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inhoud

CAST werd op 22 december 1994 opgericht en bestaat daarmee 20 jaar. Dit jubileum is ge-
vierd met het symposium ‘Tilburg van de toekomst’ op 22 januari 2015.
CAST  heeft  tot doel de belangstelling voor en het denken en debat over architectuur, ste-
denbouw en landschap – met name in en om de stad Tilburg – te stimuleren. Het centrum  
stelt zich op als onafhankelijk podium voor informatie, kritiek en reflectie. CAST stimuleert 
de belangstelling voor én de waardering van de eigen kwaliteit en schoonheid van de he-
dendaagse architectuur. Sinds de oprichting is een breed scala aan  activiteiten gerealiseerd. 
Voor een overzicht hiervan verwijzen wij naar www.Castonline.nl. CAST verbindt het brede 
publiek, professionals en de vakstudenten en heeft in het bijzonder aandacht voor educatie 
en talentontwikkeling. Het jaarverslag 2015 bestaat zoals gebruikelijk uit twee delen, een in-
houdelijk verslag en een financiële verantwoording. Deze bestuurlijke verantwoording vormt 
de verbinding tussen beide stukken.

In 2015 stond het jaarprogramma van CAST in het teken van het ‘verbinden van perspectieven’. 
Niet alleen door de energie, het vakmanschap en de ideeën van verschillende partijen met elkaar 
te verknopen, maar ook door hun verschillende visies op stad of regio samen te brengen. CAST 
richtte zich op de verschillende perspectieven van mensen, die bij de ruimtelijke ontwikkelingen 
in de stad en de regio betrokken zijn: bewoners, ondernemers, ontwerpers, studenten, ambte-
naren, economen, aannemers, bestuurders, ecologen, corporatiemedewerkers, etc. Hoe kijken 
verschillende mensen met verschillende achtergronden naar diezelfde tijd en ruimte waarin we 
allemaal leven? 

Ook programmeerde CAST in 2015 diverse actuele onderwerpen die zowel op lokaal als natio-
naal niveau speelden: leegstand en herbestemming van kerken, de gezonde stad, herstructure-
ring van wijken, de nieuwe passage in de stad, de waarde van wederopbouw-architectuur en de 
ontwikkeling van de LocHal. CAST zocht naar de synergie die ontstaat tussen verschillende par-
tijen die zich bewegen op het snijvlak van ruimtelijke, economische en maatschappelijke opgaven 
en ontwikkelingen. Nieuwe energie, kruisbestuivingen en frisse ideeën ontstaan in het publieke 
debat, waar inzichten en ervaringen van bewoners verbonden worden aan het ruimtelijke en cre-
atieve vakmanschap en het zich ontwikkelende talent van jonge ontwerpers. 

Het jaarprogramma van 2015 bood ruimte aan deze diverse zienswijzen en probeerde onder-
linge verbanden te leggen. Een geslaagd voorbeeld hiervan is onze inspiratie-avond rondom het 
vraagstuk van leegstaand religieus erfgoed in Tilburg. Drie deskundigen met een heel verschil-
lende achtergrond reflecteerden op dit vraagstuk: een religiewetenschapper, een ondernemer 
en een journalist. De leegstand van kerken bleek een onderwerp dat veel Tilburgers na aan het 
hart ligt, getuige de hoge opkomst en het levendige debat dat volgde op de inspiratielezingen. 
Het organiseren van verschillende perspectieven en het verknopen ervan gaf een brede blik op 
dit vraagstuk.

In het programmaonderdeel ‘Herstructurering wijken’ blikten we terug op veertig jaar wijkver-
nieuwing. Aan het rondetafelgesprek hierover namen betrokken ambtenaren deel, maar ook 
een corporatiedirecteur, architecten en bewoners. Door met het terugblikken op dit scala aan 
herstructureringsactiviteiten visies ontstond een compleet en caleidoscopisch beeld van veer-
tig jaar wijkvernieuwen in Tilburg. Bovendien werd in de bijbehorende CASTverdieping de lijn 
doorgetrokken naar de toekomst van de wijkvernieuwing en naar de nieuwe opgave van de 
woningcorporaties. 

In 2015 was ook ruimte voor een actueel onderwerp in de stad: de ontwikkeling van de LocHal. 
Een bijzondere opgave waar een ontwerperscollectief (The Cloud Collective, Braaksma en Roos 
en Petra Blaisse) in samenspraak met toekomstige gebruikers (waaronder de Bibliotheek Midden-
Brabant) vorm geeft aan een nieuw type gebouw dat een prominente plek in de Spoorzone  
inneemt. CAST heeft zich voorgenomen de plannen hiervoor gedurende de gehele planontwik-
kelings- en uitvoeringsfase op de voet te volgen en te documenteren.
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CAST is een onafhankelijke stichting met een bestuur met expertise over onder andere architec-
tuur, de bouwwereld, projectontwikkeling, volkshuisvesting  het onderwijs en het culturele veld. 
Het bestuur is, vanuit zijn brede expertise, 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. Het bestuur kende naast het vertrek van Ton Wagema-
kers ook per ultimo het afscheid van Marc Glaudemans. Met ingang van 1januari 2016 zijn Anita 
de Haas en Pieter Bon het bestuur komen versterken.

