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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 ac�ef s�muleren. Zij wil
betrokken par�jen enthousiasmeren en ertoe
uitdagen om goede kwaliteit te máken met oog voor
de toekomst. Zij richt zich daarbij op publiek,
professionals en de poli�ek. CAST deed dat in 2019 –
net als in andere jaren – met de organisa�e en
produc�e van deba�en, ontmoe�ngen,
tentoonstellingen, excursies, opinies en
ontwerpateliers.

In 2019 zijn verschillende ac�viteiten van
uiteenlopende aard georganiseerd waarvan een
belangrijk deel paste binnen het jaarthema ‘Stad in
bedrijf”. In dit programma werd de focus gericht op
de steeds complexer wordende ruimtelijke opgaven
met vraagstukken als de energietransi�e,
globalisering, individualisering, woningtekort, de
veranderende verhoudingen tussen burgers en
overheid en vergrijzing spelen een cruciale rol en zijn
van directe invloed op huidige en toekoms�ge woon-
en ves�gingsklimaat. In het ac�viteitenprogramma
stond een zoektocht naar integrale en innova�eve
oplossingen centraal ten behoeve van verbetering van
een duurzame en kwalita�eve leefomgeving.

Het ac�viteitenprogramma 2019 verliep langs drie
verschillende programmalijnen. Het is aanzet tot een
meerjarenprogramma dat in 2022 die eindigt in een
architectuurmanifesta�e van na�onale allure. In 2019
werd met de drie programmalijnen een voortvarende
start gemaakt:
• CASTatelier Wijk vol Energie
• CASTatelier Logis�ek Landschap
• BOUWSTOF talkshow en podcast
Verder ze�en we onze architectuurexcursies voort
onder de naam Architectuur in de Kijker en
organiseerden we voor onze partners en sponsoren
speciale bijeenkomsten binnen het nieuwe CAST&Co
netwerk.

De nieuwe programmalijnen hebben in 2019 vorm
gekregen en zijn over het algemeen succesvol
gebleken. Zo trok de live talkshow BOUWSTOF grote

Bestuursverantwoording

belangstelling en leverde het professionele netwerk
van CAST, CAST&Co input voor vernieuwend denken.

De heroriënta�e die CAST in 2018 hee� ingezet en in
het programma 2019 is neergeslagen was voor het SCI
overtuigend om het programma 2019 volledig te
subsidiëren. Het leverde bij bestuur en team van CAST
nieuwe inspira�e op met als posi�ef gevolg dat
programma 2020 ook op subsidie van het SCI kon
rekenen.
Hoe zich echter de financiële stromen na 2020 zullen
ontwikkelen is vanwege de coronacrisis onzeker.

Bestuur en team van CAST zullen er echter alles aan
doen om op het commitment van partners in stad en
regio en het SCI te kunnen blijven rekenen en
derhalve de toekomst van CAST veilig te stellen. Zijn
trouwe ondersteuners is CAST daarvoor
buitengewoon dankbaar.

Bestuur
CAST is een ona�ankelijke s�ch�ng. Het bestuur is
samengesteld uit vertegenwoordigers uit het veld van
architectuur, bouwwereld, projectontwikkeling,
volkshuisves�ng en het culturele veld. Het bestuur
bepaalt de koers van de s�ch�ng en is inhoudelijk
betrokken bij het samenstellen van het
ac�viteitenprogramma van CAST.

Een deel van het bestuur vormt het dagelijks bestuur.
Dit is nauw betrokken bij de bedrijfsma�ge gang van
zaken. Eind 2019 is het bestuur als volgt
samengesteld:
• drs. Frits Horvers

Voorzi�er, dagelijks bestuur
• ir. Meggie Bessemans

Secretaris, dagelijks bestuur
• ir. R. Keijzer

Penningmeester, dagelijks bestuur
• mevr. Anita de Haas
• ir. Anna Vos
• ir. Anneke Vervoort
• Claudia Linders MSc
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Organisatie
CAST hee� drie personeelsleden, allen in deel�jd:
twee programmamakers en een bureaumedewerker.
De programmamakers ontwikkelen, produceren en
modereren het ac�viteitenprogramma.
Het team bestaat uit:
• Henrië�e Sanders MA

Programmamaker
• Sophie Stravens Msc, MMus

Programmamaker
• Inge Ceulen Wolfs

Bureaumedewerker
• Evelien Pieters MSc

Interim ondersteuning

Financiën
In 2017 en 2018 hee� CAST financieel een las�ge �jd
gekend, als gevolg van teruglopende inkomsten vanuit
het S�muleringsfonds voor Crea�eve Industrie. Dit
hee� in financiële zin geleid tot een beperking van
bestedingen. Gelijk�jdig is eigen vermogen
aangewend om een inhoudelijk veranderingstraject
tot stand te brengen.

