnale en het College van Rijksadviseurs 

sloot men aan op ons programma over de toekomst van het 

Logistieke Landschap. We organiseerden een debat & een 

fieldtrip. Eind 2019 lanceerden we Design Challenge ‘Out of 

the Box’ waarin vier ontwerpteams de uitdaging aangingen 

en in maart 2020 hun alternatieve visies aandroegen voor 

de traditionele distributiecentra en bedrijventerreinen. Ze 

lieten op inspirerende wijze zien hoe het slimmer, 

efficiënter en duurzamer kan. Een van de meest 

aansprekende ontwerpen was ‘de gouden doos’, een 

gigantische gouden kubus waarin zoveel mogelijk 

bedrijfshallen gestapeld worden. Een iconisch beeld dat 

veel aandacht in de media kreeg, maar ook de aandacht van 

politiek Tilburg trok. Zowel voor- en tegenstanders van het 

zeer omstreden nieuw te bouwen bedrijventerrein 

Wijkevoort, werden geprikkeld door de aangedragen 

oplossingen. Tijdens de debatavond in augustus hadden 

we, mede door de live uitzending van Omroep Tilburg, een 

bereik van circa 1500 kijkers. Als reflectie schreef lector 

Cees-Jan Pen een column die veelvuldig gedeeld werd, o.a. 

door Logistiek.nl en Vastgoedmarkt met een groot relevant, 

nationaal bereik. De resultaten zijn tevens landelijk 

opgemerkt door marktpartijen in de logistieke sector. Op 

10 november zou de expositie ‘Out of the Box’ te zien zijn 

op de summit Logistieke Hotspots in Almelo. Tijdens het 

event stond het thema verdozing centraal op de agenda.  

Zo’n 100 professionals uit de logistieke sector zouden hier 

aanwezig zijn waaronder ontwerpteam Gouden Doos. 

Uiteindelijk is het event vanwege COVID alleen online 

doorgegaan en is de expositie niet vertoond.  

 

 

 

Activiteiten 2020 CASTatelier Logistiek Landschap 
 
 

21, 28 jan & 4 feb |  Expertmeetings Design Challenge 
Out Of The Box 
Locatie: LocHal, Stemmingmakerij 

Aantal deelnemers: 18 per bijeenkomst 

De vier geselecteerde multidisciplinaire ontwerpteams zijn 

van start gegaan met het vormen van hun visie op het 

logistieke landschap van de toekomst in de regio Midden-

Brabant. Om de onderlinge discussie aan te wakkeren en te 

onderbouwen met kennis, organiseerden we in 

samenwerking met Kunstloc Brabant en Vereniging 

Deltametropool drie expertmeetings, over het 

landschap, het systeem en de mens achter logistiek. 
 

Paul Roncken trapt de reeks bijeenkomsten af op 21 

januari met een prikkelende presentatie over het 

landschap in (potentiële) relatie tot de logistiek. Anne 

van Kuijk en Bart van den Westen sluiten aan om 

vanuit Provincie Noord Brabant mee te denken, uit te 

dagen en te inspireren. 
 

De sessie van 28 januari, met haveneconoom Bart 

Kuipers en logistiek ervaringsdeskundige Twan van 

Lankveld, draait om de vraag: waarom profileert 

Nederland zich als distributieland en hoe werkt het 

systeem daarachter? 
 

In de laatste sessie op 4 februari presenteert 

onderzoeker Marten Kuijpers zijn bevindingen uit het 

project Automated Landscapes van Het Nieuwe 

Instituut over de rol en plaats van de Mens in het 

Logistiek Systeem. Ervaringsdeskundigen Paula 

Anguita (voormalig logistiek medewerker) en Toine 

van de Ven (directeur CAPI Europe) gaan erover in 

discussie met de ontwerpteams. Met de input vanuit de 

experts en ervaringsdeskundigen zijn de ontwerpteams 

aan de slag gegaan.  
 

Dit resulteerde in 4 uiteenlopende, innovatieve ontwerpen. 

Elk met een eigen visie op hoe het logistiek landschap van 

de toekomst vormgegeven zou kunnen worden. 

Prikkelende input voor een constructief debat. Lees het 

verslag van de expertmeetings hier. 

 

 
 

https://www.castonline.nl/files/content/verslag-debat-out-of-the-box-21-aug-2020-20200903130153.pdf
https://youtu.be/m0qmtMDNJVQ
https://www.vastgoedmarkt.nl/logistiek/blog/2020/08/het-wordt-tijd-voor-harde-eisen-aan-nieuwe-distributiecentra-101156389?io_source=www.vastgoedmarkt.nl&_ga=2.55689890.84260083.1601041895-1048982322.1589276813
https://www.castonline.nl/files/content/versla-2-20200715135543.PDF
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Maart - Mei | Out of the Box ontwerpideeën 
Filmpitches Design Challenge 
 
Half maart zijn de vier teams klaar met hun ontwerpvisie.  

De  design challenge ‘out of the box’ leverde vier 

inspirerende ontwerpideeën op. Prikkelende vergezichten 

die laten zien hoe het anders kan. Een inspirerende visie, 

een alternatieve kijk op het logistiek landschap van de 

toekomst. 

Helaas kan de geplande presentatie-avond door de Covid 

lockdown niet doorgaan op 19 maart. Voor deze 

presentatieavond waren 100 aanmeldingen. De resultaten 

zouden aan het publiek gepresenteerd worden en een 

publiek debat over het logistiek landschap van de toekomst 

zou plaatsvinden.  Om de ontwerpideeën niet te lang te 

laten liggen en om de energie en het momentum dat we te 

pakken hebben vast te houden besloten we tot een 

alternatieve pitch. Elk team krijgt daarom de mogelijkheid 

hun visie en idee te presenteren in een korte video. 