De samenstelling van het bestuur bestond in 2015 uit:
drs. Frits Horvers – voorzitter
ir. Meggie Bessemans – secretaris
ing. Peter Blankenstein – penningmeester
dr. Ir. Marc Glaudemans
dr. Ton Wagemakers tot 1 juli 2015
ir. Anna Vos
ir. Jeroen Wouters

De organisatie van CAST heeft de wisseling van de wacht bij de programmamakers die in 2014 
in gang werd gezet, goed doorstaan. Door hun inzet en die van het bestuur zijn we er niet alleen 
in geslaagd om het programma op voortvarende wijze en met herkenbare kwaliteit uit te voeren, 
maar ook weer een stevig programma voor 2016 te ontwikkelen, waarin ook ruimte is om de 
actualiteit een plek te geven.
Het kantoor van CAST in het Deprezgebouw, op het snijvlak van het grootstedelijke transforma-
tiegebied de Spoorzone  en de typisch Tilburgse buurt Theresia, biedt nog steeds  een goede 
werkplek. Per 1 december 2015 is het huurcontract verlengd voor de duur van een jaar
Het bestuur van CAST dankt alle sponsoren, begunstigers, medewerkers en vrijwilligers voor hun 
bijdrage en inzet voor CAST in het afgelopen jaar. Met name  voor sponsoren was in de afgelopen 
paar jaar het soms moeilijk CAST financieel te blijven ondersteunen. De doelstelling van CAST om 
een goed architectuurklimaat in Tilburg en omgeving te stimuleren, kan echter alleen met behulp 
en betrokkenheid van velen worden gerealiseerd. 

Ultimo 2015 bestond het team uit:
Henriette Sanders  MA– programmamaker 
Myrthe Breukink MSc– programmamaker
Inge Wolfs - bureaumedewerker

CAST heeft met 2015 een bijzonder financieel jaar achter de rug. Hoewel subsidiënten en  spon-
soren CAST trouw zijn gebleven en CAST erin is geslaagd de kleine groep vrienden uit te breiden, 
vertoont het financiële beeld van 2015 een ander aanzien dan voorgaande jaren. Doordat het 
SCI besloten heeft dat vanaf 2014 het ingediende programma in hetzelfde boekjaar gerealiseerd 
moet zijn, ontstond  voor CAST een bijzonder probleem omdat het omvangrijkste programma- 
onderdeel “De Passage” nog niet kon worden gerealiseerd. De bouw en daarmee de opening van 
deze verbinding tussen noord en zuid Tilburg liep forse vertraging op. Na overleg met het SCI  is 
besloten om de financiële verantwoording in het boekjaar 2015 op te nemen, ook al vindt  feitelijke 
realisatie pas in mei 2016 plaats. 

Het Castmobiel ontworpen door Atelier van Lieshout werd na 15 jaar trouwe dienst in 2014 ge-
renoveerd en vervolgens uit overwegingen van inzetbaarheid, (transport)kosten en onderhouds-
gevoeligheid besloten dit kunstwerk af te stoten. Bij de Verbeke Foundation in Kemzeke (België) 
vond het een nieuwe plek, direct in de nabijheid van een ander werk van Joep van Lieshout.

Het Castbestuur heeft besloten om, rekening houdend met de oorspronkelijke doelstelling van 
het Castmobiel, de opbrengst  in een CAST educatiefonds onder te brengen. Het fonds zal vooral 
gericht zijn op jongeren. Ten behoeve van de besteding van het fonds zal in 2016 een plan worden 
ontwikkeld.

CAST is blij met de financiële steun van de gemeente Tilburg, het SCI en haar sponsoren en begun-
stigers.  Het streven van CAST blijft erop gericht om meerjarige financiële continuïteit te verwer-
ven van zowel de gemeentelijke subsidie als die van het SCI.  Dat dit noodzakelijk is blijkt uit de 
terugloop met maar liefst 20%  van de SCI-subsidie voor 2016. Waar andere subsidie ontvangers 
van SCI-subsidie soms geconfronteerd werden met een terugloop tot zelfs 100%  mocht CAST 
zich in principe nog gelukkig prijzen. Toch heeft het bestuur  gemeend het bieden van meerjarige 
financiële continuïteit nadrukkelijk ook onder de aandacht van het bestuur van het SCI te moeten 
brengen.

De algemene uitgangspunten van CAST zijn en blijven echter onafhankelijkheid en verbinding van 
diverse actoren in de creatieve industrie. In dit geheel zoekt CAST door gesprekken met “stake-
holders” de weg om alle partijen goed te kunnen bedienen.

Het financiële beleid van CAST blijft erop gericht om behalve de inzet van middelen ten behoeve 
van het jaarprogramma ook middelen te reserveren voor noodzakelijke uitgaven en omvangrijke 
meerjarige programma’s. Deze keuze heeft het bestuur w gemaakt omdat het van mening is dat 
het als gesubsidieerd en gesponsord instituut geen pas geeft risicovolle programma’s te ontwik-
kelen als de financiering niet geregeld is. Zo wordt voor het uitbrengen van een nieuwe  archi-
tectuurgids jaarlijks een bedrag gereserveerd. Positieve resultaten op programma onderdelen 
dan wel nagekomen resultaten op een vorig boekjaar worden toegevoegd aan de reserve voor 
toekomstige programmakosten of onverwachte tegenvallers. Op deze wijze kan CAST haar spon-
soren, subsidiënten en medewerkers  de zekerheid bieden dat het lopende boekjaar financieel 
verantwoord kan worden afgewikkeld en dat voor het programma bestemde  bijdragen daarvoor 
worden aangewend.
Verder reserveert CAST een bedrag voor vervanging van inventaris. 
Per saldo kon het jaar 2015 worden afgesloten met een beperkt negatief resultaat van € 14.978. Dit 
is onttrokken aan de reserve sponsor- en subsidiegelden. 