Naast een sterke programmering en nieuwe
samenwerkingsverbanden leverde dit in 2019 ook
meer subsidienten, partners en inkomsten uit
ac�viteiten. Mede daardoor, en door voortgeze�e
terughoudendheid inexterne bestedingen, is het sterk
nega�eve resultaat over 2018 (ad. € 17.712)
omgebogen in een stevige plus in 2019 (€ 10.836,-).
Daarmee komt het eigen vermogen weer op niveau.

In 2020 is CAST verhuisd naar de Lochal in Tilburg. De
huurlasten waren de afgelopen 3 jaar rela�ef laag en
keren nu weer terug op niveau van voor 2016. Het
vernieuwingstraject wordt in 2020 voortgezet en
levert ook nieuwe impulsen en ambi�es op. Dit vraagt
om een (�jdelijke) uitbreiding van het aantal eigen
medewerkers.

Door corona ontstaan mogelijk extra verliesposten.
Door de verschillende genoemde omstandigheden
sluit het bestuur niet uit dat in 2020 opnieuw een
beperkt tekort kan ontstaan.

Namens het bestuur van CAST,

drs. Frits Horvers, voorzi�er
ir. Rob Keijzer, penningsmeester
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Balans per 31 december 2019

Balans, baten en lasten
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31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vast ac�va -
Vlottende activa
Vorderingen 6.900 6.348
Liquide middelen 172.772 200.039
TOTAAL ACTIVA 179.672 206.387

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018
Eigen vermogen
Algemene reserves 30.904 20.068
Reserveringen sponsor- en subsidiegelden 35.273 35.273
Voorzieningen 83.683 81.438

Kortlopende schulden
Crediteuren 13.731 11.253
Overige belas�ngen en premies sociale verzekering 2.336 2.741
Overige schulden en overlopende passiva 18.171 53.864

31.870 69.608

TOTAAL PASSIVA 181.730 206.387



Staat van baten en lasten
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2019 2018

BATEN
Sponsoring- en opbrengsten 61.626 44.879
Subsidies 132.057 83.066
Totaal baten 193.684 127.945

LASTEN
Kosten projecten 32.639 12.823

Personeelskosten 125.778 108.045
Afschrijvingen materiële vaste ac�va -
Huisves�ngskosten 6.977 7.128
Kantoorkosten 2.086 1.457
Verkoopkosten 5.734 2.913
Algemene kosten 8.976 12.888
Totaal lasten 149.551 132.431

Saldo voor financiële baten en lasten 182.190 145.254

Financiële baten en lasten 658 403

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 10.836 -17.712

Muta�e reserveringen - -

Resultaat 10.836 -17.712



15 januari | CAST&Co
Nieuwjaarsborrel CAST
loca�e: Glazen Zaal, LocHAL
aantal deelnemers: 150 (op uitnodiging)

Samen met burgemeester Weterings luidden we
feestelijk het nieuwe jaar in. We blikten vooruit op het
programma 2019 van CAST en vierden ons 5de
lustrum. Loca�e voor deze feestelijke bijeenkomst
was de Glazen Zaal in de Lochal.

Voorafgaand aan het officiële programma
organiseerden we voor onze partners een rondleiding
door architect Ingrid van der Heijden (CIVIC).

Peter Kok (directeur Bibliotheek Midden-
Brabant) vertelde over de verhuizing van de bieb naar
de LocHal. Chris Vanderheijden (voorzi�er
omgevingsvisie Tilburg) va�e het afgelopen bouwjaar
samen en Bouwgroep Remmers sprak over het
winnen van de Groene Pluim Midden-Brabant.

Tevens werd de CAST award werd opnieuw uitgereikt.
Peter van Hoogmoed ontving CAST-award uit handen
van kunstenaar Jan Doms. ' Ik ben overdonderd en
vereerd', was zijn eerste reac�e.