 

De Gouden Doos ontwerpteam Vincent van Heesch, Bram 

van de Sanden, Lex Hildenbrant, Nout Sterk 

 

Met De Gouden Doos wordt vol ingezet op efficiëntie, 

resulterend in een groots icoon. Een gouden statement, dat 

prikkelt en aanzet tot denken. Kunnen we met logistiek 

vastgoed de hoogte in, zoals we ook woningen en kantoren 

stapelen? Video Gouden Doos 
 

 
 

 

Package to the People & Landscape on Demand  

ontwerpteam Peter Hermens, Klasien van de Zandschulp, 

Gerjan Streng, Thijs van Spaandonk 

 

Twee denklijnen. In Landscape on Demand laten 

groeiende logistieke loodsen als tijdelijke voorzieningen 

prachtige gebruikslandschappen achter. In Package to the 

People krijgt de logistiek een plek in de bestaande stad. 

Welke kansen biedt dit idee voor de toekomst?  

Video package to the people 

 
 

 

Brabantse Stroom  ontwerpteam Alexander Herrebout, 

Carolien Schippers, Moon Brader 

 

In de Brabantse Stroom speelt het Wilhelminakanaal een 

belangrijke rol. In vier ruimtelijke strategieën wordt de 

potentie van dit landschappelijke element volop benut. Kan 

samenwerking op regionaal niveau concurrentiestrijd 

tussen gemeenten ondervangen? video Brabantse Stroom 
 

 
 

 

(In)tangible Superstructures ontwerpteam Janna 

Bystrykh , Sanne van den Breemer, Jelle Homburg 

 

Hoe kunnen we de bestaande, verouderde en versnipperde 

bedrijventerreinen, de ondoorwaadbare schil tussen stad 

en buitengebied, transformeren? (In)tangible 

Superstructures is een voorstel voor een nieuw landschap 

en een nieuwe gebouwtypologie. Een extreem efficiënt 

logistiek landschap dat tegelijkertijd prettig en leefbaar is, 

en ruimte biedt voor natuur, recreatie en regeneratie.  

Video (In)tangible Superstructures 
 

 
 

26 Mei | Out of the Box Lessen uit de 

Stakeholdersworkshop  | XS vs XXXL Logistiek 

Online – 25 deelnemers 

Twee van de vier ontwerpteams bespraken hun voorstellen 

met 25 experts uit de wereld van logistiek, ruimtelijke 

ontwikkeling en landschap. Er werd samen gereflecteerd 

op vier aspecten: landschap, systeem, mens en 

verdienmodel. Met als doel om de ontwerpers in staat te 

stellen hun voorstellen verder aan te scherpen, én kritisch 

te kijken naar actuele ontwikkelingen in de praktijk, zoals 

het plan Tilburg Wijkevoort. Lees het volledige verslag hier. 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtube.com/playlist?list=PLPh1rYzbSyFRfF_OLygH0t4hmZY5Ny-ed
https://youtu.be/UEWaMcVZgXY
https://youtu.be/E_aVAWXwo5w
https://youtu.be/26_ayWL7gik
https://www.castonline.nl/files/content/cast-verslag-workshop-design-challenge-26052020-20200715115957.pdf
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21 augustus – 1 september | Expositie Out of the Box 
Locatie: LocHal expositie ruimte 

 
Expositie Out of the Box toont de vier ontwerpideeën van 

Design Challenge Out of The Box. Innovatieve, inspirerende 

en duurzame alternatieven die een impuls geven aan het 

anders denken over én anders kijken naar het logistiek 

landschap.  

De expositie werd vormgegeven door Volle-Kracht uit 

Eindhoven. De ruimte in de LocHal, de professionele 

vormgeving en logistieke elementen van de expositie 

trokken de aandacht van het publiek. Een uitnodigende 

expositie om een breder publiek kennis te laten maken met 

deze alternatieve ontwerpvisies. 

 

Het doel was om de expositie vanaf september te laten 

rondreizen met als eindpresentatie op de 

Landschapstriënnale tijdens het Laboratorium 

Economische Dragers op 7 april. Aanvragen van 

Heembouw en Summit Logistieke Hotspots en andere 

geïnteresseerden zijn wegens COVID in de koelkast beland. 

Mogelijk wordt dit in 2021 opnieuw opgepakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volle-kracht.nl/
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21 augustus | Presentatie en Debatavond Out of the Box 

Locatie: LocHal 

Deelnemers: fysiek aanwezig 30 stakeholders 

Online, via live stream, 1000 views. 

De expositie Out of The Box wordt geopend met een 

presentatie- en debatavond. De ontwerpteams 

presenteerden hun visies, en gaven daarmee het debat over 

verdozing in regio Tilburg een flinke impuls. CAST nodigde 

de Tilburgse wethouder Economie en Ruimtelijke Ordening 

Berend de Vries, Jeroen Smarius (directeur Vitaal en 

Ruimtelijk Brabant bij provincie Noord-Brabant), 

programmamanager ‘topcorridors’ Luc de Vries (werkzaam 

bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) uit 

voor een discussie over welke inzichten en kansen de 

uitkomsten van design challenge ‘Out of the Box’ bieden 

voor de praktijk. Het publiek en de vier ontwerpteams 

discussieerden mee. 

De livestream wordt verzorgd door Omroep Tilburg. 

Publiek dat online meekijkt, kan via de chat reageren in de 

discussie.  