Namens het bestuur van CAST,
drs. Frits Horvers, Voorzitter
ing. Peter Blankenstein, Penningmeester

bestuur

organisatie

financiën
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balans, baten en lasten

balans per 31 december 2015 activa 31-12-2015 31-12-2014
   
 vaste activa  
 materiële vaste activa 2.529 3.400

 vlottende activa  
 vorderingen 24.137 27.837
 liquide middelen 199.090 136.234

 totaal activa 225.792 167.471

   
 passiva 31-12-2015 31-12-2014
  
 eigen vermogen
 algemene reserve 37.780 37.780
 reservering sponsor -en subsidiegelden 43.943 58.921
 educatiefonds 33.000 -
 overige bestemmingsreserve 49.176 44.882

  163.899 141.583

 kortlopende schulden
 crediteuren 5.903 5.743
 overige belastingen en premies sociale verzekering 2.606 2.111
 overige schulden en overlopende passiva 54.384 18.034

 passiva 61.893 25.888

 totaal passiva 225.792 167.471

staat van baten en lasten 2015 baten 2015 2014
   
 sponsoring -en opbrengsten 44.770 58.453
 subsidies 138.765 156.112

 totaal baten 183.535 214.565

 lasten  
   
 kosten projecten 65.755 58.172
 personeelskosten 101.686 93.507
 afschrijvingen materiële vaste activa 871 669
 huisvestingskosten 11.780 11.800
 kantoorkosten 6.845 8.132
 verkoopkosten 1.535 2.036
 algemene kosten 3.191 2.567

 totaal lasten 191.663 176.883

  -8.128 37.682

 rentebaten en soortgelijke opbrengsten 727 1.050
 rentelasten en soortgelijke -283 -339

 financiële baten en lasten 444 711

  -7.684 38.393

 buitengewone baten 30.000 
 mutatie reserveringen -22.316 -38.393

  7.684 -38.393

 resultaat - -
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Landelijk zijn de laatste jaren veel initiatieven zichtbaar geworden ‘van onderop’ als alterna-
tief voor stadsontwikkeling als proces ‘van bovenaf’. Overheden en grote gevestigde partijen 
moesten vanwege de crisis een pas op de plaats maken, waardoor bottom-up initiatieven meer 
kansen kregen zich te manifesteren. Nu we weer uit het dal omhoogklimmen en de productie 
aantrekt, móeten we de vraag stellen hoe de benaderingen ‘van onderop’ en ‘van bovenaf’ zich 
tot elkaar verhouden. Sluiten ze elkaar als ‘alternatieven’ uit, of gaat het er juist om ze slim en 
effectief met elkaar te verbinden? Hoe brengen we beide benaderingen met elkaar in balans? 
Hoe leiden ze samen tot een sterke stedelijke ontwikkeling? Hoe ontstaat er connectie en com-
municatie, zodat alle krachten worden benut? In 2015 zocht CAST naar de synergie die ont-
staat tussen verschillende partijen die zich bewegen op het snijvlak van ruimtelijke, economische 
en maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. Nieuwe energie, kruisbestuivingen en frisse 
ideeën ontstaan in het publieke debat, waar inzichten en ervaringen van bewoners verbonden 
worden aan het ruimtelijke en creatieve vakmanschap en het talent van jonge ontwerpers. 

CAST wilde niet alleen de energie, het vakmanschap en de ideeën van verschillende partijen met 
elkaar verknopen, maar ook hun verschillende visies op stad of regio samenbrengen. Zodoende 
had CAST zichzelf ten doel gesteld ‘perspectieven met elkaar te verbinden’ van alle mensen 
die bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en de regio betrokken zijn: bewoners, onder-
nemers, ontwerpers, studenten, ambtenaren, economen, aannemers, bestuurders, ecologen, 
corporatiemedewerkers, etc. Hoe kijken verschillende mensen met verschillende achtergronden 
naar diezelfde tijd en ruimte waarin we allemaal leven? Hoe interpreteren zij de continue ver-
schuivingen en transformaties in ruimtelijke ontwikkelingen en de maatschappij? CAST wilde 
hun verschillende visies op stad of regio samenbrengen om zo de transformatie van de stad 
eigentijds gestalte te geven.

3
programma
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Het leidende thema van het verbinden kreeg in Tilburg in 2015 een heel letterlijke invulling met 
de aanleg van twee passages onder het spoor, één onder het station door en één in het verlengde 
van de Willem II-straat. Hoewel de opening van beide passages voor 2015 gepland was, gingen 
de passages pas in mei 2016 open. Wat gaan die fysieke ingrepen mentaal betekenen voor de 
bewoners van Noord en Zuid, voor de interactie tussen Spoorzone  en stadscentrum en voor het 
dagelijkse leven in de stad? Dit project kan als exemplarisch worden gezien voor hetgeen CAST 
in 2015 beoogt. 

