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inhoud

CAST heeft als doel de belangstelling voor en het denken en debat over architectuur, steden-
bouw en landschap – met name in en om de stad Tilburg – blijvend te stimuleren. CAST stelt 
zich op als onafhankelijk podium voor informatie, kritiek en reflectie. CAST stimuleert de be-
langstelling voor én de waardering van de eigen kwaliteit en schoonheid van de hedendaagse 
architectuur. Sinds de oprichting op 22 december 1994 is een omvangrijke reeks van activiteiten 
gerealiseerd. Lezingen, debatten, tentoonstellingen, ontwerpend onderzoek en publicaties zijn 
steeds beproefde middelen geweest. CAST verbindt het brede publiek, professionals en de vak-
studenten en heeft in het bijzonder aandacht voor educatie en talentontwikkeling. 

Het jaarverslag 2013 bestaat uit twee delen, een inhoudelijk verslag en een financiële verant-
woording. Deze bestuurlijke verantwoording vormt de verbinding tussen beide stukken.

Het kernbegrip in het afgelopen jaarprogramma was ‘sociale innovatie’. Voor CAST staat sociale 
innovatie voor de kunst van het ‘samenweven en samenleven’: slim samenwerken; elkaar opzoe-
ken en nieuwe verbindingen leggen in kennis en expertise; samen bereiken wat geen van ieder 
alleen kan en nieuwe concepten en producten ontwikkelen. De huidige tijd vraagt om een frisse 
blik: meer bereiken met minder middelen. Deze vernieuwing kan alleen voortkomen uit synergie 
tussen partijen die werken aan de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling 
van de stad en het landschap. Nieuwe inzichten ontstaan in het publieke debat, waar bewoners 
hun kennis van de alledaagse leefomgeving verbinden met het professioneel vakmanschap en de 
creativiteit van jong talent aan de vele opleidingen in de regio.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om het herkenbare platform wat CAST voor de ruimtelijke 
sector biedt, te vervlechten binnen de creatieve industrie zonder daarbij de eigen identiteit uit 
het oog te verliezen. De resultaten van deze nieuwe samenwerking zijn duidelijk aanwijsbaar. 
Zo zocht CAST onder meer de samenwerking op met het bkkc (Brabants kenniscentrum kunst 
en cultuur), FairFest, lokale kunstenaars en ondernemers en de Ambassade voor Creatieve za-
ken. Gezamenlijk is een divers programma rondom kunst, cultuur, architectuur en de kermis tot 
stand gekomen, als opmaatproject voor Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. Het programma 
bestond onder andere uit drie exposities, een lezing- en discussieavond, een muziekstuk, een 
kunstwandeling en een fotoboek. John Körmeling was een van de inspiratoren van het project. 
Dit is slechts een voorbeeld van een geslaagd crossovertraject.

In 2013 organiseerde CAST ook de open oproep STADSidee, waar een breed ‘publiek’ van (parti-
culiere) initiatiefnemers uitgedaagd werd om het idee tot een uitvoerbaar plan te brengen samen 
met verschillende professionals uit de creatieve industrie, economie en de overheid. Ook is het 
CASTmobiel na een grootschalige renovatie weer in gebruik genomen. Het bijzondere kunstwerk 
van Joep van Lieshout biedt CAST opnieuw een nomadische expositieruimte. Vanuit zijn promi-
nente plek in de Spoorzone met zichtlocatie vanaf het Centraal Station Tilburg, is het mobiel nu 
weer bruikbaar voor diverse initiatiefnemers in de stad.

Naast crosssectorale samenwerking, heeft CAST in 2013 ook ruim aandacht geschonken aan 
actuele ruimtelijke Tilburgse opgaven. Dit jaar vond maar liefst drie keer een publiek debat plaats 
rondom de nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad en het kernwinkelgebied. Door de grote 
opkomst heeft een divers publiek daarmee de gelegenheid gekregen mee te praten over de 
veranderingen. 
CAST heeft het publieke debat verder verspreid door de publicatie van een CASTverdieping over 
de binnenstad.

CAST is een onafhankelijke stichting met een bestuur met expertise over onder andere architec-
tuur, de bouwwereld, het onderwijs en het culturele veld. Het bestuur is, vanuit zijn brede exper-
tise, tevens de programmacommissie van CAST. Een kleine kern van het bestuur is als dagelijks 
bestuur nauw bij de bedrijfsmatige gang van zaken betrokken en biedt waar nodig de helpende 
hand.
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Resultaten van CASTprojecten en 
crosssectorale samenwerking
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De samenstelling van het bestuur was tot ultimo 2013:
Drs. Frits Horvers – voorzitter
Ir. Meggie Bessemans – secretaris
Ing. Peter Blankenstein – penningmeester
Dr. Ir. Marc Glaudemans
Dr. Ton Wagemakers
Ir. Anna Vos
Ir. Jeroen Wouters

De organisatie van CAST stond in het jaar 2013 voor de uitdaging om een programmamaker te 
vervangen. Door inzet van het team is CAST erin geslaagd om het programma op voortvarende 
wijze en met herkenbare kwaliteit uit te voeren. Een bijzonder woord van dank is op deze plek op 
zijn plaats aan Bas van der Pol. Gedurende 5 jaar is hij als programmamaker het gezicht van CAST 
geweest. Natuurlijk samen met andere medewerkers heeft zijn inspanning CAST weer een heel 
herkenbare plek in de Tilburgse culturele sector gegeven met een grote kwalitatieve uitstraling in 
den lande, waar het architectuurcentra betreft.
Het kantoor van CAST in het Deprez gebouw, op het snijvlak van het grootstedelijke transforma-
tiegebied de Spoorzone en de typisch Tilburgse buurt Theresia, biedt het jonge team van CAST 
een werkplek die naadloos aansluit bij de werkwijze van CAST: inspirerend, creatief, herkenbaar 
en verbindend. 

Het bestuur van CAST dankt alle sponsoren, begunstigers, medewerkers en vrijwilligers voor hun 
bijdrage en inzet voor CAST in het afgelopen jaar. De doelstelling van CAST om een goed archi-
tectuurklimaat in Tilburg en omgeving te stimuleren, kan slechts door betrokkenheid van velen 
worden gerealiseerd. 
In 2013 bestond het team uit:
Bas van der Pol – programmamaker tot 1april
Merle Rodenburg, Msc – programmamaker
Inge Wolfs - bureaumedewerker
Daarnaast werd, tot de vacature programmamaker definitief kon worden ingevuld, van diverse 
tijdelijke krachten gebruik gemaakt.

CAST heeft ook in 2013 een gezond financieel jaar achter de rug. Onder meer omdat ondanks de 
moeilijke omstandigheden vele sponsoren CAST zijn trouw gebleven en CAST erin is geslaagd de 
kleine groep vrienden uit te breiden. Ook vindt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) 
(voorheen het Stimuleringsfonds voor Architectuur) het CAST programma nog steeds van een 
hoog niveau waardoor deze subsidiënt CAST ook op een relatief hoog niveau subsidieert. 
Daarbij speelt een belangrijke rol dat in die subsidie het SCI inmiddels ook de mogelijkheden 
heeft betrokken dat een deel van de subsidie voor personeelskosten bestemd kan worden. De 
tegenhanger is dat het SCI besloten heeft dat vanaf 2014 het ingediende programma ook in het 
boekjaar voltooid moet worden. 

Op zich geeft dat financiële duidelijkheid, maar een beperkte uitloop vaak mede veroorzaakt door 
het willen inspelen op de actualiteit blijft naar onze opvatting een wenselijkheid.

Ondanks dat CAST content is met de financiële steun van de gemeente Tilburg, blijft het zorge-
lijk dat sinds 2010 een meerjarige continuïteit in de subsidieafspraken met de gemeente Tilburg 
ontbreekt en gemeentelijke bezuinigingen bovendien niet aan CAST voorbijgaan. Na jaren van 
continuïteit in de subsidiering is daarmee het bestaan voor CAST onzeker. Daar komt nog bij dat 
de gemeentelijke overheid te kennen heeft gegeven dat zij verwacht dat CAST in haar program-
mering aansluit op gemeentelijke beleidsdoelen. Hiermee ontstaan mogelijk diverse spannings-
velden met:
•	 de	absolute	conditie	waaronder	CAST	werkt:	onafhankelijkheid,
•	 de	algemene	beleidsuitgangspunten	van	het	SCI,	dat	juist	gericht	is	op	verbinding	van	diverse		
 actoren in de creatieve industrie en het overstijgen van het lokale beeld,
•	 de	filosofie	van	overige	sponsoren.
In dit geheel zoekt CAST nu een middenweg waarin alle partijen bediend kunnen worden. Daar-
voor is het noodzakelijk zoveel mogelijk contractuele zekerheid van gemeente en sponsoren te 
hebben. Hetgeen dan ook de inzet van CAST is in de diverse gesprekken die met de partijen die 
ons een goed hart toedragen worden gevoerd.
Het beleid van CAST is sinds een groot aantal jaren er op gericht om te reserveren voor noodza-
kelijke uitgaven en omvangrijke meerjarige programma’s. Deze keuze heeft het bestuur welover-
wogen gemaakt omdat het van mening is dat het als gesubsidieerd en gesponsord instituut geen 
pas geeft risicovolle programma’s te ontwikkelen als de financiering niet geregeld is. Vooral de 
meerjarige programma’s zouden door de subsidie onzekerheden onder druk kunnen komen te 

staan. Zo is dus een aantal jaren gereserveerd voor de renovatie van het CASTmobiel, nu deze 
voltooid is heeft het bestuur besloten wel jaarlijks een bedrag in een onderhoudsvoorziening voor 
het mobiel te doteren. Zo ook wordt voor het uitbrengen van een architectuurgids jaarlijks een 
bedrag gereserveerd. Tevens worden positieve resultaten op het boekjaar dan wel nagekomen 
resultaten op een vorig boekjaar gedoteerd in de voorziening voor toekomstige programmakos-
ten of onverwachte tegenvallers. Deze laatste worden dan weer aan deze reserve sponsor- en 
subsidiegelden onttrokken. In 2013 kwam beide voor; zo bleek de systeemwisseling dat door het 
SCI ook loonkosten gesubsidieerd worden, er toe te leiden dat bij de eindopstellingen alsnog 
positieve resultaten werden geboekt. Waartegenover staat dat op een project veel kosten werden 
gemaakt welke vooralsnog als verlies zijn genomen omdat het project kwam te vervallen. Op deze 
wijze kan CAST haar sponsoren, subsidienten en medewerkers in ieder geval de zekerheid bieden 
dat het lopende boekjaar financieel verantwoord kan worden afgewikkeld. 
Waar bij de financiering van het programma staat dat het beleid van CAST sinds een groot aantal 
jaren er op is gericht om te reserveren voor noodzakelijke uitgaven, kan gezegd worden dat dit 
ook het geval is voor algemene kosten. Derhalve heeft het bestuur besloten een vervangingsre-
serve voor inventaris op te nemen. Bij de verhuizing in 2010 kon op deze wijze het noodzakelijke 
nieuwe meubilair worden aangeschaft. Gezien de ontwikkelingen omtrent onze huisvesting is tot 
jaarlijkse reservering van 10% van de toenmalige investering besloten met ingang van het jaar 
2012.
Tot slot: doordat de subsidienten gemeente Tilburg en SCI geen accountantscontrole meer ver-
langen ontstond een positief resultaat van €1.454 over het boekjaar. Dit is toegevoegd aan de 
algemene reserve. 