 

Lees het verslag van het debat hier 

Kijk het debat hier terug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkconferentie Logistiek Landschap | verzet naar 

voorjaar 2021 

 

CAST zou tijdens de landschapsstriënnale die 

oorspronkelijk in sept. 2020 plaats zou vinden een 

werkconferentie organiseren over het logistiek landschap. 

Omdat dit verzet is naar april 2021 en het publiek debat 

eind augustus plaatsvond, verschuiven we de conferentie 

naar maart 2021. We werken tevens toe naar een bijdrage 

op de Landschapstriënnale binnen het Tilburgse Living Lab 

“Nieuwe Economische Dragers” in het voorjaar van 

2021. Met als uiteindelijk resultaat een documentaire. 

https://www.castonline.nl/files/content/verslag-debat-out-of-the-box-21-aug-2020-20200903130153.pdf
https://youtu.be/m0qmtMDNJVQ
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CASTatelier Wijk vol Energie 

 

Doel van deze programmalijn was bij aanvang 2019 om 

verdieping te geven aan de planontwikkeling in de 

Tilburgse proeftuin van de energietransitie, Tilburg-Noord: 

Hoe kunnen we deze grote opgave combineren met de 

sociaaleconomische opgave die in deze wijk leeft? De 

gemeente zelf organiseerde wijkarena’s in het kader van 

PACT, People Acting in Community Together en Panorama 

Lokaal streek neer in Tilburg-Noord. Ons programma werd 

een aanvulling op deze initiatieven.  

 

In september werden de resultaten van Panorama Lokaal 

gepresenteerd. De ontwerpen voor Tilburg Noord zijn hier 

terug te vinden. De Makers van Tilburg Noord, Mozaïek 

Tilburg Noord en TiBoKa. 

 

26 november | nieuwe energie in de wijk  

Online – 54 deelnemers 

CAST organiseerde een inter-stedelijke bijeenkomst met 

IABR en Architectuurcentrum Eindhoven ten behoeve van 

uitwisseling van ervaringen en ontwerpinzichten in 

wijkvernieuwing en energietransitie.  

54 belangstellenden deden mee aan de online 

expertmeeting over de energietransitie. Te gast waren 

onder meer Thijs van Spaandonk (IABR) en Robbert de 

Vrieze (IABR), Matthijs Uyterlinde (Platfom31) en Marco 

Visser (gemeente Tilburg). Onder leiding van Sophie 

Stravens spraken ze over de kansen, dilemma’s en 

voortgang van de energietransitie in het licht van de in 

de Klimaatwet vastgelegde doelen. Op de vraag of we 

genoeg doen om die doelen te halen reageerden alle drie de 

gasten met: ’nog niet.’ We zijn aan het leren, er is beweging, 

maar we moeten echt een versnelling hoger… 

Via bijgevoegde link is het verslag van de meeting te vinden 

zoals opgesteld door René Erven van Architectuurcentrum 

Eindhoven: LINK NAAR HET VERSLAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep | Posterwedstrijd de Ideale Buurt Maken We 

Samen 

Eind december deed CAST een oproep voor ontwerpers om 

te komen tot een verbeelding voor een publiekscampagne 

“De Ideale Buurt Maken We Samen”.  Ontwerpers en 

kunstenaars kregen tot eind januari de tijd om een ontwerp 

in te sturen. Waarna de posters vanaf maart 2021 

verspreid door de stad worden. We willen hiermee 

bewoners nieuwsgierig maken naar de veranderingen die 

de komende jaren in alle wijken van Tilburg plaats gaan 

vinden. Het bijbouwen van nieuwe woningen, het 

verduurzamen en vergroenen van de wijken. We willen 

mensen aanspreken op het belang van hun betrokkenheid 

en rol in deze ontwikkelingen. We zijn nieuwsgierig wat er 

bij bewoners speelt, wat hun perspectief is op de kracht 

van de wijk en we willen ze laten meedenken over de 

kansen voor wijkvernieuwing. 

 

  

https://panoramalokaal.nl/locaties/tilburg+noord/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01
https://www.architectuurcentrumeindhoven.nl/archief/verslag-bijeenkomst-nieuwe-energie/
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CASTatelier Tussen Stad en Land  
 
“In het zogenaamde buitengebied liggen de grote 

uitdagingen voor de toekomst. Tegelijkertijd kunnen 

duurzame oplossingen alleen gevonden worden als we die 

zoeken juist in de connectie met de steden”  

Anne van Kuijk (adviseur Omgevingskwaliteit - Provincie 

Noord-Brabant).  

 

CAST is onder andere voor deze programmalijn een  

grensoverschrijdende samenwerking aangegaan met de 

architectuurcentra in Brabant: Architectuurcentrum 

Eindhoven, BLASt (Breda), BAi (Den Bosch) en AR-TUR 

(Turnhout) en met filmfestival TIAFF. We hebben de 

gedeelde verantwoordelijkheid op ons genomen om de 

betekenis van de ruimtelijke ontwikkelingen in het 

buitengebied te agenderen en te betrekken in een bredere 

dialoog over de ruimtelijke toekomst van de steden, de 

regio’s en de provincies Noord-Brabant en Antwerpen.  

 

We bouwen aan een kennisnetwerk en organiseren 

activiteiten rondom opgaven in het buitengebied. Voor 

deze unieke samenwerking is een provinciale subsidie 

toegekend vanuit de impulsgelden regeling.  