Op 22 april 2015 sorteerde CAST vast voor op de geplande nieuwe verbindingen met een ver-
halenavond. CAST blikte die avond terug en vooruit, met name om de mentale impact van deze 
nieuwe passages te onderzoeken. De terugblik begon met de veronderstelling dat de scheiding 
tussen het noorden en het zuiden van Tilburg was ontstaan door de aanleg van de spoorweg. Dat 
bleek niet helemaal waar, aangezien van één samenhangend Tilburg eind negentiende eeuw nog 
nauwelijks sprake was. De scheiding tussen noord en zuid is een vooral in verhalen bewaarde ge-
voelskwestie. In samenwerking met de Bibliotheek Midden-Brabant werden verhalen opgespoord. 
Voormalig stadsdichter Jace van de Ven reflecteerde erop. Studenten van de Fontys Hogeschool 
voor Journalistiek gebruikten online tools om verhalen en data over noord en zuid te visualiseren. 
Stedenbouwkundige Ludo Hermans (gemeente Tilburg) blikte vooruit en vertelde over de toe-
komstplannen voor de Spoorzone . Een veelzijdige avond, waarin zowel jonge als zeer ervaren 
Tilburgers aan het woord kwamen.

Voor de realisatie van de Willem II-Passage is nauw samengewerkt tussen gemeente, ontwerpers 
en makers, met als resultaat een verbluffend staaltje technologische innovatie dat bijdraagt aan 
gevoelens van veiligheid en welbevinden. Op 12 mei 2016 kwam het juiste moment om aandacht 
te besteden aan de actualiteit rond de nieuwe verbindingen. Op de dag van de opening van de 
Willem II-passage sprak CAST met onderzoekers, ontwerpers, makers en technici over de tot-
standkoming. Betrokken ambtenaren lichtten de aanleiding en vervolgstappen toe. Een studente 
gedragswetenschappen vertelde over haar onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de nieuwe 

passage. Architecte Ingrid van der Heijden van The Cloud Collective was aanwezig om meer te 
vertellen over het ontwerp. Voor de uitvoering van de wand met verlichting ging zij de samenwer-
king aan met Van Tetterode Glasstudio, Philips Lighting en LUSTlab. Sprekers van deze bedrijven 
legden uit wat er bij de realisatie van de passage kwam kijken. Het publiek reageerde enthousiast 
op de uitstraling van de nieuwe passage, maar er werden ook twijfels geuit over de aansluiting van 
de fietsverbinding op het omliggende stedelijk weefsel. De Willem II-passage blijkt nog niet uit 
te zijn ontwikkeld. In de maanden die volgen zal de interactiviteit worden uitgebreid, en andere 
toepassingen als geluid en geur worden onderzocht.

Verslagen van beide bijeenkomsten, die uiteindelijk meer dan een jaar na elkaar werden georga-
niseerd, werden opgenomen in een CASTverdieping over de nieuwe verbinding tussen noord en 
zuid. In deze Verdieping werd het onderwerp in de volle breedte belicht: van de oorsprong van 
de scheiding noord-zuid, tot de technische uitvoering van de wand van de Willem II-passage. Cul-
tuursocioloog en sociaalhistoricus Ton Wagemakers en voormalig Tilburgs stadsdichter Jace van 
de Ven gingen ieder op eigen wijze in op verhalen over scheiding tussen noord en zuid. Glasstudio 
Van Tetterode werkte mee aan een beeldverslag van de productie van de wand van de Willem 
II-passage. Stadchroniqueur Berny van de Donk en het Bureau Spoorbouwmeester leverden een 
bijdrage in de vorm van een column.

Nieuwe verbindingen wennen snel: de Willem II-passage werd vanaf de opening direct intensief 
door de Tilburgers gebruikt. Met de opening van de noordzijde van het station in de tweede helft 
van 2016 komt er nog een nieuwe verbinding bij. Die ontwikkeling, en de invloed daarvan op de 
Tilburgse binnenstad en Spoorzone zal CAST met interesse blijven volgen.
 

Verhalenavond Noord versus Zuid 
Datum: donderdag 2 april 2015
Locatie: De Kennismakerij, Spoorzone 
Aantal deelnemers: 60
OpenwebCAST: 201 kijkers

Passage voor de toekomst 
Datum: donderdag 12 mei 2016
Locatie: Passage, Spoorzone 
Aantal deelnemers: 100

Verdieping over de Passages [2016]
Oplage: 1400 

 

a. passages 

CAST-bezoekers bekijken een maquette van het 
Veemarktkwartier.
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b. naoorlogse gebouwen
In de Nederlandse hausse aan aandacht voor een verantwoorde omgang met naoorlogse uit-
breidingswijken leek het afzonderlijke gebouw minder relevant. Tilburg, en in het bijzonder de 
binnenstad van Tilburg, kent juist vele bijzondere naoorlogse gebouwen, die min of meer op 
zichzelf staan. Een aantal van deze naoorlogse parels is nu aan vernieuwing toe. CAST stelde 
de vraag hoe opdrachtgevers en de ontwerpers omgaan met de emoties vanuit de stad die aan 
deze gebouwen kleven, in relatie tot hun opvattingen als professionals?

In de activiteiten rond het thema ‘naoorlogse gebouwen’ ontkwam CAST niet aan de actualiteit. 
Twee belangrijke ontwikkelingen hielden verband met dit project. Enerzijds was er positieve 
aandacht voor het naoorlogse erfgoed in de stad met de benoeming van vier Rijksmonumenten 
uit de Wederopbouw. Anderzijds zette de discussie rond de renovatie van Stadskantoor 1 zich 
voort. CAST plaatste deze ontwikkelingen in een breder perspectief en maakte het thema voor 
een breed publiek toegankelijk.