Het Bestuur van CAST,
drs. Frits Horvers, Voorzitter

organisatie

financiën
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balans, baten en lasten

balans per 31 december 2013 activa 31-12-2013 31-12-2012
   
 vaste activa  
 materiële vaste activa 261 487

 vlottende activa  
 vorderingen 14.800 14.608
 liquide middelen 183.121 200.368

 totaal activa 198.182 215.463

   
 passiva 2013 2012
  
 eigen vermogen
 algemene reserve 34.681 33.227
 reservering sponsor -en subsidiegelden 32.421 11.145
 bestemmingsreserve 36.088 68.000

  103.190 112.372

   
 kortlopende schulden
 crediteuren 9.719 8.473
 overige belastingen en premies sociale verzekering 3.548 2.332
 overige schulden en overlopende passiva 81.725 92.286

 passiva 94.992 103.091

 totaal passiva 198.182 215.463

staat van baten en lasten 2013 baten 2013 2012
   
 sponsoring -en opbrengsten projecten 53.944 70.563
 subsidies 142.987 120.602

 totaal baten 196.931 191.165

 lasten  
   
 kosten projecten 87.265 88.636
 personeelskosten 94.761 88.864
 afschrijvingen materiële vaste activa 226 575
 huisvestingskosten 11.625 11.602
 kantoorkosten 8.912 7.656
 verkoopkosten 1.826 1.087
 algemene kosten 3.204 4.807
 kosten/opbrengsten voorgaande jaren - -

 totaal lasten 207.819 203.227

  -10.888 -12.062

 rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.173 2.848
 rentelasten en soortgelijke kosten -468 -332

 financiële baten en lasten 1.705 2.516

  -9.183 -9.546

 buitengewone baten - 
 mutatie reserveringen 9.183 9.546

 resultaat 0 0
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•	 Opleveringsbezoek	|	Duurzaam	Proyecto	Roble	1

 9 januari 2013

•	 Netwerk	en	lezing	|	Ontwikkelingen	op	de	woningmarkt	1

 9 januari 2013

•	 Stadsgesprek	|	Binnenstad	Tilburg	1

 16 januari 2013

•	 Gastlezing	|	“Tussen	de	Linten”	1

 22 en 29 januari 2013

•	 Stadsgesprek	|	De	Groene	Stad	Tilburg	1

 7 februari 2013

•	 Netwerk	|	Initiat13f	1

 22 februari 2013

•	 Innovatiedialoog	|	Platform	Ruimtelijk	Erfgoed	Tilburg	(PRET)
 15 maart

•	 Stadsgesprek	|	Initiatief	in	gebiedsontwikkeling	1

 20 maart 2013

•	 Lezing	|	Waarde	van	kerkgebouwen
 21 maart 2013

•	 Excursie	|	Architectuurexcursie	Midden-Brabant,	Waalwijk	en	Loon	op	Zand
 5 april 2013

•	 Discussieavond	|	Evaluatie	bestemmingsplansystematiek
 7 mei 2013

•	 Innovatiedialoog	|	Platform	Ruimtelijk	Erfgoed	Tilburg	(PRET)
 16 mei

•	 Publicatie	|	CASTverdieping	5	-	Ouderenzorgarchitectuur	in	Tilburg
 17 mei 2013

•	 Filmvertoning	|	013	in	een	dozijn
 6 juni 2013

•	 Expositie	|	Chop,	chop,	chop…	altijd	prijs!
 20 juni - 28 juli 2013

•	 Lezing	|	Dag	van	de	Architectuur	2013,	24uur	particulier	opdrachtgeverschap
 21 juni 2013

3
programma

chronologisch overzicht 
programma 2013

•	 Fietstocht	|	Dag	van	de	Architectuur	2013,	architectuur	in	Oisterwijk
 22 juni 2013

•	 Lezing	en	stadsgesprek	|	Tilburg	is	Kermis
 26 juni 2013

•	 Buurtexcursie	|	Vrienden	van	CAST
 23 augustus 2013

•	 Buurtexcursie	|	Ken	het	Veemarktkwartier!	Educatie	Willem	II	College
 29 augustus 2013

•	 Innovatiedialoog	|	Platform	Ruimtelijk	Erfgoed	Tilburg	(PRET)
 4 september

•	 Workshop|	CAST	STADSidee
 7 september 2013

•	 Expositie	|	Belslijntje	en	heropening	CASTmobiel
 8 september 2013

•	 Educatie	|	Kennismaking	met	een	architectenbureau
 11 oktober 2013

•	 Rondleiding	|	Duurzaam	gemaakt	Midden-Brabant	–	Cultureel	Centrum	Hilvarenbeek
 28 oktober 2013

•	 Innovatiedialoog	|	Platform	Ruimtelijk	Erfgoed	Tilburg	(PRET)
 6 november 2013

•	 Lezing	en	presentatie	|	CAST	STADSidee
 7 november 2013

•	 Debat	|	Hoe	klopt	het	Tilburgse	hart?
 29 oktober 2013

•	 Debat	|	Met	het	hart	op	de	tong
 15 november

•	 Publicatie	|	Binnenstad	Tilburg
 11 december

•	 Excursie	|	Wonen	in	Turnhout	en	Tilburg
 6 december 2013

1.  Deze activiteiten zijn omschreven in het inhoudelijk jaarverslag 2012 en worden daarom in dit jaarverslag 
 niet uitgebreid toegelicht
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Op donderdag 21 maart stond daarom een lezing over de waarde van kerkgebouwen op het 
programma. Wegens de grote opkomst was de naastliggende zaal erbij getrokken en dat was 
geen overbodige luxe. Na een korte uitleg over onze samenwerking tussen CAST, PRET en de 
heemkundekring Tilborch was het woord aan de spreker Wies van Leeuwen. Wies is architectuur-
historicus en oprichter van het Cuypersgenoodschap. Hij houdt zich bezig met de architectuur 
van de 19de eeuw, het behoud van kerkgebouwen en restauratieopvattingen in de monumen-
tenzorg. Sinds 1979 is hij beleidsmedewerker cultuurhistorie en monumenten bij de provincie 
Noord-Brabant.	Hij	gaf	zijn	lezing	naar	aanleiding	van	zijn	nieuwe	boek:	“De	100	mooiste	kerken	
van	Brabant”.

In grote stilte werd geluisterd naar deze deskundige spreker over de waarde van kerken in Bra-
bant en het probleem van de ontkerkelijking. Het belangrijkste van kerken en hun inventaris is dat 
ze verhalen vertellen over de geschiedenis. Vaak is er sprake van meermaals herbestemmen, lig-
gen er belangrijke personen begraven en zijn stijlkenmerken sterk verbonden aan een bepaalde 
tijd. Wies van Leeuwen hield een vurig pleidooi om kerken zo weinig mogelijk te slopen, maar te 
kiezen voor herbestemmen. Door transformatie kunnen kerken hun verhaal blijven vertellen. Een 
warm en verdiend applaus besloot deze lezing.

Datum: donderdag 21 maart 2013
Locatie:	Café	Restaurant	“Boerke	Mutsaers”	Tilburg
Aantal bezoekers: 91

Partners
Heemkundekring Tilborch, PRET (Platform voor 
Ruimtelijk Erfgoed in Tilburg)

 

waarde van kerkgebouwen
lezing in samenwerking met de heemkundekring tilborch

In Tilburg en heel Brabant moet op korte termijn beslist gaan worden welke kerken behouden 
blijven, herbestemd of zelfs gesloopt worden. De ontkerkelijking is hiervan de oorzaak en 
vraagt om een grondige bezinning over de kerkgebouwen. 

architectuurexcursie 
midden-brabant, waalwijk en 
loon op zand
excursies in stad en regio

“Geweldige excursie!!!! Goed georganiseerd!!! Mooie architectuur!!!”
“Het had voor mij in Waalwijk nog wat langer mogen duren. Ik heb gewoon genoten!! Dank”
“Veel lof voor dit initiatief!!”

Schriftelijke reacties van deelnemers

Op veler verzoek en eigen initiatief organiseerde CAST excursies in Tilburg en de omliggende 
regio. Uitgangspunt is het belichten van bijzondere gebouwen en het vergroten van de alge-
mene kennis over de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van Midden-Brabant.   

Op vrijdag 5 april stond een enthousiast gezelschap van 33 deelnemers klaar voor de bus naar 
buurtgemeentes Waalwijk en Loon op Zand. Zowel Waalwijk als Loon op Zand kennen een geheel 
eigen structuur en geschiedenis. De gemeente Waalwijk is de tweede gemeente van Midden-
Brabant. Na een warm welkomstwoord in de raadzaal door wethouder Ronald Bakker, startte 
stedenbouwkundige Peter Hermens met een korte introductie over de stad. Zijn presentatie 
begon bij het oorspronkelijke slangenlandschap bestaande uit lange stroken loodrecht op de dijk, 
en voerde ons langs de grote ruimtelijke invloed van de leer- en schoennijverheid, het veelvuldig 
samenvoegen van gemeentes en de gevolgen van de watersnoodramp naar de huidige steden-
bouwkundige structuur van Waalwijk.

Rondleiding Waalwijk
Datum: vrijdag 5 april 2013
Locatie: Gemeentehuis, Waalwijk
Aantal bezoekers: 33

Lezing Loon op Zand
Datum: vrijdag 5 april 2013
Locatie: Atelier Francine Broos 
Interieurarchitecten, Loon op Zand
Aantal bezoekers: 37

Partners
Gemeente Waalwijk, Francine Broos 
Interieurarchitecten
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evaluatie bestemmingsplan-
systematiek
discussieavond georganiseerd door de gemeente tilburg in 
samenwerking cast

Mensen die hun huis willen verbouwen moeten vaak een vergunning aanvragen. De gemeente 
toetst dan of het plan aan de regels voldoet. In 2013 staat een evaluatie van deze bestem-
mingsplansystematiek op het programma. Door middel van online stellingen en foto’s werd 
aan inwoners en professionals gevraagd mee te praten over aanpassingen van bouwregels in 
de stad.

Online werden in drie weken, drie stellingen geplaatst. Daarop brandde een inhoudelijke discus-
sie los.

“Ik vind voorbeeld 1 een passende uitbouw en voorbeeld 2 een lelijke uitbouw. Dat ik het lelijk 
vind is misschien niet genoeg reden om zo’n uitbouw af te wijzen. Ik kan me voorstellen dat het 
wonen er op vooruit kan gaan en in de straat niemand bezwaar heeft tegen zo’n uitbouw.”

“Het eerste voorbeeld vind ik prima, omdat het in de stijl van de woning(en) is doorgevoerd. Het 
andere voorbeeld, onder vind ik echt not-done. Ik mag hopen dat het een trucagefoto is. Anders 
moet de welstand zich toch eens achter de oren krabben...”

“moeilijk is deze. De bovenste vind ik nog net kunnen, de onderste niet. Omdat de bovenste wel 
in stijl blijft, de onderste totaal niet; en de laatste bovendien ook het uitzicht v.d. buren belem-
mert. Ook al gaat dat “maar” om de bovenverdiepingen: dat mag niet.”

“Ik vind dat een huiseigenaar zelf mag bepalen wat ie met zijn huis aanvangt. Er moet wel gecon-
troleerd worden op veiligheid, maar de meeste regels van welstand zijn nutteloos? Zoals bijv. de 
beperking van de maximale diepte toegestaan vanaf de voorgevel.”