 

 

18 juni | CAST&Co online workshop blijfklimaat  

Online workshop met 25 deelnemers 

Een online workshop en creatieve sessie over het 

verblijfklimaat in dorpen.  Met deze workshop is een aanzet 

gedaan om de probleemstelling over de relatie tussen stad 

en land aan te scherpen. Met twee experts onderzochten 

we de relatie tussen stad en land. Gert-Jan Hospers 

(hoogleraar sociale geografie aan de Radboud Universiteit) 

en Evert van Schoonhoven (voorzitter van de Vereniging 

Kleine Kernen Noord-Brabant) trappen de middag af. 

Daarna brainstormen we in subgroepen verder. De 

belangrijkste vraag is: ‘Wat zijn de randvoorwaarden voor 

de ontwikkeling van een duurzaam blijfklimaat in de regio 

hart van Brabant?’ En: ‘Hoe kunnen stad en land optimaal 

van elkaars kwaliteiten profiteren?’  

Lees het verslag hier. 
 

 

 

 

lancering netwerk voorjaar 2021 

In het najaar zouden we oorspronkelijk van start gaan met 

het netwerk. Met de lancering tijdens de 

landschapstriënnale en TIAFF in september 2020. Wegens 

corona is de lancering van het netwerk en de beoogde 

excursies voor de verkenning van specifieke opgaven in de 

dorpen verzet naar het voorjaar 2021.  

Ter voorbereiding op de lancering hadden we in november 

een klankbordsessie gepland om te organiseren. Om door 

te pakken en een verkenning te doen hoe het beste te 

komen tot gefaseerde uitbreiding & opbouw van het 

netwerk. Met o.a. adviseurs van provincie, rijk en 

gemeenten, vereniging kleine kernen, (landschaps-) 

architecten en stedenbouwkundigen. Deze klankbordsessie 

is door nieuwe COVID-19 maatregelen verzet naar begin 

maart 2021. 

  

https://www.castonline.nl/files/content/verslag-cast-co-blijfklimaat-18-6-2020-20201007095659.pdf
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BOUWSTOF Talkshow en Podcast 

 

BOUWSTOF is een live talkshow in Theaters Tilburg waar 

iedereen met een interesse voor architectuur, ruimtelijk 

ontwerp en design bij wil zijn. BOUWSTOF vormt een 

belangrijk programmaonderdeel van CAST. Na de eerste 

Bouwstof in 2019 kopte het Brabants Dagblad: ‘Bouwstof 

staat meteen als een huis’. Bouwstof is sindsdien uitgegroeid 

tot een vaste waarde in het programma van CAST en een 

goedbezochte activiteit van CAST. Inmiddels hebben we 

zeven afleveringen gehad, waarvan er vier in de ‘live’ setting 

en drie via Omroep Tilburg op tv. De live bijeenkomsten 

waren alle keren uitverkocht  (130 bezoekers per keer), 

hoewel we bij de laatste live-bijeenkomst al wat gaten in ons 

publiek zagen vallen. Het was 4 maart, en Corona had net 

zijn intrede al gedaan. Toen bijeenkomsten niet meer 

mogelijk waren, zijn we overgestapt op opnames. 

Normaalgesproken duurt Bouwstof 1,5 uur, maar voor tv 

was dat te lang. De laatste drie afleveringen hebben we 

teruggebracht tot een (dik) uur. 

 

In BOUWSTOF worden het brede publiek én de professional 

bijgepraat over de actualiteit van ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen en buiten de stad. De talkshow heeft 

een dynamisch en toegankelijk format, dat de andere 

activiteiten van CAST versterkt. Het is o.a. de etalage van 

resultaten uit de CASTateliers. Andersom leveren de 

interviews en korte verkenningen waardevolle input op 

voor de verdiepingslijnen binnen de ateliers.  

 

De BOUWSTOF podCAST biedt ruimte voor verdieping en 

verkenning, voor een extra frisse blik op opgaven en 

ontwikkelingen die nader belicht kunnen worden. In deze 

podcast praten we verder over een onderwerpen uit de 

talkshow. Hiervoor nodigen we een andere gast uit die 

voor verdieping of verbreding kan zorgen. In 2020 zijn we 

hiervoor de samenwerking aangegaan met Merel Pit, 

hoofdredacteur A.zine. Doordat zij eind 2020 

hoofdredacteur van De Architect werd moesten wij op 

zoek naar een nieuwe podcast presentator. Hiervoor zijn 

we de samenwerking met Tracy Metz aangegaan. Hiermee 

weet CAST een vooraanstaand journaliste aan zich te 

binden die bekend is met stedebouw en architectuur en op 

eigenwijze een draai geeft aan het bredere gesprek over 

de ruimtelijke kwaliteit. Tracy Metz maakte in december 

de eerste BOUWSTOF podcast. 

 

BOUWSTOF livetalkshow + podcast is een plek waar we 

ruimte willen bieden voor actuele onderwerpen, Tilburg-

overstijgende thema’s, en waar we talentvolle makers en 

culturele cross-overs voor het voetlicht willen brengen. Zo 

maakte schrijfster Aafke Romeijn (4mrt) een cross-over 

tussen architectuur en literatuur en de jonge architect 

Johan Hanegraaf (4 mrt) liet zien hoe VR straks een heel 

nieuw speelveld opent en een nieuwe visie op het 

ontwerpproces en de rol van de eindgebruiker. Cartografe 

Carlijn Kingma (29dec) (opgeleid aan de opleiding 

Bouwkunde) liet zien hoe zij op weergaloze wijze de huidige 

maatschappij letterlijk in kaart bracht in gedetailleerde 

tekeningen. Wethouder Marcelle Hendrickx (10 nov) was 

uitgenodigd om o.a. te vertellen over haar kijk op de kunst 

in openbare ruimte en de vele nieuwe muurschilderingen 

die het afgelopen jaar in Tilburg verschenen.     