De eerste stap naar een breder perspectief op naoorlogs erfgoed werd gezet op 26 mei met 
een avond met lezingen en gesprekken waarin de waarden van de Wederopbouw centraal ston-
den. Architectuurhistoricus Wijnand Galema schetste de (historische) achtergrond in een lezing 
waarin hij het naoorlogs erfgoed typeerde. Architecte Albertien Kers van Cepezed gaf het on-
derwerp een actuele en lokale nadruk door te vertellen over het ontwerp voor de verbouwing 
van het Tilburgse Station en het Corpachuis. Dit zijn beide naoorlogse iconen die momenteel 
naar de huidige eisen en behoeften aangepast worden. De avond werd afgesloten met een 
(subjectieve) inventarisatie van het Tilburgse Wederopbouwerfgoed. Op basis van een eerdere 
open oproep via de website van CAST discussieerden de aanwezigen over de meest bijzondere 
en waardevolle naoorlogse gebouwen en gebieden in Tilburg.

Waarden van de wederopbouw: lezing en gesprek
Datum: dinsdag 26 mei 2015
Locatie: aula Cobbenhagen Building op de campus 
van Tilburg University
Aantal deelnemers: 60
OpenwebCAST: 190 kijkers

Tilburgs Architectuur Film Festival: film Stads-
kantoor 1
Datum: vrijdag 19 juni 2015
Locatie: Cinecitta
Aantal deelnemers: 100

Dag van de Architectuur: Fietstocht waarden van 
de Wederopbouw
Datum: zaterdag 20 juni 2015

De open oproep en inventarisatie vormden de basis voor een excursie op de Dag van de Archi-
tectuur. In drie groepen van twintig deelnemers nam CAST het publiek mee op een fietstocht 
langs een zeer diverse verzameling naoorlogs erfgoed. Woningbouw kwam ruim aan bod met 
de wederopbouwwijk ’t Zand en diverse nog steeds aanwezige noodwoningen. Ook kerken, 
scholen en bedrijfsgebouwen maakten onderdeel uit van de route. Op de universiteitscampus 
en in het stadcentrum werd een aantal hoogtepunten uit de Wederopbouw bezocht. In Stads-
kantoor 1 leidde kunstenaar Joeseph van Asten de groepen rond langs naoorlogse kunstwerken 
die een belangrijke rol spelen in het interieur van het gebouw. De veelzijdigheid en betekenis 
van Tilburgse gebieden, gebouwen en kunst uit de Wederopbouw verrasten zowel professionals 
als leken.

Stadskantoor 1 speelde eveneens een rol tijdens het eerste Tilburgse Architectuur Film Festival 
(TiAFF), dat werd georganiseerd door de BNA kring Midden-Brabant. Sinds een aantal jaren 
woedt een hevige discussie in Tilburg over de op handen zijnde renovatie en verbouwing van 
het Stadskantoor. Critici menen dat met de huidige plannen het naoorlogse karakter van het 
gebouw geweld aan gedaan wordt. CAST werkte samen met een aantal BNA-leden voor de 
totstandkoming van een korte film over Stadskantoor 1. Die film was tijdens het TiAFF diverse 
keren te zien en gaf met beelden en een korte tekstuele toelichting van onder andere de actuele 
staat van het gebouw weer. Wat zijn de naoorlogse kenmerken van dit gebouw, en waar zien we 
de cultuurhistorische waarden van dit gebouw? CAST streefde naar een zo objectief mogelijke 
registratie van het stadskantoor, om zo het publiek de kans te geven zelf een oordeel te vellen 
over de waarde van dit omstreden naoorlogse erfgoed.
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c. gezonde stad
Het thema van de gezonde verstedelijking, of van de gezonde stad, krijgt steeds meer aan-
dacht in de ruimtelijke ordening. Ook CAST verkende in 2015 dit thema. De gemeente Tilburg 
heeft het thema van de klimaatverandering en gezonde verstedelijking bovendien hoog op 
de politieke agenda staan. 
De Gezonde stad is een breed thema. We kozen er daarom voor drie deelonderwerpen aan 
de orde te stellen: energie en duurzaam wonen, klimaatadaptatie en gezonde lucht. Daar 
waar duurzaam wonen inmiddels een bekend en veel besproken onderwerp is, viel er over 
het belang van klimaatadaptief ontwerpen en de urgentie van ongezonde lucht nog veel uit 
te leggen. Bovendien bood met name het laatste onderwerp, ongezonde lucht, nog talloze 
mogelijkheden en aanleidingen ook andere, aanpalende onderwerpen in een volgend jaarpro-
gramma aan de orde te stellen. Denk hierbij aan het verder uitwerken van het onderwerp ge-
zonde verstedelijking in Tilburg en het onderwerp ‘gezonde’ mobiliteit en zelfrijdende auto’s. 
 