Peter Blankenstein uit Hilvarenbeek kreeg woensdag
16 januari 2019 een Koninklijke onderscheiding uit
handen van burgemeester Weterings. Hij is Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.Deze �tel en
onderscheiding kreeg hij onder andere vanwege zijn
jarenlange inzet als penningmeester van het Centrum
voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST).
Blankenstein nam �jdens de nieuwjaarsrecep�e
afscheid bij CAST.

Overzicht activiteiten

27 januari | Bouwstof
Openingsweekend Lochal
loca�e: LocHal
Aantal deelnemers: 500

In Tilburg is er al�jd wat te doen. Niet alleen is het
een bruisende stad op cultureel gebied, ook vinden de
Tilburgers het van oudsher erg leuk om erover te
‘maauwen’. Het is dan ook niet vreemd dat Tilburg
een bloeiende ‘talkshow-cultuur’ hee�. De stad kent
een rijke schakering aan deba�en, stadsgesprekken,
dialogen en vooral talkshows. Informa�ef, actueel en
inspirerend. Veel talkshows zijn ini�a�even van
Tilburgers die als vrijwilliger iets willen bijdragen aan
de gesprekken en de beweging in onze stad. De
presenta�e is in handen van Frank van Pamelen.
BOUWSTOF draagt bij met een interview met
ontwerper Suzy Chong (zij maakte in 2014 het
ontwerp voor de Kennismakerij, als inspira�e gebruikt
voor het ontwerp in de LocHal) en Pieternel Thijssen
(Projectleider LocHal, Bibliotheek Midden-Brabant).

22 februari | Architectuur in de kijker
Lourdeskade Piushaven
loca�e: Piushaven
Aantal deelnemers: 50

Op vrijdag 22 februari nam architect Theo van Esch
van DAT architecten ons mee op excursie naar de
Lourdeskade. We verzamelden bij villa Pastorie waar
de architect een korte inleiding gaf.
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14 maart | CAST&Co
Expertmeeting
loca�e: LocHal
Aantal deelnemers: 30 (op uitnodiging)

Met de kennispartners in het collec�ef "CAST&co"
voeren we een verdiepend vakdebat 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 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.

Deze eerste edi�e stond de energietransi�e op de
agenda en spraken we met elkaar over
energieconcepten voor nieuwbouw.

Chantal Gulickx (Triborgh/Van der Weegen) vertelde
over hun zoektocht en keuze naar een passend
energieconcept voor het appartementencomplex Aan
de Waterkant (Piushaven). Tegelijk wierp zij de vraag
op waarom iedereen voor elk nieuw project weer
opnieuw het wiel moet uitvinden als het gaat om het
energiesysteem. Kan dit niet anders?

28 maart
Architectuur in de kijker | Campus 013
loca�e: Campus 013
Aantal deelnemers: 25

Architect Frans Benjamins van architecten|en|en nam
een groepje geïnteresseerden mee op excursie door
Campus 013.

3 april | CAST&Co
Expertmeeting i.s.m. het
Architectenplatform
loca�e: Cineci�a
Aantal deelnemers: 50 (op uitnodiging

In deze CAST en Co spraken we met elkaar over
Brabantstad, Wijkevoort en Heesch West. Frank van
Mil, strateeg bij de gemeente Tilburg, beet het spits af
met een uiteenze�ng over BrabantStad, een
samenwerking tussen de vijf grote Brabantse steden
Tilburg, Eindhoven, Breda, Den Bosch en Helmond, en
de provincie Noord-Brabant.

Het landschap was ook het centrale onderwerp van
de tweede spreker, Rob van Dijk, die als ecoloog
werkzaam is bij de gemeente Tilburg. Een van die
gebieden is Wijkevoort, dat in het zuidwestelijk deel
van de gemeente Tilburg ligt, maar dat zich ook in een
omgeving bevindt waarin de stedelijke omgeving
steeds meer toeneemt.
Tenslo�e kwam stedenbouwkundig ontwerper Astrid
Kepers aan het woord. Zij is werkzaam bij de
gemeente Oss en vertelde over de ontwikkeling van
Heesch West, een bedrijventerrein langs de A59 dat
ontwikkeld wordt door de gemeenten Den Bosch,
Bernheze en Oss.