Architect Gert Kwekkeboom (4 mrt.) lichtte zijn ontwerp 

voor het Waalwijkse Schoenenmuseum toe. Joks Janssen (8 

juli) vertelde over het werk en het belang van een 

kwaliteitsteam dat het laatste, ingewikkelde deel van de 

Spoorzone gaat begeleiden. Susan Groot Jebbink (10nov), 

projectleider van het bedrijventerrein Wijkevoort, vertelde 

op welke wijze dit nieuwe gebied van Tilburg een 

vooruitstrevend bedrijventerrein gaat worden. Architect 

Walter van der Hamsvoord (29dec) besprak Wolstad, een 

nieuw project in de Piushaven.  

De stad-overstijgende thema’s kregen de afgelopen 

Bouwstoffen ook het podium. Cees Jan Pen (8 juli) over de 

pos-corona binnenstad. Corporatiedirecteur René 

Scherpenisse (4 mrt) luidde de noodklok over kwetsbare 

wijken die na de subsidies van Vogelaar weer dreigen af te 

zakken. In Bouwstof legde hij uit wat er volgens hem 

werkelijk aan de hand is in de wijken en op welke manier de 

situatie verbeterd kan worden. Daan Zandbelt (10 nov) 

(Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) wordt 

bevraagd over de prijsvraag: Panorama Lokaal, Tilburg 

Noord. Wat is eigenlijk het belang van prijsvragen?  Hij 

bespreekt de kracht van het winnende plan ‘Mozaïek 

Tilburg-Noord’ en hoe dit plan verder in de praktijk kan 

worden gebracht. Tot slot blikt hij terug op zijn termijn als 

rijksadviseur. Thalia Verkade (8 juli) schreef een boek met 

een verrassende blik op mobiliteit en Merel Pit (29dec) kwam 

praten over het belang van meer vrouwen in de architectuur.    

 

In 2020 maakten zowel Merel Pit (A.ZINE) als Tracy Metz de 

podcast voor Bouwstof. Merel Pit sprak afgelopen jaar met 

Thijs van Spaandonk (Bright) over de vraag of de opslag en 

distributie van onze online bestellingen niet beter in de wijk 

kan plaatsvinden. Futurist Tessa Cramer sprak over het 

lastige proces om toekomstbeelden naar de werkelijkheid te 

brengen. Met Eva Gaaff (Arcadis) reflecteerde Merel op de 

woningbouwopgave en de vraag hoeveel woonruimte een 

persoon nodig heeft. Met Anne Seghers ging Merel dieper 

in op het belang van burgerparticipatie-trajecten. Tracy 

Metz nam eind 2020 het stokje van Merel over en 

interviewde Ralf Embrechts over ‘dubbele duurzaamheid’ 

(sociaal en ecologisch) en over het belang van een gezonde 

mix in monotone wijken, een Tilburgs onderwerp dat voor 

alle steden in Nederland relevant is. 
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Uitzending BOUWSTOF 8 juli kijk terug 

 

 

 

 

 

 

Tourtje Tilburg met Tim – El Feth Moskee kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – Koningsoord kijk terug 

 

 

 

Tourtje Tilburg met Tim – vormenrijk – kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – PlanT – kijk terug 

 

 

 

 

https://youtu.be/QLmQW6tLYvc
https://youtu.be/B4MjjWwefDQ
https://youtu.be/jqk9WiUNjMg
https://youtu.be/GWtpr92NpWU
https://youtu.be/teR6wIcnAaI
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Opname 14 oktober 

Uitzending BOUWSTOF 10 november - kijk terug 

 

Opname 16 december 

Uitzending BOUWSTOF 29 december – kijk terug 

      

 

Tourtje Tilburg met Tim – Cinecitta – kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – Noorderstreek – kijk terug 

 

Tourtje Tilburg met Tim – de Koopvaardij – kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – Emmapassage – kijk terug 

 

https://youtu.be/di9wtmbTZwA
https://youtu.be/TIHfNgqeABs
https://youtu.be/h9nw6Ekjco4
https://youtu.be/uBTYqe1iA5U
https://youtu.be/m8a-vZ-l8YY
https://youtu.be/8-cLnNJhxwU
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Luister de BOUWSTOF podcasts terug via de links naar spotify: 

 

BOUWSTOF PodCAST #1 De verdozing van het landschap 

 

Opname Omroep Tilburg, presentatie Merel Pit 

In deze podcast spreken we met stedenbouwkundig 

ontwerper Thijs van Spaandonk over de toekomst van ons 

logistiek landschap. 

 

BOUWSTOF PodCAST #2 Toekomstdenken over de Post-

corona binnenstad 

 

Opname Omroep Tilburg, presentatie Merel Pit 

In deze podcast deelt Futurist Tessa Cramer (lector 

Designing the Future bij Fontys Academy for Creative 

Industries in Tilburg) haar perspectief op hoe we complexe 

ruimtelijke opgaves, zoals de woningnood en de 

energietransitie, zouden moeten aanpakken. 

 

 

BOUWSTOF PodCAST #3 Burgerparticipatie in ruimtelijke 

trajecten 

Opname Omroep Tilburg, presentatie Merel Pit 

In deze aflevering deelt Anne Seghers, stedenbouwkundige 

en onderzoeker bij Ruimtevolk, haar perspectief op 

burgerparticipatie in ruimtelijke trajecten. 

“Als je participatie niet goed organiseert, organiseer je 

wellicht je eigen weerstand.” 