‘Energized’
Tijdens het Tilburgse architectuurfilmfestival (TiAFF) vertoonden we de film ‘Energized’. Deze film 
bood een kritische en onderbouwde kijk op wat we denken te weten over de energiesector. Zon-
necellen, biobrandstoffen en aardgas worden kritisch onderzocht. De hele wereld is op zoek naar 
een oplossing voor de naderende uitputting van onze energiebronnen. De film toonde corporate 
cynisme, legde de belangen van overheden bloot en liet activisten aan het woord. Paul Masselink 
verzorgde de inleiding op deze film. Masselink is verbonden aan de Provincie Brabant en aan de 
TU/e en ontwikkelt innovatieve oplossingen voor energiebesparing en energieopwekking in de 
gebouwde omgeving. De omslag van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen gaat 
in zijn opinie veel te traag. Hij hamerde er op dat we dat vaart moeten maken met het energie-
neutraal maken van onze woningen. Niet alleen op technisch vlak moeten we een stap maken, 
ook mentaal moeten mensen wennen aan het feit dat het gebruik van fossiele brandstoffen niet 
de toekomst heeft. We moeten spoedig op grootschaliger wijze alternatieve energie gaan op-
wekken. 

Hoe maken we de stad klimaatbestendig?
Datum: woensdag 16 december 2015
Locatie: Het Nieuwe FAXX
Aantal deelnemers: 50
OpenwebCAST: 173 kijkers

Inleiding en film ‘Energized’ tijdens TiaFF
Datum: vrijdag 19 juni 2015
Locatie: Cinecitta
Aantal deelnemers: 15

Gezonde lucht in een gezonde stad
Datum: woensdag 2 maart 2016
Locatie: Deprez
Aantal deelnemers: 40

Klimaatadaptief ontwerpen
In de zomer van 2014 was het ziekenhuis in Tilburg tijdelijk onbereikbaar wegens hevige regenval. 
De effecten van een veranderend klimaat ontregelden de basisinfrastructuur van de stad. Hoe 
kan de stad zich aanpassen aan de veranderingen van het klimaat? Hoe wordt de stad klimaat-
bestendig? 
In december 2015 besteedde we aandacht aan het onderwerp klimaatadaptief ontwerpen. De 
gevolgen van hevige regenval in de stad zijn inmiddels wel bekend. Maar spreker Heleen Mees 
(milieuonderzoeker aan de Universiteit van Utrecht) wees op de nog veelal onderbelichte gevaren 
van hittestress in de stad, dat naast wateroverlast, een ander veel voorkomend effect van klimaat-
verandering op de stad vormt. In de zomer van 2003 stierven 15.000 ouderen aan de gevolgen 
van de extreme hitte in Parijs. Het voorkomen van hittestress zit niet alleen in ruimtelijke oplos-
singen (meer bomen, minder stenige plekken), maar ook in het nemen van sociaalmaatschappelijk 
maatregelen. Zij betoogde dat niet alleen de gemeente verantwoordelijk is voor een klimaatbe-
stendige stad, maar dat ook bedrijven en ondernemers mee zouden moeten doen, en dat zelfs 
de burger zijn steentje zonder al te veel moeite zou kunnen bijdragen. Spreker Martin Roders 
(Demobv Delft) liet in zijn presentatie een aantal plekken zien in Tilburg waar hittestress voor 
komt. Het Pieter Vreedeplein bleek een risicovolle plek te zijn.  
Een enkele bezoeker vroeg zich af waarom het op deze avond niet ging over de oorzaak van 
klimaatverandering. Een terecht punt natuurlijk, maar klimaatadaptief ontwerpen richt zich vooral 
op het rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering zoals hittestress en water-
overlast. Hoe kan een ontwerper hier op inspelen? Architecten zouden de principes van klimaat-
adaptief ontwerpen veel vaker moeten toepassen. Ook in de opdrachtbrief kunnen de eisen van 
klimaatadaptief ontwerpen meegenomen worden. 
Deze avond vond plaats in het NWE FAXX-gebouw in het Veemarktkwartier (ontworpen door 
Rietveld Architects) dat een van de meest duurzame kantoorgebouwen van Brabant claimt te zijn. 
Voorafgaand aan de lezing konden de gasten deelnemen aan een rondleiding. Het onderwerp 
‘klimaatadaptief ontwerpen’ is geen vanzelfsprekend bekend onderwerp voor veel mensen, toch 
kwamen er vijftig bezoekers op af.
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the insignificant’, gebruikte ze industrieel stof 
(wolpluis) dat zij verviltte, waarna ze er karpet-
ten van maakte. “Ik raakte gefascineerd door 
het stof. Het begon met wolpluis, maar het 
werd steeds kleiner. Uiteindelijk kwam ik uit 
bij fijnstof.”
Wat dat betreft is ze op haar plaats bij het 
Stadslab Luchtkwaliteit in haar woonplaats 
Rotterdam. Het Stadslab bestaat uit een kern 
van negen personen – ontwerpers, techneu-
ten, een bioloog en kritische bewoners – en 
onderzoekt en ontwikkelt ruimtelijke ingrepen 
die de luchtkwaliteit in de stad verbeteren, 
met de drukke Rotterdamse verkeersader ’s-
Gravendijkwal als testcase. In juli 2014 vroeg 
de gemeente Rotterdam bewoners en on-
dernemers mee te denken over maatregelen 
om de luchtkwaliteit op en om de ’s-Graven-
dijkwal te verbeteren. Piscaer: “We hebben 
gereageerd op deze oproep en voorstellen 
gepresenteerd. Na de presentatie van onze 
plannen, gesprekken met de gemeente Rot-
terdam en verdere verdieping in het onder-
werp, besloten we de handen ineen te slaan 
en het Stadslab Luchtkwaliteit op te richten.” 
Met o.a. debatten, evenementen en exposi-
ties heeft het stadslab zichtbaarheid, reuring 
en ontmoeting gecreëerd. 
 