14 april | CASTatelier Logistiek Landschap
Vertoning drone film Logistieke
Landschappen
loca�e: Cineci�a / Online
Aantal deelnemers: 150

CAST bracht een aantal bedrijventerreinen in Tilburg
en Waalwijk in beeld. Hiermee wilden we de omvang
van de terreinen laten zien en het effect ervan op het
landschap. Dit leverde niet alleen esthe�sche beelden
op, maar zet je ook aan het denken over hoeveel
‘verdozing’ het landschap kan hebben.

De film Logis�eke Landschapppen werd op 14 april
2019 op het Tilburgs Architectuurfilm Fes�val
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vertoond. Deze film vormt onderdeel van het
Regioatelier van CAST waarin we de ontwikkeling van
de Brabantse landschap onder de loep nemen.

14 april | CASTatelier Logistiek Landschap
Inhoudelijk intermezzo Tilburg
Architectuur Film Festival (TIAFF)
loca�e: Cineci�a
Aantal deelnemers: 150

CAST organiseerde samen met TIAFF het Intermezzo.
Een panelgesprek met Samir Bantal (AMO/OMA),
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Eveline van
Leeuwen (hoogleraar Urbane Economie WUR), Erik
van Merrienboer (gedeputeerde provincie Brabant.

Tijdens het Intermezzo op TIAFF organiseerde CAST
een panelgesprek over de stad vs. het pla�eland.
Samir Bantal, directeur van AMO (de onderzoekstak
van het bureau OMA van Rem Koolhaas) leidde het
gesprek in met een presenta�e over hun onderzoek
naar de ontwikkeling van de 'Countryside' waarover in
2019 ook een exposi�e in het Guggenheim New York
was.

Daarna modereerde Saskia van Stein een gesprek met
de panelleden rondom een aantal thema's die raken
aan The Other Side Of City. In het buitengebied ligt
een groot aantal opgaven: produc�elandschappen, de

komst van grote datacenters of distribu�epanden, de
energietransi�e gaat er een plek krijgen, en de
biodiversiteit staat onder druk. Het pla�eland staat
vaak ten dienste van de stad, wat betekent dat voor
de ontwikkeling van de buitengebieden? Hoe gaan we
al die ontwikkelingen een plek geven, en wat is de rol
van de ontwerpers?

14 april | CASTatelier Wijk vol Energie &
Logistiek Landschap
Panorama Nederland en lezing Paul van
Hoesel
Loca�e: Future Lab, LocHal, Burg. Brokxlaan
Aantal deelnemers: 35

Op 13 en 14 april was de tentoonstelling Panorama
Nederland in de LocHal te bekijken. We zien grote
ruimtelijke opgaven op ons a�omen: denk aan de
klimaatverandering, de afnemende biodiversitevit of
het tekort aan woningen. Het College van
Rijksadviseurs schetst met deze tentoonstelling een
toekomstperspec�ef voor de ruimtelijke inrich�ng van
Nederland. Ook in en om Tilburg is de ruimtelijke
inrich�ng een belangrijke opgave. Waar in het
landschap moet bijvoorbeeld de energietransi�e
plaatsvinden? Hoe passen we nieuwe
bedrijventerreinen en logis�eke bedrijfspanden in het
landschap? Waar willen we genieten van de natuur?

Op zondag 14 april kwam Paul van Hoesel, strateeg
Ruimte bij de gemeente Tilburg, vertellen over het
‘Next Landscape’. Van Hoesel schetste een beeld de
grote veranderingen in het landschap die hij rondom
Tilburg ziet ontstaan en legt uit hoe Tilburg aan het
‘volgende landschap’ werkt.

Dit programma werd georganiseerd door het Centrum
voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) in
samenwerking met het Tilburgs Architectuurfilm
Fes�val (TIAFF) en het ‘Future Lab’ in Bibliotheek
Midden Brabant (loca�e LocHal)
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17 april | Bouwstof
Try-out
loca�e: Studiozaal van Theaters Tilburg
Aantal deelnemers: 130 (uitverkocht)

In 2019 introduceerden we iets nieuws: onze talkshow
BOUWSTOF.

BOUWSTOF is dé talkshow waar iedereen met
interesse voor de stad en architectuur bij wil zijn. Een
dynamisch programma met een breed palet aan
gasten: van architect tot academicus, van
beleidsmaker tot bewoner. Een ontspannen avond,
met diepgang en de mogelijkheid tot gesprek.