 

 

BOUWSTOF PodCAST #4 Reflectie op de woningbouwopgave 

 

Opname Omroep Tilburg, presentatie Merel Pit 

“Laten we kritisch kijken naar hoeveel woonruimte heb je 

als persoon nodig”, aldus Eva Gaaff. Eva is Consultant 

Urban Development & Real Estate (Arcadis). Als strategisch 

consultant werkt ze aan organisatievraagstukken en 

complexe opgaven in de gebouwde omgeving. Ze slaat de 

brug tussen beleid en maatschappij. In gesprek over de 

woningbouw-opgave waarvoor we staan. Het kabinet riep 

onlangs op om voor 2030 een miljoen woningen bij te 

bouwen in Nederland. Eva vertelt hoe we die opgave 

volgens haar moeten benaderen.  

 

BOUWSTOF PodCAST #5 Dubbelduurzame stimulans voor 

monotone wijken 

 

Opname Omroep Tilburg, presentatie Tracy Metz 

In gesprek met Ralf Embrechts, directeur bij MOM Tilburg 

en oprichter van de Quiet 500, een tegenhanger van de 

Quote 500. “Samenleven kun je alleen maar samen” is een 

van de vele oneliners die voorbij komen. Tracy en Ralf 

praten over uitdagingen en oplossingen voor en in 

monotone wijken. 

https://open.spotify.com/episode/7dosXcotZrAuQaMbGZnSVX?si=4pQgyqP5SE-aDC6oFaSPGQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/6CfVA44fq8qq9W8UiDvlBI?si=wXCIr_xhSnGSO5VoLqwW5A&nd=1
https://open.spotify.com/episode/6CfVA44fq8qq9W8UiDvlBI?si=wXCIr_xhSnGSO5VoLqwW5A&nd=1
https://open.spotify.com/episode/6MAopzZmHt1pBsZsC0tCKa?si=tWQ_kufpQxioXIDxRhTucg&nd=1
https://open.spotify.com/episode/6MAopzZmHt1pBsZsC0tCKa?si=tWQ_kufpQxioXIDxRhTucg&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1btL7yUTbSshfOhwBOuLe2?si=plSqQikIQGq5FLOYtNz9kQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/7DDMJhGgxGk8xpi2sX6In7?si=9s0ru4xQTLOjotI95a3WXQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/7DDMJhGgxGk8xpi2sX6In7?si=9s0ru4xQTLOjotI95a3WXQ&nd=1
https://www.omroeptilburg.nl/tv/debeterestad/de-betere-stad-seizoen-1-aflevering-1/
https://quiet.nl/quiet-500/
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CAST&Co  

 
CAST&Co is het professioneel regionaal netwerk van CAST, 

waar partijen met een engagement voor de stad en regio 

Midden-Brabant samenwerken aan ruimtelijke opgaven en 

vraagstukken. Vier keer per jaar organiseren we op maat 

gemaakte bijeenkomsten om in gesprek te gaan over 

relevante en urgente thema’s. Met de kennispartners in het 

collectief "CAST&Co" voeren we een verdiepend vak debat 

over de randvoorwaarden om tot ruimtelijke kwaliteit te 

komen, over vakmanschap en goed opdrachtgeverschap, 

over samenwerking en proces, over het creëren van 

een goed architectuurklimaat. Het netwerk van 

professionals (beleidsmakers, ambtenaren, architecten, 

ontwikkelaars en marktpartijen) bespreekt urgente 

vraagstukken, legt dilemma’s open op tafel en helpt elkaar 

verder om tot betere oplossingen te komen voor de grote, 

complexe opgaven waar alle professionele partners voor 

staan. Vaste gezichten en korte lijnen leiden tot een 

duurzame kennisdeling en proactieve (multidisciplinaire) 

samenwerkingen. 

 

15 januari 2020 | Nieuwjaarsborrel CAST (op 

uitnodiging)                                                                                                                                                          

locatie: Glazen Zaal, LocHAL                                                                                                                                                       

aantal deelnemers: 150 

 

Samen met onze relaties en partners luiden we feestelijk 

het nieuwe jaar in. We heffen het glas, kijken terug naar de 

ruimtelijke ontwikkelingen in 2019 en blikken vooruit op 

het programma van CAST in 2020. 

 

 

8 april | CAST&Co online workshop aquathermie 

Online workshop met 27 deelnemers 

Restwarmte uit water gebruiken, ofwel: aquathermie. Het is 

een steeds beter toepasbare manier om energie, die anders 

verloren zou zijn gegaan, alsnog te gebruiken. Maar hoe het 

precies werkt? Wat de voor- en nadelen zijn? En voor welke 

soorten bebouwing het geschikt is? Op 8 april vertelde 

spreker Barry Meddeler van advies- en ingenieursbureau 

Syntraal er tijdens deze eerste digitale editie van CAST&co 

over. Dat deed hij vanuit zijn eigen werkkamer. En vanuit 

verschillende andere werkkamers en huizen luisterden 

ongeveer 30  deelnemers mee. Reageren kon via de 

chatfunctie. Het leverde een interessante, interactieve sessie 

op. Lees het verslag hier. 

 

 

18 juni | CAST&Co online workshop blijfklimaat  

Online workshop met 25 deelnemers 

Een online workshop en creatieve sessie over het 

verblijfklimaat in dorpen.  Met deze workshop is een aanzet 

gedaan om de probleemstelling over de relatie tussen stad 

en land aan te scherpen. Met twee experts onderzochten 

we de relatie tussen stad en land. Gert-Jan Hospers 

(hoogleraar sociale geografie aan de Radboud Universiteit) 

en Evert van Schoonhoven (voorzitter van de Vereniging 

Kleine Kernen Noord-Brabant) trappen de middag af. 