Aanvullend aan de online activiteiten werd op 7 mei een speciale discussieavond over de geplande 
aanpassingen georganiseerd, met als discussieleider Guido Wallagh. Onderwerpen die ter sprake 
kwamen waren: het mogelijk maken om een extra verdieping te bouwen op een aanbouw, het rea-
liseren van een uitbouw voor de voorgevel(rooilijn) en het beperken van de bouw- en goothoogte 
van hoofdgebouwen aan de voorzijde in karakteristieke straten en/of wijken. Aanwezig waren on-
der andere architecten, stedenbouwkundigen, bewoners, raadsleden en de wethouder Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen Joost Möller. Tijdens de avond werd goed naar elkaar geluisterd, maar 
werd ook een pittige discussie niet uit te weg gegaan.

Datum: dinsdag 7 mei 2013
Locatie: Stadskantoor 1, koffiekamer, Tilburg.
Aantal deelnemers discussieavond: 21
Aantal inhoudelijke reacties online: 51

Partners
Gemeente Tilburg

Na de presentatie was het tijd voor een wandeling langs bijzondere (en soms controversiële) 
architectuur en bijzondere plekken in de stad. Ook deelnemers die goed bekend waren met de 
gemeente kwamen tot hun verbazing op verrassende onbekende plekken die verscholen lagen 
achter beukenhagen en de drukte van het centrum.

Tijdens het tweede deel van de excursie was CAST te gast in het bijzondere atelier van Francine 
Broos Interieurarchitecten in Loon op Zand. Loon op Zand bestaat uit drie kernen (Kaatsheuvel, 
Loon op Zand en De Moer), waar Loon op Zand de oudste van is. Rond 1100 ontstond bewoning 
op een kruispunt van handelswegen. Deze geschiedenis wordt overgebracht door wethouder 
Ruud van Eijkeren. Het atelier van Francine Broos ligt naast een wit zaadhuisje (een poortwach-
terwoning uit ± 1260). Deelnemers kregen de unieke kans om het bijzonder atelier gemaakt van 
moderne materialen als beton, staal en glas, van binnen te bezichtigen met een persoonlijke 
toelichting van Francine zelf.

goed

kennis voorafgaand aan de CASTactiviteit
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Kennis over architectuur en stedelijke structuur 
van Waalwijk gemeten onder deelnemers de 
CASTactiviteit

Kennis over architectuur en stedelijke structuur 
van Loon op Zand gemeten onder deelnemers 
de CASTactiviteit
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013 in een dozijn
filmvertoning en gesprek

Op donderdag 6 juni presenteerde CAST het resultaat van een bijzonder samenwerkingverband 
met GRAS, het architectuurcentrum in Groningen. Voor deze film, opgestart onder de geheimzin-
nige titel ‘Project X’, werden eind 2011 drie Groningers in een geblindeerde bus ‘ontvoerd’ naar 
diverse plekken in Tilburg. Ter plaatse werden de reacties en commentaren van de deelnemers 
op film geregistreerd. Dit heeft geleid tot een mooie documentaire die de kijker uitdaagt door 
andere ogen te kijken naar zijn eigen omgeving en specifiek reflecteert op de inrichting van de 
openbare ruimte in Tilburg. Locaties die aan bod komen zijn onder andere de Reeshof, het Wa-
randebos en Jeruzalem. 
De vertoning van de film werd ingeleid door Gabriël de Graauw, medewerkster van het Gronings 
architectuurcentrum GRAS. Zij vertelde over de totstandkoming van de film. Na afloop van de 
film was er een zaalgesprek waaraan Frans van der Schoot, hoofd Ruimte bij de gemeente Til-
burg, deelnam. Het gesprek legde een verband tussen hetgeen er in de film te zien was en de 
structuurvisie Toekomst Tilburg 2040, waarbij de heer Van der Schoot deelnemer was van het 
onderdeel ‘Geborgen en Ontvankelijke Stad’. 

 

Datum: donderdag 6 juni 2013
Locatie: Deprez Gebouw, Lange Nieuwstraat 
172-174, Tilburg.
Aantal bezoekers: 35

Partners
Platform GRAS

dag van de architectuur 2013,
24uur particulier opdrachtge-
verschap
lezing, prijsuitreiking, fietstocht

Zoals gebruikelijk organiseren de BNA kring Midden-Brabant en CAST een gezamenlijk pro-
gramma tijdens de landelijke Dag van de Architectuur. In 2013 betrof dit een gevarieerd 
programma, met een lezing van John Körmeling, een tentoonstelling, een prijsuitreiking, een 
fietstocht naar Oisterwijk en de heropening van het CASTmobiel.

Lezing en prijsuitreiking
Het programma op 21 juni startte met een lezing van architect en beeldend kunstenaar John 
Körmeling. Hij is bekend in Tilburg van beeldbepalende werken als het Draaiend Huis op de Has-
seltrotonde en de nieuwe brug in de Piushaven. Körmeling is een internationaal gerenommeerd 
kunstenaar en hij ontwierp voor de EXPO 2010 in Shanghai het Nederlandse paviljoen met de 
naam Happy Street. De lezing was een persoonlijke visuele bloemlezing, waarbij Körmeling aan 
de hand van een grote hoeveelheid beeldmateriaal, die van allerhande afkomst was, inspiratie-
bronnen en werkproces liet zien. 
Na een korte pauze vond de prijsuitreiking van de BNA ideeënprijsvraag voor de Theresiazone 
plaats. De prijsvraag heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de 
Theresiazone. Ook werd er extra aandacht gevestigd op het (collectief) particulier opdrachtge-
verschap. Uit 13 inzendingen zijn 3 winnaars gekozen, daarnaast was door middel van stemmen 
via Facebook een Publiekslieveling bepaald. Grote winnaar bleek het project 103Lochi van bouw-
kundestudenten Suzy Chong en Lex Hildebrant, werkzaam bij Buro013. Zij ontvingen zowel een 
juryprijs, als de Publiekslieveling. 

Datum: vrijdag 21 juni 2013
Locatie:  Smederij Club, Spoorzone Tilburg.
Aantal bezoekers: 140

Partners
BNA Kring Midden-Brabant
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Fietstocht Oisterwijk
Naar aanleiding van het verschijnen van de Architectuurgids Midden-Brabant, heeft CAST dit 
jaar samen met de VVV Tilburg drie thematische architectuurfietsroutes ontwikkeld. De routes 
werden officieel gepresenteerd tijdens de Dag van de Arhcitectuur. Om dit te vieren werd een 
deel van de route Tilburg-Oisterwijk gefietst, onder leiding van Frenkel Beerens, Beleidsmede-
werker Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Oisterwijk, die voor de gelegenheid als gids 
optrad. Tijdens de route werden gebouwen en locaties aangedaan waar een bijzondere ontwik-
keling plaatsvindt. Zo werd er gestopt midden in de natuur, vlakbij de Grote en Kleine Speijck, 
alwaar architect Jacq. de Brouwer (Bedaux de Brouwer Architecten) en opdrachtgever Simon 
van Esch (Van Esch/ Functionals) aan de hand van afbeeldingen van schetsen en een maquette 
vertelden over de woning die hier zal verrijzen. Op een andere locatie vertelde René van den 
Hout (M30 Architecten) over het project JongGebouwd; een CPO-project (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) gerealiseerd door de kopersvereniging met deze naam. Na een korte le-
zing in het kantoor van M30 werd ook de locatie bezocht, het bouwblok in uitbreidingswijk Pan-
nenschuur Buiten, waar uiteindelijk 19 woningen gerealiseerd zijn. Al met al was het een mooie 
dag, met een stevige fietstocht en positieve reacties van de bezoekers.
Ter afsluiting van de Dag van de Architectuur (her)opende CAST de deuren van het CASTmobiel. 
Het Mobiel, een ‘mobiele’ tentoonstellingsruimte van Joep van Lieshout, was daags voor de 
DvDA achter het Deprez gebouw geplaatst na een renovatie. Zaterdagmiddag was voor ieder-
een te bezoeken, onder het genot van een drankje. 
 
 

Datum: vrijdag 22 juni 2013
Locatie:  start bij Manege Hooijen, Broek-
straat 9, Tilburg
Aantal bezoekers: 47

Partners
BNA Kring Midden-Brabant
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tilburg is kermis
lezing en expositie

Tilburg is de kermishoofdstad van de Benelux. Vorig jaar trok dit grote volksfeest op-
nieuw een record aantal bezoekers, naar schatting 1,5 tot 1,6 miljoen mensen. Even is 
Tilburg geen gewone Brabantse stad, maar zijn straten en plein veranderd in een groot 
attractiepark waar iedereen welkom is. Tilburg heeft geen kermis, Tilburg is kermis.

In	het	kader	van	“Culturele	Hoofdstad	2018”	wordt	hard	gewerkt	aan	de	plannen	voor	een	
nieuw kermiscultuurfestival, met een spannende verbinding tussen volkscultuur en kunst. 
In het ‘Tilburgse jaar’ 2013 was daarom extra veel aandacht voor de kermis. CAST organi-
seerde op woensdag 26 juni een lezing over dit festijn, in samenwerking met het bkkc en 
FairFest. Een week eerder, op 20 juni, opende het bkkc haar deuren voor een zomertentoon-
stelling over de kermis. 

Aanvullend aan de tentoonstelling was tijdens de lezing aandacht voor de geschiedenis, 
voor het alledaagse leven en voor de toekomst van de kermis. De naam ‘Tilburg is Kermis’ 
werd uitgelegd door vier interessante sprekers, vanuit vier invalshoeken. De avond startte 
met een inleiding over de historie van de Tilburgse Kermis door schrijver en ‘cultuuractivist’ 
Paul Spapens. Hij vertelde hoe de Tilburgse kermis de grootste heeft kunnen worden, maar 
ook hoe belangrijk de kermis voor de stad is. Geurt Grosfeld (op foto), gespecialiseerd in 
culturele veranderingsprocessen, droomde vervolgens hardop over zijn visioen voor de Til-
burg kermishoofdstad.
Om de kermis in de Tilburgse binnenstad mogelijk te maken, worden straten en pleinen 365 
dagen per jaar aangepast. Ontwerper van buitenruimte Frank van Vliet vertelde over deze 
ontwerpaanpassingen, die de Tilburgse straten zo bijzonder maken. 