In deze allereerste edi�e [try-out] spraken we o.a. met
architect Joris Verhoeven die zijn eigen duurzame
'hutje op de hei' hee� gebouwd en met
architectuurcri�cus van de Volkskrant Kirsten
Hannema over de nomina�e van de LocHal als
Gebouw van het Jaar. Mario Jacobs werd aan de tand
gevoel over het experiment op de cityring en de
plannen voor het Koningsplein. Tourtje Tilburg met
Tim tackelde het laatste bouwnieuws en Mar�jn
Neggers va�e het uiteindelijk allemaal samen.

29 mei | CAST&Co
Expertmeeting
loca�e: LocHal
Aantal deelnemers: 30 (op uitnodiging)

Deze edi�e van CAST&co keer spraken we met elkaar
over de omgevingswet. Wim Tijssen, expert op het
gebied van de Omgevingswet - die vanaf 2021 in
werking treedt, gaf een inhoudelijke presenta�e om
de discussie in te leiden. Tijssen werkt bij de
gemeente Tilburg en is verantwoordelijk voor de
invoering van de omgevingswet in de stad. Hij hee�
diverse boeken en ar�kelen over dit onderwerp
gepubliceerd.

14 juni | Architectuur in de kijker
Documentaire “Zwarte Doos”
loca�e: Paleis - Raadhuis
Aantal deelnemers: 30

CAST organiseerde samen met het
Architectenpla�orm Tilburg en Pop-Up Cinema de
vertoning van een bijzonder documentaire. Het thema
van de Dag Van de Architectuur is Door de Ogen Van...

Binnen dit thema bekeken we één van de meest
spraakmakende projecten in Tilburg van de afgelopen
jaren: het Stadskantoor.
De film ‘Zwarte Doos’ van Twan Mickers vertelt het
verhaal van het stadskantoor door de ogen van
verschillende medewerkers.
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15 juni | Architectuur in de kijker
Dag van de Architectuur
loca�e: verschillende loca�es
Aantal deelnemers: 170

CAST ze�e �jdens de Dag van de Architectuur 2019 de
Tilburgse architectuur in de schijnwerpers. Men kon
deelnemen aan verschillende excursies, rondleidingen
en ac�viteiten.

Er waren architectuur rondleidingen in de LocHal. We
werden meegenomen door de Bouwmanager van
Heijmans over de bouwplaats van Koningsoord in
Berkel-Enschot om de eerste bouwresultaten te
aanschouwen en zo een glimp van het nieuwe
dorpshart te kunnen krijgen. Een duurzame
huizenroute per fiets waarbij de deelnemers werden
meegenomen langs een aantal energie neutrale
woningen in Tilburg-West.

En architectuur door de ogen van.... een
geluidskunstenaar! Men kon plaats nemen in de
Rocking Chair, een schommelstoel die muziek maakt
terwijl je in alle rust naar voren en naar achteren
beweegt. Muzikale geluiden die betrekking hebben op
de omgeving waar de installa�e neergezet wordt.
Men kon een rondleiding krijgen van de architect door
de voormalige “pauper panden” aan de
Sta�onsstraat. Architectenbureau Bedaux de
Brouwer maakte een reconstruc�e en een moderne
interpreta�e van de oorspronkelijke panden.

23 aug | CASTatelier Logistiek Landschap
Fieldtrip
loca�e: bedrijventerrein Vossenbergh
Aantal deelnemers: 35

CAST hee� voor 2019 en 2020 het onderwerp van het
logis�eke landschap op de agenda gezet. Onlangs
werd de regio Tilburg-Waalwijk uitgeroepen tot
logis�eke hotspot nummer 1. CAST ging daarom met
beleidsmakers, raadsleden, onderzoekers en
ontwerpers op excursie en in gesprek.

Met een groep van ongeveer 30 deelnemers namen
we een kijkje in de DC van XPO, het bedrijf dat de
distribu�e voor H&M in Europa doet. Wat gebeurt er
in zo'n hal? Hoe gaat alles in zijn werk? Ook kregen we
een rondleiding door het bedrijf CAPI dat
bloempo�en produceert. De directeur hield ter
plekke een hartstochtelijk pleidooi voor een groener
bedrijventerrein.