Daarna brainstormen we in subgroepen verder. De 

belangrijkste vraag is: ‘Wat zijn de randvoorwaarden voor 

de ontwikkeling van een duurzaam blijfklimaat in de regio 

hart van Brabant?’ En: ‘Hoe kunnen stad en land optimaal 

van elkaars kwaliteiten profiteren?’  

Lees het verslag hier. 
 

 

9 september | CAST&Co stakeholdersbijeenkomst 

Locatie: glazen zaal LocHal – 20 deelnemers 

Interactieve bijeenkomst met de CAST&Co partners over 

het versterken van de onderlinge samenwerking, 

brainstorm over agenda en programma CAST 2021, 

discussie over ontwikkelingen in regio Tilburg en 

procedures en afstemming met de gemeente. 

 

2 december | CAST&Co verdichting van de stad 

Online bijeenkomst met 24 deelnemers 

In deze online CAST&Co bijeenkomst spreken we over de 

verdichting van stad. Gastsprekers zijn Frank van Mil en Edwin 

van Renterghem uitgenodigd. Frank is strateeg bij de 

Gemeente Tilburg. Edwin is strategisch stedenbouwkundige 

bij de gemeente Tilburg. Samen buigen zij zich over het 

verdichtingsvraagstuk waar Tilburg mee te maken heeft en 

werken zij aan de Stedelijke Ontwikkelingsstrategie. We 

trappen de bijeenkomst af met enkele mentimetervragen. 

Vervolgens presenteren Frank en Edwin achtereenvolgens 

hun verhaal en daarna beantwoorden zij vragen van het 

netwerk. Lees het verslag hier. 

 

 
 Waar denk je aan bij het begrip ‘stedelijkheid’ 

 
  

https://www.castonline.nl/files/content/verslag-cast-co-8-april-2020-def-20200722144713.pdf
https://www.castonline.nl/files/content/verslag-cast-co-blijfklimaat-18-6-2020-20201007095659.pdf
https://www.castonline.nl/files/content/verslag-castco-2-12-2020-def-20210430104503.pdf


 

17 

 

Architectuur in de Kijker  
 
excursies: gemiddeld vier keer per jaar organiseert CAST 

Architectuur in de Kijker. Architectuurexcursies voor het 

brede publiek om het bewustzijn en draagvlak voor 

inspirerende architectuur te vergroten. Excursies naar 

markante locaties voor de stad en regio Tilburg, zowel 

nieuwbouw, renovatie- en herbestemming van gebouwen 

en openbare ruimtes. In 2020 hebben we vanwege de covid 

maatregelen moeten besluiten om de excursies niet door te 

laten gaan. Zodra het weer mogelijk is zullen we in 2021 

weer excursies organiseren. 

 

20 juni | Dag van de Architectuur een publieke zaak  

Tijdens de landelijke Dag van de Architectuur op 20 juni die 

in het teken stond van een publieke zaak hebben we 

reporter Tim Frenken op pad gestuurd om een uitgebreide 

videoreportage te maken van Theaters Tilburg en het Paleis. 

In Tourtje Tilburg met Tim neemt hij je mee op een virtuele 

excursie voor een kijkje achter de schermen in deze publieke 

gebouwen. Kijk de video hier terug. 

 

video tours: in samenwerking met Wijzijntilburg nemen 

we voor de BOUWSTOF Talkshow video’s op onder de 

noemer Tourtje Tilburg met Tim. Elke editie gaat Tim 

Frenken langs actuele bouwprojecten en gebouwen in de 

regio Tilburg. Deze video’s worden tijdens de BOUWSTOF 

Talkshow vertoond en na afloop via WijZijnTilburg en de 

CAST online kanalen verspreid en zo met een breed publiek 

gedeeld.  

In 2020 ging Tourtje Tilburg met Tim naar: 

Tourtje Tilburg met Tim – El Feth Moskee kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – Koningsoord kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – vormenrijk – kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – PlanT – kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – Cinecitta – kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – Noorderstreek – kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – de Koopvaardij – kijk terug 

Tourtje Tilburg met Tim – Emmapassage – kijk terug 

 

Communicatie 
 

In 2020 lanceerde CAST een nieuwe website castonline.nl 

om de programma’s beter te kunnen presenteren. CAST zet 

haar communicatie in om structureel de dialoog met het 

publiek (bewoners, ondernemers en stakeholders) van 

regio Tilburg te verbreden, verdiepen en verlengen. Met als 

doel om de zichtbaarheid van architectuur structureel te 

vergroten.  

CAST biedt een podium voor ruimtemakers, ontwerpers, 

(landschaps-) architecten en stedenbouwkundigen. CAST 

wil de interactie tussen publiek, professional en 

beleidsmakers verder vergroten, om nieuwe inzichten en 

perspectieven te delen en verkrijgen.  