Datum lezing: woensdag 26 juni 2013
Locatie: bkkc, Spoorlaan 21 i-k, Tilburg
Aantal bezoekers: 70

Datum expositie: 20 juni - 28 juli 2013

Partners
bkkc (brabants kenniscentrum kunst en cultuur), 
Fairfest

Na drie lokale sprekers, kwam kermisexploitant Kokkie Kroon aan het woord. Zij kent als geen an-
der het dagelijkse leven op de kermis, en gaf het publiek een bijzondere blik achter de schermen 
van de kermis. Het leven onderweg, maar ook onderwijs, het wonen, de cultuur, collega’s en de 
relatie met verschillende steden kwamen aan bod. 
CAST	heeft	ook	bijgedragen	aan	de	bkkx	zomerexpositie	“Chop,	chop,	chop…	altijd	prijs!”.	Deze	
expositie was gratis toegankelijk, en bracht kunst, kermis en fotografie op een verrassende wijze 
bij	elkaar.	Bezoekers	aan	de	lezingavond	“Tilburg	is	Kermis”	hebben	een	bezoek	gebracht	aan	de	
tentoonstelling tijdens de pauze en de borrel.
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ken het veemarktkwartier!
buurtexcursie en educatie willem II college

CAST verzorgt niet alleen rondleidingen over architectuur een stedenbouw voor bewoners en 
professionals, maar heeft ook speciale aandacht voor educatie. Vier groepen middelbare scho-
lieren van het Willem II College werden in meerdere rondleidingen uitgedaagd om opnieuw naar 
het Veemarktkwartier te kijken. We vroegen leerlingen naar hun mening over de gebouwen, de 
openbare ruimte, de parken en de stad. Ze hebben kennis gemaakt met de culturele en archi-
tectuurgeschiedenis van de buurt. Aan de hand van karakteristieke gebouwen en plekken, zoals 
Poppodium 013, Renewed, Midi, het voormalig Patronaat, het Basketbal Centre Court, de Inter-
polis binnentuin en het Duvelhok, werd besproken hoe Tilburg omgaat met de cultuurhistorie van 
de stad: slopen, renoveren, herbouwen, of juist een hele strakke moderne toevoeging.

Datum: donderdag 29 augustus 2013
Locatie: Veemarktkwartier Tilburg
Aantal bezoekers: 60

vrienden van cast
excursie

Na het succes van vorig jaar organiseerde CAST ook in 2013 weer exclusieve vriendenactivi-
teit. Op een zonnige en zeer warme middag, startte een groep van ongeveer 15 deelnemers 
aan de Tilburgse buurtexcursie. Net als vorig jaar waren de vrienden zelf aan het woord. Zo 
werd het een bijzondere activiteit voor en door vrienden.  

Aan alle deelnemers was gevraagd om een Tilburgs hoogtepunt uit te kiezen waar de excursie 
zou stoppen tijdens de fietstocht. Door Tilburgers zelf aan het woord te laten, kwamen we langs 
een aantal bijzondere plekken in de stad. Onder andere een net opgeleverd strak woonhuis in 
een jaren ’30 buurt, de (in verbouwing zijne) Villa Pastorie in de Piushaven, en de voormalige Le-
oSchool (nu woongebouw). Omdat iedere deelnemer ook zelf de rol van gids op zich nam, werd 
het een middag vol enthousiaste verhalen en levendige discussies over verschillende buurten en 
gebouwen. De middag werd afgesloten met een borrel in het gerenoveerde CASTmobiel. 

Datum: vrijdag 23 augustus 2013
Locatie: Tilburg
Aantal bezoekers: 15
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belslijntje en heropening 
castmobiel
culturele fietstocht

De initiatiefgroep BelsLijntje organiseerde op zondag 8 september 2013 een groots opgezette 
fietstocht	met	als	thema	“De	Verborgen	Statie,	een	culturele	fietstocht	013-014”.	Tijdens	deze	
tocht genoten deelnemers, inwoners uit de streek en bezoekers van de vele optredens en voor-
stellingen en is uitgebreid de smaak van gerechten uit de streek geproefd. We beleefden een 
dag vol verhalen over en manifestaties van het BelsLijntje, de streek en de mensen die er wonen.
Op 13 verschillende plaatsen (staties) langs de route organiseerden we een evenement en daar-
mee sluiten we aan bij een lange reeks van initiatieven in het kader van het jaar 013 in Tilburg. En 
voor de mensen met een goed kerkelijk geheugen: We zochten naar de 14e statie, onze Verbor-
gen Statie. (bron: www.belslijntje.nl)

De	fietstocht	“het	BelsLijntje”	 startte	bij	CAST,	 in	het	gerenoveerde	CASTmobiel	 (ontworpen	
door kunstenaar Joep van Lieshout). In deze eerste statie werden de deelnemers, door middel 
van historische en hedendaagse foto’s van het Bels Lijntje op de hoogte gebracht van de ont-
staansgeschiedenis van deze route.

Datum: zondag 8 september 2013
Locatie: CASTmobiel, achter het Deprez

duurzaam gemaakt midden-  
brabant – cultureel centrum 
hilvarenbeek
rondleiding

“Ik vind het bijzonder prettig om door middel van excursies kennis te nemen van het werk van 
collega architecten; zeer leerzaam en inspirerend!”

Schriftelijke reactie van een deelnemer

Op 15 september opende Mutifunctioneel Cultureel Centrum Elckerlyc zijn deuren in Hilvaren-
beek. Een belangrijke gebeurtenis voor de gemeente, waarmee een prachtlocatie is gegeven aan 
diverse culturele functies. Het multifunctionele gebouw kent een bijzondere architectuur, waarbij 
op zorgvuldige wijze rekening is gehouden met het bestaande omliggende dorpshart. In het ge-
bouw bevinden zich onder andere een theaterzaal, een bibliotheek, een muziekschool, maar ook 
appartementen en een parkeergarage. Daarbij is het culturele programma aan de kant van het 
Vrijthof gesitueerd, terwijl de woningen richting de aangrenzende woonwijk liggen. 
Op maandag 28 oktober organiseerde CAST een rondleiding in dit fonkelnieuwe complex. Hier-
bij gaven projectarchitect Jacq. de Brouwer, interieurarchitect Francine Broos  en opdrachtgever 
en aannemer Nico van Gisbergen namens V.O.F. Bouwcombinatie Hilvarenbeek uitleg over het 
proces van ontwerp, bouw en inrichting. Dit deden zij zowel tijdens een rondwandeling door 
het complex, als door middel van korte presentaties. Het was heel interessant om vanuit deze 
diverse perspectieven een bouw en ontwerpproces belicht te zien. Ook burgemeester Palmen 
van de gemeente Hilvarenbeek was kort aanwezig, om toe te lichten wat de betekenis van dit 
multifunctionele gebouw voor de gemeente is. 
De excursie werd afgesloten met een informele borrel in de foyer van het Elckerlyc. 

Datum: maandag 28 oktober 2013
Locatie: Multifunctioneel Cultureel Centrum 
Elckerlyc, Hilvarenbeek
Aantal bezoekers: 35
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Datum debat: woensdag 16 januari 2013
Locatie: Deprez
Aantal bezoekers: 159

Datum debat: dinsdag 29 oktober 2013
Locatie: Theaterzaal Factorium Tilburg
Aantal bezoekers: 182

Datum debat: vrijdag 15 november 2013
Locatie: Mercure hotel
Aantal deelnemers: 23

Oplage CASTverdieping Binnenstad: 2.000

tilburgse binnenstad
debatdrieluik en publicatie

De Tilburgse binnenstad is continu in ontwikkeling. Om de binnenstad ook voor de toekomst 
aantrekkelijk te houden, voor Tilburgers en voor haar gasten, werkt Kees Rijnboutt in op-
dracht van de gemeente Tilburg, met zijn ontwerpteam aan de toekomst. Een complexe op-
gave, dat blijkt al snel, en deze veranderingen gaan Tilburg letterlijk aan het hart. Dat roept 
reacties op. Met als doel het debat over de binnenstad op gang te krijgen en een onafhanke-
lijk platform te bieden aan de stad om te spreken over de ontwikkelingen, organiseerde CAST 
op 16 januari en op 29 oktober 2013 twee discussieavonden over de binnenstad.

Tijdens de discussieavond in januari was veel aandacht voor de visie kernwinkelgebied. Dat le-
verde in de maanden daarna de nodige reacties op. Niet alleen het drukbezochte CASTdebat, 
maar ook vele krantenartikelen hielden de Tilburgers op de hoogte. De betrokkenheid van de 
Tilburgers bleek zo groot, dat rondom de fontein van Beljon een heuse actiegroep ontstond. Op 
verschillende manieren lieten Tilburgers hun mening horen. Via de facebookpagina ‘Beljon moet 
blijven’, twitter en online blogs en polls op het Brabants Dagblad. Niet alleen digitaal, maar ook 
in de binnenstad zelf werd verder gediscussieerd. Tijdens de Open Monumentendag werd aan 
Tilburgers gevraagd de fontein te vereeuwigen op een vel tekenpapier en er was zelfs sprake van 
protest sit-in op de Beljonfontein, compleet met muzikale begeleiding.

De betrokkenheid vanuit de samenleving is niet beperkt gebleven tot de markante fontein. Ook 
in de lokale media was in de weken na het debat van 29 oktober veel aandacht voor het Tilburgse 
stadshart. Zo werden in het Stadsnieuws achtereenvolgens het Kantongerecht (architect Jos Be-
daux) en het Stadskantoor 1 (architect Herman Kraaijvanger) verkozen tot MoNUment van de 
week. Deze gebouwen, beiden gelegen aan het Stadhuisplein, werden overigens ook genoemd 
door de Tilburgse Projectgroep Naoorlogs Erfgoed in de ‘top 40 wederopbouwerfgoed Tilburg 
1940-1970’.

Dat er vanuit de lokale vakgemeenschap extra aandacht is voor de binnenstad bewijst een aantal 
lokale architecten. Zij zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben een inspiratiemanifest ge-
schreven.

Wegens de grote Tilburgse betrokkenheid en de recente ontwikkelingen rondom een concept 
stedenbouwkundig plan, organiseerde CAST in samenwerking met de gemeente Tilburg, op 29 
oktober	een	tweede	stadsdebat.	De	titel	van	de	avond	was:	‘Hoe	klopt	het	Tilburgse	hart?’.	Het	
doel van de avond was om niet enkel eenzijdig te reageren op de nieuwe conceptplannen, maar 
ook iedereen de gelegenheid te geven mee te spreken over datgene wat écht belangrijk is voor 
de Tilburgse binnenstad. Alleen als deze kernwaardes boven tafel komen, kan het als onderdeel 
worden meegenomen in de vervolgstappen.

Tijdens de debatavonden is er door enkelen gesproken, maar ook door veel mensen geluisterd. 
De CASTverdieping, uitgegeven in december, geeft daarom niet alleen een letterlijk verslag van 
de debatavond, maar biedt ook een greep uit de verschillende reacties die hier uit voortgekomen 
zijn. In de dagen na het debat is een levendige discussie ontstaan. Het publieke debat verplaatste 
zich vanuit de zaal naar de borrel en de dagen daarop volgend naar de media. Dat een stadsde-
bat voor extra reuring kan zorgen, bewijst dit binnenstaddebat als geen ander. Stephan Jongerius 
(journalist van het Brabants Dagblad) en Berny van de Donk (schrijver van het CASTdebat verslag) 
zagen in het CASTdebat van eind oktober een mooie aanleiding om de discussie in de stad voort 
te zetten. Kort daarna, op 15 november, hebben zij met een kleine groep verder gesproken over 
de binnenstad. Zoals zij zelf omschrijven: met het hart op de tong! Om dit kleinschalige spontane 
initiatief ook voor de rest van Tilburg toegankelijk te maken, heeft CAST voor de notulen ge-
zorgd. Deze zijn voor iedereen na te lezen op de website www.castonline.nl/binnenstad.
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cast stadsidee
workshop bewonersinitiatieven, publicatie, lezing en 
presentatie

“Heel goed idee om ‘leken’ kennis te laten maken met de kennis en kunde van professionals!”
“Geen suggesties, wel verrast door het initiatief dat alle bewoners op deze manier worden betrok-
ken en ideeën mogen leveren!