Duurzaamheidsmanifest
Verbetering van de luchtkwaliteit is een van 

de speerpunten in het Duurzaamheidsmani-
fest dat GroenLinks Tilburg voor de stad heeft 
geschreven. De ondertitel van dat manifest is 
‘Sneller, intensiever en meer samenhangend’ 
en Martin de Wolf van GroenLinks wil graag 
vertellen wat dat betekent voor de Tilburgse 
lucht: “Het is mooi dat het gemeentebestuur 
in haar plannenmakerij perspectieven schetst 
voor het jaar 2040, of zelfs 2045, maar wij wil-
len dat er al veel eerder resultaten worden 
behaald. En waar de Europese norm voor 
fijnstof (PM10) uitgaat van 40 microgram per 
kubieke meter, willen wij graag toe naar 20 
microgram.”
In de plannen van GroenLinks staat onder 
meer dat er 120.000 bomen bij moeten ko-
men in de stad, dat Tilburgers in 2025 bij 75 
procent van de korte ritjes (minder dan 7 km) 
de fiets pakken in plaats van de auto en dat 
het vuurwerk bij de jaarwisseling centraal en 
zo ‘groen’ mogelijk wordt geregeld. De Wolf 
wijst er ten slotte op dat in het nieuwe mo-
biliteitsplan waarmee GroenLinks-wethouder 
Mario Jacobs nu druk bezig is, luchtkwaliteit 
een van de leidende principes zal zijn.
 
Ideeën ophalen
Ambtenaren Koen van Waes en Michel de 
Voogd werken aan het nieuwe mobiliteits-
plan voor de Tilburg. Het vorige Tilburgse 
Verkeers- en Vervoer Plan (TVVP) is namelijk 

formeel in 2015 afgelopen. Van Waes en De 
Voogd zijn bezig ideeën voor de nieuwe mo-
biliteitsvisie op te halen in de stad. 
“Vroeger waren verkeerskundigen bezig met 
verkeer, en dan vooral gemotoriseerd verkeer. 
Nu zien we het verkeer in dienst van de mens. 
Dat betekent dat er in onze visie ook meer 
aandacht komt voor fietsers, voetgangers 
en logistiek”, aldus De Voogd. Uiteindelijk 
worden al die ideeën samengevoegd tot een 
strategisch document dat in het najaar aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. 
Er worden vanavond vanuit het publiek al di-
verse ideeën geopperd: “Maak de binnenstad 
autovrij.” “Zorg voor wandel- en fietsknoop-
punten in de binnenstad, zodat er aansluiting 
wordt gemaakt met het buitengebied.” “Rea-
liseer meer locaties waar je je fiets droog kunt 
stallen.” “Voer een maximumsnelheid van 30 
km/u in op de cityring.” Niet alle ideeën zijn 
even levensvatbaar, maar het geeft wel aan 
dat de stad graag wil meedenken.

Onderstaand verslag is een verkorte versie 
van het verslag dat journalist Jeroen Bezem 
schreef. Op onze website staat het volledige 
verslag.  

Gezonde lucht in een gezonde stad
Volgens Milieudefensie wonen wij in de meest 
vervuilde lucht van Europa. In hoeverre kun-
nen we de luchtkwaliteit verbeteren door 
onze steden anders in te richten en in te zet-
ten op andere vormen van mobiliteit? Daar-
over buigen zich deze avond een longarts, 
een stedenbouwkundige en twee ontwerpers. 
Vervolgens analyseren een politicus en twee 
ambtenaren wat Tilburg kan doen om de lucht 
in de stad schoner te maken.
 
Gezonde verstedelijking
Het Haagse stedenbouwkundig ontwerpbu-
reau Posad deed in opdracht van onder meer 
de gemeente Utrecht en het ministerie van In-
frastructuur en Milieu onderzoek naar ‘gezon-
de verstedelijking’. Volgens Jaap Klaarenbeek 
van het bureau komt dat neer op “zaken als 
gezondheid vertalen naar ruimtelijke conse-
quenties en ontwerpen”. Presentator Michel 
Jehae vraagt hem wat concreter te worden: 
“Het ministerie had ook vastgesteld dat veel 
steden op dit gebied met nogal vage begrip-
pen en formuleringen bezig waren. Het wilde 
die steden daarom graag enkele stedenbouw-

kundige tools aanbieden, waarmee ze aan de 
slag kunnen. Maar daarvoor moesten we eerst 
het begrip ‘gezonde stad’ definiëren: een ge-
zonde stad is een stad met gezonde mensen.”
“Je kunt mensen niet gezonder maken, enkel 
uitdagen tot gezonder gedrag”, stelt Klaar-
enbeek. Hij toont enkele ontwerpen voor 
het Jaarbeursgebied in Utrecht, met bredere 
stoepen aan de ‘zonzijde’ van de straat voor 
de vitamine D, ‘pocketparcs’ (kleine groene 
ruimtes tussen de bebouwing) voor het 
verlagen van de stress, hardlooproutes en 
zwemwater, buitenwerk- en -vergaderplekken, 
drinkwaterpunten en nog veel meer. “Die wa-
terpunten zorgen ervoor dat jongeren veel 
minder frisdrank drinken”, aldus Klarenbeek.
Gevraagd naar de elementen die betrekking 
hebben op het thema van vanavond, schone 
lucht, geeft hij toe dat een stedenbouwkun-
dig ontwerp weinig kan veranderen aan de 
uitstoot van schadelijke stoffen. “Maar je 
kunt er wel voor proberen te zorgen dat met 
name voetgangers en fietsers er minder last 
van hebben. Zorg voor een verkeersontwerp 
dat leidt tot minder remmen en optrekken, 
en plan de fietsroutes niet langs de verkeers-
aders maar dwars door de wijken.”
 