Wim Eringfeld van onderzoeksbureau STEC gaf een
introduc�e op hun trendanalyse rondom de groei
vabn logis�eke hallen en afstudeerder Gerwen van
der Veen presenteerde een alterna�ef voor de
huidige grijze dc's in het landschap.
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4 september | CAST&Co
Expertmeeting
loca�e: LocHal
Aantal deelnemers: 30 (op uitnodiging)

In deze CAST&Co spraken we met het netwerk over
het nieuwe woonbeleid van Tilburg. We gingen van
start we met een beknopte presenta�e Katrien van
Gils en Emy Faro-Pullens. Aan de orde kwamen
woonagenda (proces en uitkomsten expertmee�ng 28
mei j.l.) en de verwach�e opgave de komende jaren.
Vervolgens gingen we aan de hand van enkele
stellingen in gesprek. Een van de onderwerpen was
woonopgave voor senioren.

18 september | Bouwstof
Première
loca�e: Studiozaal van Theaters Tilburg
Aantal deelnemers: 130 (uitverkocht)

In deze edi�e blikten we terug met architect Jo
Coenen terug op zijn ontwerp voor het Koningsplein
in de jaren negen�g. Journalist Stephan
Jongerius hield een pleidooi voor de langzame
ontwikkeling via een ‘nooit gebouwd Tilburg’. John
van Lierop en documentairemaker Inge Guffens waren
te gast om te vertellen over hun ervaring bij de
herbestemming van een monumentale boerderij tot
zorgwoning. Aanleiding was de documentaire Zorg
voor Doy die in het najaar zou verschijnen.

Tot slot belich�en we de bright side van toenemende
logis�eke dozen rondom Tilburg. Uiteraard een
filmpje van Tourtje Tilburg met Tim over het laatste
bouwnieuws in de stad en Mar�jn Neggers verzorgde
de afsluitende column.

23 oktober | Stadsgesprek
over het nieuwe Stadsforum
loca�e: LocHal
Aantal deelnemers: 250

Op woensdag 23 oktober organiseerde CAST een
stadsgesprek over de plannen voor het nieuwe
Stadsforum. Met deze ingrijpende en spannende
plannen ontstaat tussen de Schouwburg, Concertzaal
met kunstcluster, Heikese kerk, Kantongerecht,
Paleisje en stadskantoren een nieuw plein: het
Stadsforum. Stedenbouwkundige Kris�an Koreman
van bureau ZUS presenteerde de plannen.

Er was ongelooflijk veel belangstelling voor dit
stadsgesprek en er ontspon zich een interessante
discussie over de vraag in hoeverre er voldoende rij-
en parkeerruimte voor de auto moest zijn. Naderhand
kon het publiek zijn of haar aanbevelingen en ideeën
op kaarten kwijt die door de gemeente Tilburg
meegenomen zijn.

29 okt | CASTatelier Logistiek Landschap
lancering Design Challenge
loca�e: Het Nieuwe Ins�tuut
Aantal deelnemers: ca. 150

CAST lanceerde in het najaar de Design Challenge
"Out of the Box" waarin we samen op zoek gaan naar
innova�eve ontwerpideeën voor een duurzaam
Logis�ek Landschap. We gaan ontwerpend aan de slag
en ze�en ontwerpkracht in om meer grip te krijgen op
de vraag. Vier ontwerpteams, met elk drie tot vier
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deelnemers, worden geselecteerd om deel te nemen
aan de design challenge.

Voor het inhoudelijk optuigen van deze design
challenge hebben we de samenwerking met
Vereniging Deltametropool (VDM) en Kunstloc
Brabant gezocht. VDM brengt veel exper�se en een
inhoudelijk, relevant netwerk met zich mee, waardoor
er een enthousiaste en zeer construc�eve coproduc�e
is ontstaan.

De challenge werd gelanceerd �jdens het debat
‘Bezorgd – Debat over XXL Logis�ek’ dat werd
georganiseerd door Vereniging Deltametropool, het
College van Rijksadviseurs en de TU Del�
(prak�jkleerstoel Gebiedsontwikkeling).

Daarnaast nam programmacoördinator Sophie
Stravens (CAST) deel aan een panel over de opvolger
van het mantra ‘Nederland Distribu�eland’ samen
met Wim Eringfeld (directeur Stec Groep), Leo Kemps
(directeur Logis�c Community Brabant), Bart Kuipers
(onderzoeker transport- en haveneconomie aan de
EUR) en Daan Zandbelt (Rijksadviseur Fysieke
Leefomgeving).