Schriftelijke reacties van een deelnemer

verslag en reflectie stadsidee: liefde voor de stad

Door Anne Seghers
De liefde voor de stad spat er vanaf en de betrokkenheid is groot. Tilburgers gaven enthousiast 
gehoor aan de oproep van CAST om stadsideeën in te zenden. Bijna veertig ideeën werden de 
afgelopen maanden ingediend, variërend van prille, wilde dromen tot gerijpte projectvoorstellen. 
Deze oproep kwam niet uit de lucht vallen. CAST had gesignaleerd dat er een veelheid aan goede 
ideeën broeide in de stad. Met het project STADSidee wilde CAST deze plannen een gezicht ge-
ven, een podium bieden en de mogelijkheid aanreiken om aan te haken bij andere goede ideeën 
of bij reeds bestaande projecten en geldstromen. Op 7 november werden de ideeën in een stads-
bundel officieel gepresenteerd aan de stad en overhandigd aan wethouder Joost Möller.

Verbindingskracht
Deze opzet van CAST blijkt te werken. Want tijdens de podiumronde waarin vijf ideeën uitgelicht 
werden, ging de Tilburgse verbindingskracht meteen van start. Zo legde Ton Jacquot, werkzaam 
bij een woningcorporatie en bedenker van het voorstel Camping Voetbal  meteen de verbinding 
met het idee Deelbus van Maarten Obbens. Dit idee betreft een speciaal opgetuigde voorzienin-
genbus met faciliteiten als een bibliotheek, buitenkeuken, ruilmuur, loungehoek en een loketfunc-
tie voor informatieve diensten van de gemeente en GGD. Toen Obbens aangaf dat het verwerven 
van een bus de eerste stap was richting realisatie van de Deelbus, vulde Jacquot aan dat zijn cor-
poratie nog een bus had staan die nauwelijks gebruikt werd. De eerste lijntjes waren gelegd. En 
bij het voorstel Gevelplakkaten Textielindustrie van Thea Veel, een idee om met gevelbeschilderin-
gen het verleden van de meer onbekende en verborgen textielpanden bloot te leggen, reageerde 
een vertegenwoordiger van de Heemkundekring enthousiast dat hij hier wel kansen in zag en 
betrokken wilde zijn bij een vervolg. De open houding van Tilburgers om samen te werken en plan-
nen te verbinden, vormt een goede humuslaag waarop de stadsideeën kunnen rijpen en groeien. 

Rode draden
Het scala aan verbindingsmogelijkheden is niet het enige dat de inzendingen met elkaar gemeen 
hebben. Wat opvalt is dat veel voorstellen bestaande locaties beter of anders willen gebruiken. 

Datum workshop: zaterdag 7 september 2013
Locatie: Deprez
Aantal deelnemers: 36

Datum lezing en presentatie: donderdag 
7 november 2013
Locatie: Deprez
Aantal deelnemers: 60

Oplage STADSideeën bundel: 1.000

Deze ideeën lopen uiteen van het versterken van bestaande stedelijke structuren, het verbinden 
van losse plekken tot grotere routes, het opwaarderen van reeds aanwezige stukjes stad of het 
meervoudig gebruiken van locaties die on(der)benut zijn. Een bijkomend voordeel van dit ´herge-
bruik van de bestaande stad´ is de grote mate van haalbaarheid. De basis van ideeën is immers al 
aanwezig in de stad, enkel een nieuwe gebruiksvorm, een verbinding, een nieuw licht erop zorgt 
dat plekken kunnen uitgroeien tot een nieuwe, grotere en betere betekenis voor de stad.
Wie door de bundel ideeën bladert, ziet daarnaast al snel dat veel ideeën ´groen´ inzetten om bij 
te dragen aan een fijnere leefomgeving. Hierbij is het opmerkelijk dat de ideeën verder gaan dan 
enkel het vergroenen van stedelijke ruimtes; bijna alle groenplannen stellen voor om programma 
toe te voegen aan het groen. Zo is er educatief groen, eetbaar groen, ontspanningsgroen, sport-
groen, ontmoetingsgroen en vakantiegroen terug te vinden in de ideeënbundel. Tilburg mag in de 
statistieken dan wel naar voren komen als zeer groene stad, toch wordt dit door de bewoners niet 
zo beleefd. Daarom is de insteek om programma te koppelen aan groene ruimtes zeer waardevol 
want zo laden deze plekken zich op met extra betekenis voor de stad. 
Een andere overeenkomst tussen de ingezonden stadsideeën is de aandacht voor lokale identiteit. 
Veel voorstellen zetten in op het zichtbaar en beleefbaar maken van typisch Tilburgse eigenschap-
pen. De ideeën laten zien Tilburgers het belangrijk vinden dat hun straten, gevels en pleinen 
´Tilburg´ ademen. Daarmee wordt een stad meer van de mensen zelf, wat betrokkenheid kan 
vergroten en buurtgevoel kan versterken. 

Context en kanttekeningen
Hoewel de Tilburgse ideeën uiterst rijk en voedzaam zijn, blijkt de praktijk om tot realisatie te 
komen weerbarstig. Dat valt te zien in de vele bewonersinitatieven en bottom-up projecten die in 
Nederland en omringende landen opkomen. Denk aan het Broodfonds, een collectieve arbeidson-
geschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers, of coöperatieve energie-opwekkers als 
de Windcentrale, waarbij eenieder een stukje windmolen kan kopen, een Winddeel. Het is logisch 
dat er in deze tijd zoveel aandacht is voor bottom-up projecten. De economische crisis heeft de 
maatschappij immers veranderd. De vanzelfsprekendheid waarmee veel projecten en diensten 
door de overheid en de markt werden uitgevoerd, is snel aan het verdwijnen. Daarmee komt er - 
letterlijk en figuurlijk - meer ruimte voor initiatieven van onderop. Hierdoor is het evident dat een 
groei plaatsvindt van individuen die zich groeperen rond gedeelde belangen, visies en activiteiten. 
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wonen in turnhout en tilburg
busexcursie

grenzeloos meesterschap; over de stimulans van de milde 
beperking en het poldermodel als exportproduct

Tekst: Berny van de Donck
Gluren bij de buren, wij Nederlanders laten de gordijnen er graag voor open. Dit keer steken we 
er zelfs de grens voor over. De snelste route voor een ontmoeting tussen Tilburg en Turnhout is 
dan het Bels Lijntje, een spoorbrede fietsroute tussen deze steden. Ruim 30 kilometer kaarsrecht 
koersplezier, een geoefend wielrijder doet het binnen ‘n uur. Op deze koude decemberdag kie-
zen 50 geïnteresseerden voor de warmere bus. Zij maken liever een omweg langs stedenbouw 
en architectuur in beide steden. Bovendien zorgt dat Bels Lijntje voor een bedrieglijk perspectief: 
als je via zo’n spoorlijn naar andermans horizon kijkt, dan lijken de twee rails elkaar in de einder 
te ontmoeten. En schijnen alle verschillen minimaal. De excursie wees uit dat er nog voldoende 
overblijft om ons over te verbazen. Maar ook dat er meer overeenkomsten zijn dan menigeen 
vooraf dacht.

Een Bouwbesluit neem je vooral zelf!
Mijn zoektocht naar de technische voorschriften voor woningbouw in Meuletiende loopt dood: 
de website bestaat niet meer meldt het internet . Misschien omdat het project zo goed als af is 
en de dienstdoend ambtenaar die pagina al maanden terug netjes heeft opgeruimd. Maar mis-
schien ook omdat Belgen het stellen van strenge regels pas net in de vingers beginnen te krijgen. 
Dat vertelt althans een Turnhoutse deelnemer me in de ochtend. Ons Nederlands Bouwbesluit 
is een zeer uitgebreid stelsel van voorschriften voor iedere nieuwbouwwoning. En - uitzonderin-
gen daargelaten - is er ook een strikte controle in iedere fase van de realisatie. In België is een 
bouwbesluit op de eerste plaats iets dat particulieren zélf nemen.  De regeldruk  in Nederland 

Datum vrijdag 6 december 2013
Locatie: woonprojecten in Tilburg en Turnhout
Aantal deelnemers: 50

Waarden als duurzaamheid, eerlijkheid en authenticiteit zijn hierbij zeer belangrijk - als reactie op 
de nietsontziende drang naar winstmaximalisatie van de jaren vóór de crisis. Er is sprake van een 
heuse beweging van het ‘ik’ naar het ‘gelegenheids-wij’. En de hedendaagse communicatiemidde-
len en sociale media onderstrepen en faciliteren dat. Zij maken het immers mogelijk dat iederéén 
iets op de agenda kan zetten en gehoord kan worden.
Nu dit gelegenheids-wij zich op verschillende plekken in Nederland en daarbuiten manifesteert, 
worden niet alleen de sterke kanten van bewonersinitiatieven zichtbaar, maar ook de zwakke plek-
ken. Deze zwakke plekken betreffen de manier waarop veel Nederlandse bottom-up projecten 
georganiseerd en gefinancierd zijn. Veel Nederlandse initiatieven zijn afhankelijk van subsidies of 
overheidsbijdragen. En daarnaast is de organisatievorm meestal erg informeel of afhankelijk van 
andere organisaties met zeggenschap, zoals gemeenten of corporaties. In deze gevallen ontstaat 
er vaak frictie. Want veel bottom-uppers geloven in het idee wie doet, bepaalt waarbij betrokken-
heid, inzet, lokale wortels en onafhankelijkheid belangrijke pijlers zijn. Maar bij financiële afhanke-
lijkheid van subsidie- of overheidsgeld komen initiatiefnemers vaak - ongewild - snel terecht in de 
´oude´ wie betaalt, bepaalt-gedachte. Subsidieverstrekkers en gemeentelijke geldschieters willen 
immers vaak inspraak in het plan en zeggenschap over de besteding van het geld. 

Perspectief over de grens
Een kijkje over de grens opent nieuw perspectief. In Berlijn lieten twee bewoners hun oog vallen 
op een braakliggend terrein in de buurt. Hun idee was om hier een stadslandbouwproject op te 
starten, de Prinzessinnengarten. Ze richtten een organisatie zonder winstoogmerk op en sloten 
een overeenkomst voor tijdelijk gebruik met de beheersorganisatie van de grond. De bewoners 
hadden goed nagedacht over een werkend businessplan, want ze dienden grofweg 2000 euro 
huur per maand neer te tellen voor de grond. Met dit gegeven werkten de bewoners het stads-
landbouwidee uit tot een project met een sociale oriëntatie en een duurzame, onafhankelijke eco-
nomische basis. Ze zetten samenwerkingsverbanden op met lokale ondernemers, het arbeidsbu-
reau, welzijnswerk en educatieve instellingen. De Prinzessinnengarten organiseerde zo niet alleen 
een enorm draagvlak, maar zorgde ook voor een eigen café-restaurant, educatieve activiteiten en 
recreatieve projecten waardoor het volledig zelf-bedruipend is. Toen een mogelijke verkoop van 
de grond een einde dreigde te maken aan het project, bleek het draagvlak bij omwonenden en 
samenwerkingspartners een sterke uitgangspositie te bieden, waardoor regels, planvorming en 
politiek ineens buigzaam werden. En inmiddels lijkt de tuin een permanente toekomst tegemoet 
te gaan.