 

CAST impact 

• Bewustwording bij stakeholders, professionals en 

publiek 

• Kennisuitwisseling en -opbouw tussen professionals 

onderling, en tussen professionals en publiek 

• Inspireren door inzicht te bieden in oplossingen 

denkrichtingen en perspectieven 

• Ontwerpkracht inzetten voor onderzoek, analyse en 

verbeelding van opgaven en oplossingen 

• Beleidsbeïnvloeding bij ruimtelijke ontwikkelingen 

 

 

Online kennisbank: in de vernieuwde website van CAST is 

een kennisbank ontwikkeld. De kennisbank biedt 

mogelijkheden om: blijvend kennis te delen, nieuw publiek 

te bereiken, meer interactie tussen professionals en 

publiek te faciliteren. D.m.v. verschillende formats die 

ingebed worden in de online kennisbank. Hiervoor 

investeren we enerzijds in het maken, schrijven en 

verbeelden van content en anderzijds het plaatsen en delen 

via diverse kanalen en media om de dialoog hiermee breed 

aanjagen en versterken. Formats die we hebben 

opgenomen in de kennisbank zijn: essays; blogs; 

interviews; rapportages en portretten van de wijk, stad en 

regio; beeld en geluid: podcasts, video’s en foto’s. In de 

kennisbank brengen we onze activiteiten in beeld evenals 

ruimtelijke kansen en ontwikkelingen in de regio Tilburg. 

 

CAST Facebook - 700 volgers 

CAST Linkedin – 400 volgers 

CAST twitter – 900 volgers 

CAST Instagram – 400 volgers 

CAST website www.castonline.nl – gem.150 views per dag 

CAST nieuwsbrief – 1400 ontvangers 

 
  

https://youtu.be/ze6SsHl0E60
https://youtu.be/B4MjjWwefDQ
https://youtu.be/jqk9WiUNjMg
https://youtu.be/GWtpr92NpWU
https://youtu.be/teR6wIcnAaI
https://youtu.be/h9nw6Ekjco4
https://youtu.be/uBTYqe1iA5U
https://youtu.be/m8a-vZ-l8YY
https://youtu.be/8-cLnNJhxwU
https://www.facebook.com/cast.architectuurcentrum
https://www.linkedin.com/company/castarchitectuur
https://twitter.com/castonline?lang=en
https://www.instagram.com/cast.architectuurcentrum/
http://www.castonline.nl/
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Tot Slot 
CAST is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur 

zet zich onbezoldigd in voor het doel van de stichting. 

 

Bestuurssamenstelling 2020 

Frits Horvers  Voorzitter, dagelijks bestuur 

Meggie Bessemans  Secretaris, dagelijks bestuur 

Rob Keijzer Penningmeester, dagelijks bestuur  

Noud Derks      (vanaf 1-7-20) (voorzitter 16-03-21) DB  

Anneke Vervoort   

Claudia Linders  

Elisabeth Boersma (vanaf 24-11-20) 

Hans Pars (vanaf 24-11-20)  

 

CAST team 2020 

Het team van CAST is in 2020 uitgebreid naar 5 

medewerkers, 4 programmamakers en een bureaumanager 

(totaal 2,22fte). Het team heeft hierdoor een meer diverse 

samenstelling, is complementair qua inhoud, achtergrond 

en ervaring en heeft een goede energie om het programma 

op professioneel niveau verder door te ontwikkelen.  

Inge Ceulen-Wolfs, bureaumedewerker 

Henriëtte Sanders, programmamaker 

Claudia van der Harst, programmamaker (vanaf 18 feb.) 

Nout Sterk, programmamaker (vanaf 1 mrt.) 

Bas Mastboom, programmamaker (vanaf 15 sept.) 

Sophie Stravens, programmamaker (tot 1 sept.) 

 

Cultural Governace Code 

We volgen de acht principes van de code Cultural 

Governance Code met de kanttekening dat het bestuur van 

CAST zowel een uitvoerende als toezichthoudende rol 

heeft. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering van CAST. Daarnaast is er een hele open en 

transparante sfeer van samenwerking en inhoudelijke 

afstemming. Het team krijgt veel vrijheid in de uitvoering 

van haar taken, tegelijkertijd is het bestuur zeer 

benaderbaar en betrokken.  

 

Code Diversiteit & Inclusie 

CAST onderschrijft het belang van de code Diversiteit 

&Inclusie. We hebben nog geen specifiek beleid 

ontwikkeld. We maken geen onderscheid in omgang van 

doelgroepen als het gaat om ons publiek, personeel, 

programma, partners, of communicatie. Wij zijn voor een 

inclusieve benadering en zullen nog beter onderzoeken hoe 

we het brede publiek kunnen betrekken. 

 

Code Fair Practice  

CAST volgt de code, marktconforme betaling van  

sprekers, opdrachtnemers. We trachten een goed 

opdrachtgever te zijn en bevorderen de professionele 

ontwikkeling van creatief makers. 

 

Colofon 

Tekst en redactie: CAST (Claudia van der Harst) 

Fotografie: Pieter de Ruijter, Willie-Jan Staps, Gijs Franken 

 

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 2020 waren dit:  
 

Subsidiënten 2020: Gemeente Tilburg, SCI,   
 

Projectsubsidiënten 2020: VSBfonds, Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Stichting Jaques de Leeuw, Kunstloc Brabant 
 

Hoofdpartners 2020: 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 2020:  Heerkens Van Bavel Bouwgroep | 

Remmers Bouwgroep | Archistad 
 

Basispartners 2020:  Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen | 

Van Asten Doomen Architecten | Van Esch | H-KWADRAAT 

Architectuur | Lavertuur Planontwikkeling | HONK | 

Adviesbureau Markslag Beljaars | Prince Project 

Management Bureau | Adviesbureau Vekemans | PAN+ 

architectuur | DW Investments b.v. | Bouwbedrijf André 

Doevendans B.V. | Living First Real Estate Group | edith 

kolkman stedenbouw | landschap | FAAM Bo.2 architects | 

Buro013 | CIER ARCHITECTEN | stek architecten | 

heijmans | BAUDOIN VAN ALPHEN BERGERS | Henri Boer 

Fotografie | Van Wijnen Rosmalen | studio ] [ space | 

Veja vastgoed 

 