14 november | Bouwstof
Talkshow
loca�e: Studiozaal van Theaters Tilburg
Aantal deelnemers: 130 (uitverkocht)

Deze keer een gesprek met Architect Adam
Visser over het ontwerp voor de nieuwe
Clarissentoren. Met directeur Emiel Reiding spraken
we over de vraag wat de nieuwe omgevingsvisie ons
gaat brengen en of de NOVI ons uit de logis�eke
dozen en s�kstofcrisis gaat helpen. Fotografe Gerdien
Wolthaus Pauw hield een pleidooi over ruimte in de
stad, ondersteund door mooie foto’s. We bespraken

het project 'Build a House' van Basisschool Cleijn
Hasselt en Contour de Twern - zij bouwen samen met
leerlingen en ouders een wijkwerkplaats op hun
schoolplein.
En uiteraard ook in deze edi�e een filmpje van Tourtje
Tilburg met Tim en de afsluitende column van Mar�jn
Neggers.

21 november | CASTatelier Wijk vol
Energie Wijkportret

Tilburg Noord fungeert als proe�uin voor de
energietransi�e. Kunnen we deze transforma�e
aangrijpen als een kans om gelijk�jdig ook andere
opgaven zoals vernieuwing van de openbare ruimte,
verdich�ng of sociale vraagstukken aan te pakken?

Om meer inzicht te krijgen in de behoe�en van
bewoners en om te weten wat er speelt hebben we
bij CAST gewerkt aan het Wijkportret Tilburg-Noord.
Zo wordt de visie van de bewoners tastbaarder wat
helpt bij de huidige uitdagingen.
In het wijkportret laten betrokken inwoners en
ondernemers uit Tilburg Noord hun licht schijnen op
de vele zichtbare en verborgen kwaliteiten van hun
wijk. Een wijk met nog meer kansen, maar ook stevige
uitdagingen.
Met teksten door Berny van de Donk en foto’s van
Pieter de Ruijter.
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28 nov | CASTatelier Wijk vol energie |
Ateliersessies
loca�e: Symfonie, Wijkaccommoda�e Tilburg Noord
(contour de twern)
Aantal deelnemers:35

KAW organiseerde op 28 november 2019 in opdracht
van CAST een denksessie over de toekomst van
Tilburg-Noord. Hoe kan de energietransi�e de motor
zijn voor vernieuwing van een wijk? Zodat de transi�e
ook bijdraagt aan een betere lokale economie, sociale
infrastructuur, lokale democra�e en betere woningen
in een aantrekkelijk gebied?

In deze denksessie maakten we maximaal gebruik van
professionele kennis en ideeën bij dit complexe
vraagstuk, waarbij professionals zich inleefden in de
bewoners van de wijk.

Het verslag van deze bijeenkomst bieden we aan als
extra handreiking voor de ontwerpteams die
deelnemen aan de vraag van Panorama Lokaal om
(voor Tilburg-Noord) een toekomstbestendig
handelingsperspec�ef te bieden. Het biedt een
weergave van het gesprek dat zich ontspon, plenair en
aan twee tekentafels.

4 december | CAST&Co
Expertmeeting
loca�e: LocHal
Aantal deelnemers: 30 (op uitnodiging)

Deze keer kwam Peter van Hoogmoed (Pan+
Architectuur) vertellen over een Europese studie naar
de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad
waaraan hij al enkele jaren aan meedoet samen met
Anneke Vervoort. In dit kader kwam hij vertellen over
zijn idee voor de ‘District Factory:’ een methode om

met de gehele bouwkolom op grootschalige,
goedkope en efficiënte manier de energietransi�e aan
te pakken, bijvoorbeeld in wijken zoals ’t Zand en de
Reit.

19 dec | CASTatelier Logistiek Landschap
selectie ontwerpteams Design Challenge
Aantal inschrijvingen: 8 teams
Aantal geselecteerde teams: 4 teams
Selec�ecommissie: Marco Vermeulen (Curator
Landschapstriënnale 2020), Claudia Linders (Directeur
Fontys Academy of Architecture & Urbanism) en
Merten Nefs (Vereniging Deltametropool)

Verschillende professionele teams uit heel het land
hebben sinds de lancering van de Design Challenge op
29 oktober een mo�va�ebrief en por�olio ingestuurd.
Begin december hee� een selec�ecommissie de
inzendingen voor de deelname aan de design
challenge ‘Out of the Box’ beoordeeld.