Bewonersinitiatieven als serieuze stedelijke partners
Met een dergelijke aanpak kunnen ook Nederlandse bottom-uppers zich bestendigen richting 
de toekomst. Hoewel dit zeker het een en ander vraagt - initiatieven moeten zich organiseren 
en voorzien in een eigen economische basis - biedt dit onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Een 
bottom-up project wordt dan een vorm van sociaal ondernemen in plaats van een initiatief dat 
afhankelijk is van overheidsmiddelen. En dat zal enkel de positie van kleinschalige initiatieven 
versterken: een project kan dan doorgroeien tot een serieuze en duurzame kracht in de stad, in 
plaats van te worden neergezet als een tijdelijk vluggertje tot de grote, traditionele partijen weer 
voet aan de grond hebben.
Het doen uitgroeien van bewonersinitiatieven tot volwaardige partner in de stad vraagt wel een 
verandering van de stadsplanning. Bottom-up initiatieven moeten zeker niet volledig in de plaats 
komen van de top-down visies, maar ze moeten elkaar aanvullen. Het zijn beide uitersten met 
elk hun minpunten. Zo gebeurt het dat in stadsplanning waarin alleen de top-down benadering 
voorkomt de visie op de stad vaak overschaduwd wordt door marktgedrevenheid. En door de 
kleinschalige toepassingen en het ad-hoc karakter van de meeste bottom-up initiatieven blijven dit 
incidenten of zeer tijdelijke ingrepen. Dus om tot een stedenbouwkundige win-win tussen beide 
vormen te komen, zullen ze zich anders tot elkaar moeten verhouden. Daartoe zullen de top-down 
plannen flexibeler moeten zijn en ook ruimte moeten bieden aan succesvolle bottom-up projecten 
om door te groeien en hier de planvorming op aan te passen. Daarentegen moeten de bottom-up 
projecten zich weren voor een al te groot ad-hoc karakter; ze moeten zoeken naar manieren om 
ook op grotere schaal betekenis te verlenen aan de stad. Want pas in deze stedenbouwkundige 
synthese tussen top-down en bottom-up liggen de kansen; pas dan zullen ze de innige danspart-
ners zijn die de stad kunnen veranderen.

Leestip: Mariska van den Berg heeft verschillende bewonersinitiatieven in de publieke ruimte onderzocht in 
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Haar onderzoek bekijkt zowel de drijfveren van de initiatiefnemers, 
als het proces, organisatievormen en de ontwikkeling van de projecten.  
www.bottom-up-city.com
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lijkt hoger . In Meuletiende is er geoefend met verdergaande esthetische eisen. Deels gerecht-
vaardigd vanuit de korting op de kavelprijs: voor wat hoort wat! Zo kende iedere ‘lob’ een eigen 
kleurkarakter. Wie zich niet hield aan deze code werd op de vingers getikt. Toch was er één re-
belse bouwheer: kap en goot zijn in orde, maar er is – ondanks dreigementen vanuit de gemeente  
- stug doorgemetseld met de verkeerde kleur steen. Een ingewijde uit Turnhout verzucht dat het 
waarschijnlijk	door	de	vingers	zal	worden	gezien.	Alle	begin	is	moeilijk?

De stimulerende beperkingen van een baksteen
Oefenen met regels betekent in België dus vooralsnog oefenen met opleggen, bij ons zal de 
eerste associatie tegengesteld zijn: wij oefenen inmiddels toch heel stoer met het loslaten van 
regels?	Kijk	maar	naar	onze	eerste	projecten	met	particulier	opdrachtgeverschap,	zoals	in	Room-
beek (Enschede): de romantische schuine kap pal naast de moderne boomhut op betonnen pa-
len. Zoals de kwaliteitsbaas van Koolhoven (Reeshof, Tilburg) het in zijn presentatie treffend uit-
drukte:	“als	je	zonder	regels	mag	bouwen	dan	woon	je	misschien	in	je	droomhuis,	maar	is	er	’n	
grote	kans	dat	je	uitkijkt	op	je	nachtmerrie”.	Heel	snel	–	gelukkig	(?)	–	heeft	onze	regelzucht	het	
weer gewonnen van het al te wilde wonen. Het bezoek aan Groeseind, een binnenstedelijk sloop-
nieuwbouwproject (sociale woningbouw) in Tilburg, spreekt boekdelen. Want Belgen worden 
misschien gebóren met een baksteen in hun maag, de supervisor in deze wijk kwam er nog flink 
mee ín de maag te zitten op latere leeftijd: de helft van zijn spreektijd ging op aan een lofzang 
op	de	koninklijk	rood-oranje	en	“optimisme	uitstralende”	baksteen	uit	Spanje.	Of	eigenlijk	over	
het ingewikkelde polderproces om te komen tot de keuze voor deze  - verplicht toe te passen - 
steen. Maar juist die beperking stelde architecten in staat het spreekwoordelijke meesterschap 
te tonen. Het resultaat: een herkenbare familie van woningtypes, ingenieuze detailleringen in het 
metselwerk en als geheel een prachtig decor voor het straks frisgroene St. Pieterspark. De zui-
derburen waren enigszins jaloers op de kwaliteitsimpuls die Nederlandse woningcorporaties zo 
nog aan hun stad kunnen geven. Wij noorderburen haastten ons om te zeggen dat dit project in 
deze vorm nu waarschijnlijk niet meer had gekund. Crisis en veranderende opvattingen over hun 
rol in de woningmarkt zorgen ervoor dat corporaties nog maar mondjesmaat nieuwbouw plegen, 
en bovendien aanzienlijk minder te besteden hebben. Dérgelijk forse beperkingen vormen een 
serieus obstakel voor meesterschap. Daar overvragen we het spreekwoord.

Top-down marktdroom in Tilburg
We leren natuurlijk snel deze dag: een wijk die op een ‘boogscheut’ ligt van het centrum kan niets 
anders betekenen dan dat je niet ver hoeft te lopen voor kerk of kroeg. Omgekeerd snappen 
de	Vlamingen	direct	dat	de	Tilburgse	ambtenaar	met	“een	K3-type	op	de	Korvelseweg”	geen	
suikerzoete zangeres op het oog heeft, maar een nieuw, streng te hanteren kavelbreedte  aan-
duidt. In het recente verleden werd de karakteristieke ‘fijne korrel’ van de bebouwing namelijk 
vaak grof doorkruist. Handige projectontwikkelaars deden (moderne) panden verrijzen met een 
breedte van meer dan 16 meter. De nieuwe uitgangspunten gaan uit van K1 (huidige breedte, 
hoogte en diepte van het kavel), K2 (maximaal 16,5m breed, 11 tot 15 meter hoog, en 15 meter 
diep). Als laatste is er K3, voor iedereen die zelfs die maten wil overstijgen. Voor K2 en K3 loopt 
de regelstrengheid op. Wat Vlamingen én Brabanders allemaal wél direct bevreemdt, is dat die-
zelfde ambtenaar de potentiële sloop van de beeldbepalende historische Korvelse Kerk (toch al 
snel	K10?)	afdoet	als	‘n	onoverkomelijke	bijzaak.	

We doen ons best om elkaar te begrijpen, maar het blijft uiteraard behelpen: historische context, 
finesses van regelgeving, onderstromen in beleid, de echte inborst van de buurlanders, dat ont-
gaat ons op zo’n dag. Iedere veralgemenisering vooraf  werd op deze dag daarom vaak - volgens 
plan van CAST en AR-TUR - aan het wankelen gebracht. 

Goed zichtbaar werd dat bij het bezoek aan Heizijdse Velden (Turnhout-Noord) enerzijds en 
Koolhoven	(Tilburg-West,	of	beter	Breda-Oost?)	anderzijds.	Koolhoven	is	een	voor	Nederlandse	
begrippen groot commercieel project. Marktpartijen kregen hier de kans om in alle vrijheid een 
geheel eigen plan te trekken. Go west! Bij de indrukwekkende maquette kregen we een lesje 
marktgericht kwaliteitsdenken. Een strak stedenbouwkundig plan, een streng bewaakte retro-
architectuur met ruim 1300 woningen in twee smaken (wit en roodbruin). Extravert trots waren 
de vrije jongens op hun enclave.
In de verbaasde ogen van de Vlamingen was het misverstand echter goed af te lezen. Hoe kan 
zoiets	groot	en	eenvormigs	het	resultaat	zijn	van	particulier	initiatief?	Eerder	oogde	het	als	een	
top-down droom van een met architectuur bevlogen corporatiedirecteur. Want zó kennen die 
Vlamingen ons natuurlijk ook van oudsher. Koren op de molen van die gedachte was bovendien 
dat de enkele écht vrije kavels in het project bewust buiten de centrale zichtlijnen waren gepo-
sitioneerd.	“Als	het	dan		tegen	zou	vallen,	hadden	er	maar	enkele	mensen	last	van”,	aldus	de	
marktman.	“Maar	het	viel	eigenlijk	erg	mee”.	Hij	leek	er	nog	steeds	verbaasd	over.

Bottom-up polderen op z’n Belgisch
Een middag in Turnhout leerde ons Nederlanders weer verrassende kanten van ontwikkelingen 
in Vlaams marktdenken. De Heizijdse Velden waren decennia geleden in zeer algemene termen 
als potentiële woonlocatie aangeduid. Met het risico op een heel divers gespikkeld, laat staan 
samenhangend geheel van particulier (markt)initiatief: de overheid beweegt bij de buren meestal 
pas achter de feiten aan. Dat wilde men – toen de bouwdruk op het gebied groter werd – anders 
doen. Er werd in het eerste deel van dit plangebied (De Bruine Strijd) geëxperimenteerd en ge-
leerd met een achteraf wat ál te strak sturingsprincipe: de pendel sloeg iets té ver door, ontwerp 
en proces werden toch teveel als blauwdruk ervaren. 
Die lessen worden nu in de rest van de Heizijdse Velden toegepast. De invulling vindt plaats 
in goede samenspraak met bewoners en gebruikers. De Turnhoutse ambtenaren bewegen hier 
omzichtiger,	laten	-	binnen	kaders	-	ruimte	voor	nieuwe	inzichten.	Hoe	doen	ze	dat?	Stapsgewijs	
luisterend (‘polderen’ zouden wij zeggen), veel aanwezig zijn in het gebied (bijvoorbeeld via de 
mooie stadsboerderij waar binnenkort gemeentelijke geiten rondlopen), goed aansluiten bij de 
fysieke kansen van het gebied (al is het maar een meter hoogteverschil) en via heldere afspraken 
over de groene invulling: private ontwikkelaars financieren verplicht een deel van het toekom-
stige	park.	Ondernemend,	marktgericht	maar	(of	dús?)	met	oog	voor	de	publieke	zaak.	Natuur-
lijk, de omvang van het aantal woningen in dit deelgebied is misschien kleiner dan het regiment 
huizen in Koolhoven. Toch lijkt deze aanpak beter te passen bij de nieuwe tijd waar gebiedsont-
wikkeling een steeds organischer karakter krijgt. Althans, dat is tegenwoordig hét modewoord 
aan deze kant van de grens.

Emmen over de grens
Het afsluitend bezoek aan de Parkwijk was tot slot van de dag een ander voorbeeld van het zoe-
ken naar de balans tussen marktgericht en publiek denken. In dit 40 jaar geleden gemetselde 
paradepaardje van de Belgische volkshuisvesting was het voor de Nederlanders allereerst een 
groot ‘thuiskomen’: het voelde ruimtelijk aan als Angelso of Emmerhout (Emmen), waar iedere 
bouwkundestudent minimaal één keer op excursie is geweest. 
De opgave is immens: energievretende woningen met behoud van monumentale waarde weer 
betaalbaar maken. De luidruchtige adviezen van de immer alwetende Nederlanders (superiso-
lerend dun glas, dakisolatie!) werden vriendelijk aangehoord, maar waren door de corporatie 
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Groene	Stad”.	Welke	kansen	zijn	er	voor	de	duurzame	transformatie	in	Tilburg?	Variërend	van	de	
openbare ruimte in het spoorzonegebied tot aan de alledaagse woonomgeving in de Tilburgse 
wijken. Het publiek werd gedurende de hele avond uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. 
Bart van Berkel, docent bij Avans Hogeschool, benadrukte het belang van aandacht voor duur-
zame transformatie van de bestaande stad. Drie van zijn studenten presenteerde minor-werk, 
waarbij een studentenflat getransformeerd is tot energiezuinige ouderenwoningen.

Fontys AAS | ‘Tussen de Linten’
CAST en de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw (AAS) werken jaarlijks samen 
aan de Academieweek voor aspirant studenten. Zo’n zeventig leergierige studenten hebben 
zich gemeld in de weken van 22 en 29 januari 2013 voor een vierdaagse ontwerpworkshop. 
CAST verzorgde twee inspirerende lezingen.

Michel Tombal (Roche Tombal Architecten) en Christine de Ruijter (AWG Antwerpen) spraken 
over hun werk en de opdrachten die zij in Tilburg hebben. Tombal inspireerde studenten, met 
overwegend een achtergrond in interieurvormgeving, om de binnenstedelijke ruimte te lezen 
als interieurs. Hij toonde ontwerpen voor het Harmoniepark en Groeseind in Tilburg, maar ook 
virtuositeit in ruimtegebruik en detaillering in projecten voor Leidsche Rijn en op IJburg. Christine 
de Ruijter wees de voornamelijk stedenbouw- en architectuurstudenten tijdens haar lezing op het 
belang van het goed lezen van de context en van het ingetogen ontwerp. Zij presenteerde onder 
meer ontwerpen voor de Erasplaats in Tilburg en diverse projecten in Nederlandse en Vlaamse 
binnensteden. Alle studenten gingen met hun inspiratie aan de slag met een analyse en ontwer-
popgave aan en achter de Hasseltstraat in Tilburg. Een nieuwe generatie ontwerpers maakte zo 
in Tilburg al vroeg kennis met de karakteristieke lintenstructuur en de belangrijke opdracht om 
met zorg, aandacht en creativiteit verder te bouwen aan de historische ruggengraat van Tilburg.

leren, ontwerpen en maken
educatie & talentontwikkeling

CAST spant zich in om de professionals van de toekomst te betrekken bij actuele vraagstuk-
ken in de stad en regio. Daarnaast vindt CAST het van belang jonge kinderen te informeren 
over en te enthousiasmeren voor de eigen leefomgeving. Uitgangspunt is dat de doelstel-
ling voor educatie en talentontwikkeling verbonden wordt aan het gehele CAST programma. 
Daarnaast wordt in samenwerking met scholen en opleidingen maatwerk geleverd en organi-
seert CAST doelgroep specifieke activiteiten. 

Voortgezet onderwijs
De jaarlijkse gids van Cultuur in Scholen Tilburg (CiST) biedt voor CAST een laagdrempelige 
basisvoorziening om scholen te bereiken. Excursies en gastlezingen kunnen op aanvraag worden 
georganiseerd. In het jaar 2013 heeft CAST vier CiST-excursies georganiseerd voor scholieren 
van het Willem II College. Hierin werden jongeren uitgedaagd opnieuw te kijken naar hun eigen 
stad en architectuurgeschiedenis. Daarnaast heeft CAST op verzoek van het Mill-Hill College vier 
keer een educatief programma aangeboden waarin scholieren kennis maakten met het werk van 
een architectenbureau. Scholieren gingen op bezoek bij twee Tilburgse architectenbureaus (Van 
Asten Doomen Architecten en Van den Hout & Kolen Architecten), om daar te proeven aan de 
ontwerppraktijk van architectuur en stedenbouw..

Studenten
Al enkele jaren werkt CAST actief samen met de Fontys Academie voor Architectuur en Ste-
denbouw (Fontys AAS), Avans Hogeschool. Incidenteel is er samenwerking met ROC Tilburg, 
TU Eindhoven en de Tilburg University. In het kader van het CAST stadsdebat ‘De Groene Stad 
Tilburg’ werkte CAST actief samen met Avans Hogeschool. De samenwerking met Fontys kwam 
tot uitdrukking in een samenwerking tijdens de Fontys Academieweek.

Avans Hogeschool | ‘De Groene Stad Tilburg’
Stadsgesprek over een duurzame transformatie van de stad

Op donderdag 7 februari 2013 organiseerde CAST een stadsgesprek over getiteld ‘De Groene 
Stad Tilburg’. Deze avond werd bezocht door 108 deelnemers. Naast het seminar voor professio-
nals (georganiseerd door Functioneel Groen) bood CAST het brede publiek een avondvullend en 
informatief	programma.	De	programmering	gaf	ruimte	voor	de	breedte	van	het	onderwerp	“de	

Willem II College, Tilburg– Ken het 
Veemarktkwartier
Datum: 29 augustus 2013
Locatie: Veemarktkwartier
Aantal deelnemers: 60 (verdeelt over 4 groepen)
Partners: Willem II College

Mill-Hill College, Goirle – Kennismaking met 
een architectenbureau
Datum: 11 oktober 2013
Locatie: Van Asten Doomen Architecten en Van den 
Hout & Kolen Architecten
Aantal deelnemers: 60 (verdeelt over 4 groepen)
Partners: Mill-Hill College

Stadsgesprek
Datum: donderdag 7 februari 2013
Locatie: CAST, Deprez gebouw
Aantal deelnemers: 108
Partners: Avans Hogeschool Tilburg

Fontys AAS | Tussen de Linten
Datum: 22 en 29 januari 2013
Locatie: Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Aantal deelnemers: 79
Partners: Fontys Academie voor Architectuur en 
Stedenbouw

al eerder gewogen en te licht bevonden. Hier was men alweer een stap verder: het samen met 
nabijgelegen (markt)partijen al polderend zoeken naar oplossingen via geothermie. Niet eenvou-
dig, wel een serieuze kans om het aanzicht van de woningen ongemoeid te laten.

Gezichtsbedrog en eye-openers
Vanuit Tilburg kijkend naar Turnhout lijkt het nog steeds een gebied met veel vrijheid, een libera-
le bouwcultuur en de door ons zo verfoeide fermettering van het platteland. Toch zijn de Belgen 
zuinig op hun architectonisch erfgoed, zoals in de Parkwijk. En stellen ze steeds meer doordachte 
eisen aan de nieuw te bouwen omgeving: de teugels bij particulier opdrachtgeverschap (in hun 
ogen eigenlijk een pleonasme) worden wat strakker aangetrokken Al laten ze verkeerd gekleurde 
bakstenen af en toe door de mazen glippen.

Vanuit Turnhout naar Tilburg kijkend lijkt Nederland misschien nog steeds een land waar tot 
op baksteenniveau wordt gepolderd. Waar we krampachtig retrowijken uit de grond stampen 
met eenvormigheid als kernkwaliteit. Toch zijn we aan het vervlaamsen, gaan we wat losser om 
met diversiteit, faciliteren we afwijkende dromen en leefstijlen (de volgende excursie moeten we 
zeker langs de Brokxlaan in de Tilburgse Spoorzone: daar staat dan hopelijk een staalkaart van 
stedelijk particulier opdrachtgeverschap!). Al blijven we ‘n zwak hebben voor een verplichte – 
mits optimisme uitstralende – steenkleur.

Via een ‘Bels Lijntje’ keken we een dag naar elkaar. Het uitzicht leek vooraf misschien nog typisch 
Vlaams of typisch Nederlands. De werkelijkheid is anders: wat je op zo’n afstand immers moeilijk 
kunt zien is dat we voorzichtig elkaars kant oplopen. Deze dag was als een wederzijdse verrekij-
ker waarin die beweging zichtbaar werd. En gezichtsbedrog omsloeg in eyeopeners.
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communicatieprogramma
CAST communiceert over het eigen programma, dat van collega’s en partners en over ‘ar-
chitectualiteiten’ in de regio Midden-Brabant. De eigen website www.castonline.nl vormt 
het hart van de communicatie, daarnaast wordt door middel van een digitale nieuwsbrief, 
publicaties, drukwerk en social media op een gevarieerde wijze gewerkt aan het bereiken 
van het vakpubliek en het brede algemene publiek in de regio Midden-Brabant en daar-
buiten. Eerdere vernieuwingen zoals live en on-demand ‘broadCAST’ van belangwekkende 
discussiebijeenkomsten hebben inmiddels een vaste en herkenbare plek verworven in het 
programma. 

CASTenquêtes
Ingegeven door de wens om de interactie met het publiek en de meetbaarheid van resultaten te 
vergroten werkt CAST regelmatig met enquetes. Met als doel het actief ophalen van reacties en 
beoordelingen ten aanzien van de kwaliteit van activiteiten en de effectiviteit van de gebruikte 
communicatiekanalen. 

CASTbericht
Met dit digitale nieuwsbulletin brengt CAST ongeveer 1300 geïnteresseerden op de hoogte van 
zijn eigen activiteiten en projecten alsook van actualiteiten op het gebied van architectuur, ste-
denbouw en landschap in Tilburg en omgeving. Sinds 2013 heeft het CASTbericht een volledig 
nieuwe layout, met ruimte voor eigen activiteiten, externe activiteiten en een terugblik op uitge-
voerde programmaonderdelen. Het bericht wordt gemiddeld één keer per twee weken verzon-
den. Terugkerend onderdeel is de CASTagenda, dé architectuuragenda voor Midden-Brabant.

CASTonline.nl
De website van CAST is in 2013 volledig vernieuwd. Dit omvat een nieuwe layout, verbetering 
van de homepage en een verbeterde verbinding met smartphone en tablet gebruik. Eigentijdse 
functionaliteiten zoals videogebruik, verbinding met sociale media en online debat behoren tot 
de mogelijkheden. Castonline.nl is verbonden met diverse samenhangende websites, zoals de 
website meerdanwonentilburg.nl en architectuurgidsmiddenbrabant.nl. Van alle CAST activitei-
ten wordt na afloop een tekstueel verslag en een fotoreportage online gezet. Op deze wijze 
bouwt CAST ook online door aan een gelaagde informatievoorziening. CAST biedt ook steeds 
meer content en informatie via andere communicatiekanalen zoals via facebook, flickr, Open-
webcast en twitter. Deze media lieten een stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren.
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netwerk
CAST verbindt met zijn programmering de actuele opgave in de stad Tilburg en de regio 
Midden-Brabant met brede ontwikkelingen in het vakgebied van architectuur, stedenbouw en 
landschap. Goed contact met partners is daarvoor essentieel. CAST heeft daarom meerdere 
thema-specifieke partnerschappen. CAST participeert zo structureel in het Tilburgse netwerk 
en draagt als aanjager ook actief bij aan kennisuitwisseling, agenda afstemming en synergie 
tussen de programma’s van de betrokken partners. 

Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg
Vanaf 19 juni 2012 namen CAST en Heemkundekring Tilburg het initiatief tot het platformoverleg 
Ruimtelijk Erfgoed Tilburg. Deelnemende partners zijn verder de BNA kring Midden-Brabant, 
Heemschut, Stichting Straat, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, Stadsmuseum Til-
burg en Stadsgidserij Tilburg. De gemeente Tilburg neemt periodiek deel aan het overleg. Naast 
het afstemmen van agenda’s brengen de partners urgente thema’s onderling in discussie en mo-
gelijk in samenwerking tot programma. Ook wordt gezocht naar verbeteringen in de publieke 
informatievoorziening over het ruimtelijke erfgoed dat Tilburg rijk is. 

Platform Tilburg Debatstad
In het overlegplatform Tilburg Debatstad houden de partners elkaar informeel op de hoogte van 
de debatagenda in Tilburg. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld over de opzet en uitvoering van 
publieke debatten. Partners worden gevraagd en ongevraagd voorzien van kritische reflectie op 
activiteiten. Milieucafé, Wereldpodium, Academic Forum, Brabant Balie en Science Café vormen 
het hart van Tilburg Debatstad. Zij organiseren, mogelijk in samenwerking met de overige partners 
ook een eigen programma. Deze overige platformpartners zijn Brabants Dagblad, Bibliotheek 
Midden-Brabant, Cicero, Cultureel Café, ROC Debatkuip, Tilburg in Dialoog, SchuimT en CAST.

Het jaar 013
Literair kunstenaar Frank van Pamelen nam in het voorjaar van 2012 het initiatief tot ‘Het jaar 
013’. In het kalenderjaar 2013 werd door slimme verbindingen in het Tilburgse verenigingsleven 
een veelkleurige activiteitenkalender samengesteld met aandacht voor cultuur, sport, debat en 
diverse andere evenementen. Door samenwerking van onderop, gebruik makend van de befaam-
de korte lijntjes in Tilburg ontstond zo een evenementenjaar dat recht deed aan de stadscultuur 
van Tilburg. Dertien maanden lang stond Tilburg stil bij zijn eigen ‘Jaar 013’. CAST droeg in het 
‘verbindingsteam Jaar 013’ actief bij aan het scherpstellen van het concept. 

1

VERDIEPING

Wat is CAST

CAST is een lokaal architectuurcentrum dat op 22 december 
1994 werd opgericht om tegemoet te komen aan de sterk 
groeiende belangstelling voor architectuur en stedenbouw 
in Tilburg en omgeving. Doelstelling van CAST is de be-
langstelling voor, en het denken over architectuur, steden-
bouw en landschap in de regio Midden-Brabant blijvend te 
stimuleren. CAST stelt zich op als podium voor informatie, 
kritiek en reflectie en is daarbij zonder uitzondering onaf-
hankelijk. Het centrum organiseert onder meer debatten, 
lezingen, onderzoeken, symposia, workshops, excursies en 
tentoonstellingen en verzorgt regelmatig publicaties. CAST 
richt zich daarbij zowel op professionals die betrokken zijn 
bij architectuur en stedenbouw, als op het brede publiek.

centrum voor architectuur en stedebouw tilburg

Ouderenzorgarchitectuur in Tilburg

Verdieping 5
Ouderenzorgarchitectuur 
in Tilburg
De ruimtelijke opgave ‘wonen en zorg voor ouderen’ is 
actueel, zowel binnen als buiten architectuur en steden-
bouw, zowel landelijk als lokaal. Tilburg ligt in een regio 
met een gefragmenteerd netwerkkarakter. De versprei-
ding van zorg over de stad is niet alleen ruimtelijk en 
economisch een belangrijk thema, het beïnvloedt ook het 
functioneren van de stad en de samenleving. 

Een speerpunt van de landelijke politiek is het thema zorg. 
Dit heeft gevolgen voor de verbinding tussen wonen en 
zorg, of te wel de alledaagse woonomgeving van veel 
ouderen. De zorginstellingen in de regio voeren duurzame 
transformaties aan haar gebouwen uit, of werken aan 
nieuwe woonzorgconcepten. Bij dit proces zijn veel ver-
schillende professionele partijen betrokken. Onder andere 
woningbouwcorporaties, zorgverleners, beleggers, verzeke-
raars, zorgkantoren, ouderenbonden, architecten, steden-

bouwkundigen, aannemers en de overheid. Al deze partijen 
zijn gezamenlijk nodig om te werken aan het ruimtelijke 
vraagstuk van de toekomst.

Maar hoe staat het nu met de ouderenzorgarchitectuur in 
Tilburg? Om een goed beeld te krijgen van de ouderen-
zorgarchitectuur in Tilburg heeft CAST in 2012 verbinding 
gezocht met de Technische Universiteit Eindhoven en Inbo. 
Onder leiding van TU/e docente Masi Mohammadi, is samen 
gewerkt aan een stadsonderzoek naar ouderenzorgwonin-
gen. Studenten hebben gesproken met Tilburgse ouderen 
en zijn met vragen op pad gegaan als: ‘Waar zijn woonzorg-
gebouwen gelegen in een wijk en in de stad?’, maar ook 
‘Hoe zijn de voorzieningen op loopafstand voor ouderen 
die slecht ter been zijn?’. De resultaten zijn letterlijk in kaart 
gebracht. Het resultaat, kaartbeeld voor de stad Tilburg, le-
verde nieuwe inzichten en is gebruikt tijdens een workshop 
over ouderenzorgwoningen.

Op vrijdag 7 december 2012 organiseerde CAST een uitge-
breid programma in het teken van ouderenzorgarchitectuur. 
De dag startte met een expertworkshop. Vier multidiscipli-
naire teams gingen samen met studenten vol enthousiasme 

aan de slag. Zij werden uitgenodigd om uitspraken te doen 
over de toekomst van ouderenzorgwoningen in Tilburg. De 
dag werd afgesloten met een lezing- en discussieavond voor 
het brede publiek. Hier werd gesproken over de landelijke 
trends van ouderenzorgarchitectuur in Nederland, over de 
resultaten van het Tilburgse stadsonderzoek en de work-
shop, en er werden twee inspirerende voorbeelden toege-
licht van nieuwe Tilburgse woonzorgconcepten.

CAST heeft gedurende het project de leefomgeving van 
de Tilburgse oudere bewoner onderzocht, gepresenteerd, 
bediscussieerd en opnieuw onder de aandacht gebracht. 
Zowel bij het publiek als professionals. We hopen dat dit 
positief bij zal dragen aan de ontwikkeling van ouderen-
zorgarchitectuur in de stad. In deze verdieping ziet u terug 
hoe het volledige project is samengesteld en wat de uitkom-
sten en bevindingen zijn. Ter verdieping heeft  Mark van der 
Poll daarnaast Ingrid van Huijkelom-van Iersel geïnterviewd. 
Ingrid is directeur van servicecentrum Het Laar en dagelijks 
werkzaam in het veld van wonen en zorg voor ouderen. Wij 
wensen u veel leesplezier.

Merle Rodenburg, Programmamaker CAST

Verdieping nr. 5, 2013

De Verdieping is een onregelmatig verschijnende uitgave 
van het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg 
e.o.. Belicht worden achtergronden van het CAST-program-
ma en van de actualiteit op het gebied van architectuur, 
stedenbouw en landschap in de regio Midden-Brabant. 
Hiervoor werkt CAST wisselend samen met partners en 
onafhankelijke deskundigen.

Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o.
Deprez gebouw
Lange Nieuwstraat 172-174
5041 DJ Tilburg
T 013 5449222
F 013 5449669
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 Een essay over de toekomst van Wonen en Zorg 
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3 Landelijke trends
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CAST lezingavond Ouderenzorgarchitectuur in Servicecentrum Het Laar, Foto: Willie-Jan Staps

5 Elk stadsdeel zijn eigen casuïstiek

6 Conclusies en aanbevelingen

7 Durf samen iets nieuws te ontdekken!

8 Achtergronden
 

CASTverdieping, ‘Ouderenzorgarchitectuur in Tilburg’ en ‘Hoe klopt het Tilburgse hart?’
De verdieping is het onregelmatig verschijnend magazine van CAST en gaat in op achtergronden 
van de activiteiten. Door middel van onder meer interviews, verslaglegging van activiteiten en 
inhoudelijke reflectie wordt verdieping gegeven aan het programma. Op 17 mei 2013 verscheen 
Verdieping nr.5 ‘Ouderenzorgarchitectuur in Tilburg’ in een oplage van 2000 stuks. Hiervoor 
werkte CAST samen met architect Mark van der Poll. Deze verdieping presenteerde de resulta-
ten van het ouderenzorgproject uit 2012 aan het brede publiek. Op 11 december verscheen de 
tweede verdieping van dit jaar, met als thema de recente ontwikkelingen rondom de Tilburgse 
binnenstad en het kernwinkelgebied. Beide publicaties zijn kosteloos toegestuurd aan degene 
die zich hiervoor hebben aangemeld via de website. Het is ook mogelijk de CASTverdiepingen 
online te lezen of op papier los na te bestellen, waarvoor ook geen kosten worden gerekend.
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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 2013 waren dit:

Subsidiënten Gemeente Tilburg | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  

Hoofdsponsoren De Architectenwerkgroep Tilburg | Bedaux de Brouwer Architecten | Bouw-
fonds Ontwikkeling | Heerkens Van Bavel Bouwgroep | Casade | TBV Wonen | Tiwos | Van de Ven 
Bouw en Ontwikkeling Tilburg | WonenBreburg

Sponsoren Bo.2 architectuur en stedenbouw | Bouwbedrijf André Doevendans | Bouwgroep Van 
der Weegen | Continu, intermediair voor bouw en industrie | Bouwbedrijf Remmers | ’t Heem

Begunstigers Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen| Adviesbureau Markslag Beljaars | Advies-
bureau Vekemans | Cofier Bouwontwikkeling B.V. | De Kok Bouwgroep |Francine Broos Interieur-
architecten | H-KWADRAAT Architectuur | HONK | Hoogspoor Design Light | Komar Vastgoed 
| Lavertuur Planontwikkeling | M30 Architecten | Makelaardij Hans van Berkel | Prince Project 
Management Bureau | Rob Wagemakers landschapsarchitect | STUDIOREDD Architectuur voor 
tuin en landschap | Van Aken Architecten | Van Asten Doomen Architecten | Van den Hout & 
Kolen Architecten | Van Esch

4
tot slot

Organisatiestructuur met bestuursleden

Bestuur
Drs. Frits Horvers, voorzitter
Ir. Meggie Bessemans, secretaris
Ing. Peter Blankenstein, penningmeester
Dr. Ir. Marc Glaudemans
Dr. Ton Wagemakers
Ir. Anna Vos
Ir. Jeroen Wouters

CAST team vanaf 1 april 2013
Merle Rodenburg, Msc, programmamaker
Fay van der Wall, MA, programmamaker 
(tot 1 oktober 2013)
Inge Wolfs, bureaumedewerker

Aantal activiteiten 2013
Debatten en lezingen: 13
Rondleidingen en excursies: 8
Tentoonstellingen: 3
Publicaties: 3
Overige: 5
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Bezoekers aan excursies en rondleidingen

Bezoekers aan debatten en lezingen

Achtergrond

Achtergrond

Leeftijd

Leeftijd

Woonplaats

Woonplaats

bezoekers en deelnemers 
samenstelling
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