Het kwaliteitsniveau van de aanmeldingen was
bovendien erg hoog waardoor de selec�e een
spannend proces werd, maar er is een unaniem
besluit genomen. De volgende vier teams (in
alfabe�sche volgorde) zijn geselecteerd voor
deelname aan de Design Challenge "Out of the Box":
1. Achterop: Vincent van Heesch, Bram van de

Sanden, Lex Hildenbrant en Nout Sterk
2. Bright & Werkend Landschap: Peter Hermens,

Klasien van de Zandschulp, Gerjan Streng en Thijs
van Spaandonk

3. Buro Moon, -C-A-S- & OTO Landscape: Moon
Brader, Carolien Schipper en Alexander
Herrebout

4. Bystrykh, Van den Breemer & Homburg: Janna
Bystrykh , Sanne van den Breemer en Jelle
Homburg

Het selec�erapport is te downloaden op onze
website.
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Ontwikkeling nieuwe huisstijl
De start van een nieuwe programma-opzet, met
meerjarige programmalijnen hebben we benut om
ook de huiss�jl van CAST in een nieuw jasje te
stoppen. In samenwerking met ontwerpbureau
Toelgroep hebben we een nieuw logo ontwikkeld, een
nieuw kleurschema gekozen en is de huiss�jl daarop
aangepast. We hebben een frisse lay-out voor onze
verslagen, powerpoint en andere communica�e-
ui�ngen. In 2020 zal CAST ook een nieuwe website
krijgen, passend bij de nieuwe huiss�jl en bij onze
nieuwe manier van werken met de vaste programma-
formats en de CASTateliers. Belangrijk onderdeel van
de nieuwe website is de ontwikkeling van een meer
overzichtelijke en complete kennisbank.

Nieuwe huisvesting | LocHal
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg

Pal achter het Centraal sta�on van Tilburg staat een
imposant gebouw: de LocHal. Een plek waar leren en
studeren, ondernemen en onderzoeken, ontmoeten
en vergaderen, creëren, innoveren, exposeren en
presenteren samenkomen. Per 1 januari werd CAST
officieel nieuwe bewoner van de LocHal.

Deze nieuwe loca�e werkt door op de uitstraling van
CAST. Daarnaast kunnen we voor ons programma
gebruik maken van de mogelijkheden die de LocHal
biedt, inclusief de communica�ekanalen.

Communicatie
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Organisatiestructuur met bestuursleden

Bestuurssamenstelling 2019
• drs. Frits Horvers

Voorzi�er, dagelijks bestuur
• ir. Meggie Bessemans

Secretaris, dagelijks bestuur
• ir. R. Keijzer

Penningmeester, dagelijks bestuur
• mevr. Anita de Haas
• ir. Anna Vos
• ir. Anneke Vervoort
• Claudia Linders MSc

CAST team
• Henrië�e Sanders MA

Programmamaker
• Sophie Stravens Msc, MMus

Programmamaker
(vanaf 1 november 2018)

• Inge Ceulen Wolfs
Bureaumedewerker

• Evelien Pieters, MSc
Interim ondersteuning
(tot zomer 2019)

Tot slot

Colofon
Tekst en redac�e: CAST (Henrië�e Sanders, Sophie
Stravens, Inge Ceulen-Wolfs)
Fotografie: Willie-Jan Staps, Pieter de Ruijter

CAST dankt de partners, sprekers, gespreksleiders,
ondersteunende par�jen en vooral de deelnemers en
belangstellenden die de ac�viteiten van CAST kleur
hebben gegeven. In het bijzonder gaat onze dank en
waardering uit naar sponsoren, subsidiënten en
beguns�gers zonder wie CAST zijn rol niet kan
vervullen. Ul�mo 2019 waren dit:

Subsidiënten 2019
Gemeente Tilburg, SCI

Projectsubsidiënten 2019
VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, S�ch�ng
Jaques de Leeuw, S�ch�ng KoBra

Projectpartners 2019
Kunstloc Brabant, Vereniging Deltametropool

CAST&co Hoofdpartners 2019
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

CAST&co Partners 2019
Heerkens Van Bavel Bouwgroep |Remmers
Bouwgroep | Archistad

CAST&co Basispartners 2019
Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen| Adviesbureau
Markslag Beljaars | Adviesbureau Vekemans | De Kok
Bouwgroep| H-KWADRAAT Architectuur | HONK |
Lavertuur Planontwikkeling | 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 |FAAM Bo.2 architects | Buro013 | CIER
architecten BV | stek architecten | heijmans
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