Mega-bakfiets
Met de CargoBike XL won ontwerper Chris-
tian Suurmeijer de Innovatiechallenge Slimme 

en Gezonde Stad, uitgeschreven door het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. In een 
korte pitch maakt Suurmeijer duidelijk dat de 
fiets, die in de vorm waarin wij hem kennen 
circa 130 jaar oud is, nog lang niet uitontwik-
keld is. 
De CargoBike XL moet een alternatief worden 
voor de bestelbusjes die nu het straatbeeld 
van veel steden bepalen. Het is een bakfiets 
die uit verschillende modules wordt opge-
bouwd en in de grootste uitvoering 5 kubieke 
meter of 500 kilo aan lading kan vervoeren. 
Het transportvoertuig wordt 1 meter breed 
en haalt een maximale snelheid van 25 km/u. 
Het idee is dat de CargoBike XL in de toe-
komst gaat zorgen voor schone distributie 
binnen de stad.
Binnenkort start er een pilotproject in Amers-
foort, maar het zou zomaar kunnen dat de 
mega-bakfiets van Suurmeijer later dit jaar 
ook al in Tilburg rondrijdt. In het publiek blij-
ken twee eigenaren van fietskoeriersbedrijf 
Raas Koeriers te zitten en zij zijn zeer enthou-
siast: “Wanneer kunnen we er hier in Tilburg 
mee aan de slag?”
 
Gefascineerd door stof
Ontwerpster Annemarie Piscaer van Studio 
Dust raakte tijdens haar opleiding aan de De-
sign Academy Eindhoven in de ban van stof. 
Voor haar afstudeerwerk, getiteld ‘Beauty of 
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d. lege kerken, volle kerken
Dat de leegstand van kerken om een dringende oplossing vraagt, bewijst onder andere 
de lancering van de nationale agenda Toekomst Religieus erfgoed (in 2014). De landelijke 
aandacht voor de omgang met religieus erfgoed is ook in Tilburg en de omringende dor-
pen gepast: er staan veel kerken en religieuze ensembles leeg. Tot voor kort vormden zij 
het hart van een buurt of wijk, van een samenleving, van een groep mensen. Wat voor 
mogelijkheden zijn er om die gebouwen een nieuw leven te bieden? Of gelden er valide 
argumenten om te slopen? Hoe kunnen eigenaren, omwonenden en nieuwe gebruikers 
elkaar vinden? Uit de hoge opkomsten bij de verschillende activiteiten omtrent leegstand 
van kerken concludeerde CAST dat dit onderwerp bij zeer veel Tilburgers leeft. Bovendien 
ondervond CAST tijdens de voorbereidingen dat rond dit thema zo veel verschillende be-
langen, ideeën en gevoelen leven dat dit bij uitstek een thema was waarbij het werkelijk 
verbinden van verschillende perspectieven een noodzakelijke taak bleek. 

Begin 2015 lieten de CAST bezoekers zich inspireren door drie verschillende visies op de 
aanpak van leegstand van religieus erfgoed, een serieus probleem dat niet alleen in Tilburg 
maar in heel Brabant speelt. CAST liet tijdens de Inspiratielezingen Gerard Vrenken, Jasper 
van Deurzen, William Arfman en Paul Spapens aan het woord. Namens het parochiebestuur 
De Goede Herder pleitte Gerard Vrenken voor meer flexibiliteit van het Bisdom. Het Bisdom 
wil lege kerken vaak voor een hoge prijs verkopen, maar, waarschuwt Vrenken, opbrengst-
maximalisatie kan ze wel vergeten, wees al blij als het gebouw behouden kan blijven. Vol-
gens Vrenken moet de oplossing uit de markt komen. 
Maar ook al verschuif je het probleem naar de markt, het herbestemmingsproces is en blijft 
een lastig en gevoelig traject, weet spreker Jasper van Deurzen. Van Deurzen heeft er zijn 
beroep van gemaakt om dergelijke herbestemmingsprocessen te begeleiden. Erfgoed is 
‘gevoelsbeladen’. Er is een groot verschil tussen het juridisch en ‘emotioneel’ eigendom van 
lege kerken en kloosters. Van Deurzen ziet vaak chaotische en onvoorspelbare processen, 
maar het helpt als betrokken partijen moeite doen om zich in elkaars positie te verdiepen. 
Herbestemming kost nu eenmaal veel tijd. 

Lege kerken, volle kerken: inspiratielezingen 
Datum: donderdag 26 februari 2015
Locatie: Wijkcentrum De Poorten
Aantal deelnemers: 115
OpenwebCAST: 229 kijkers 

Lege kerken, volle kerken: 
geslaagde herbestemmingen
Datum: vrijdag 4 september 2015
Locaties: Wijkcentrum de Poorten 
Pastoor van Arskerk, Eindhoven
Theater ’t Speelhuis, Helmond
Aantal deelnemers: 50

Lege kerken, volle kerken: Stadsgesprek 
Datum: woensdag 18 november 2015
Locatie: Klasse Theater, Carré 16
Aantal deelnemers: 65

Waar komt die leegloop van kerken nu eigenlijk vandaan? Zijn we minder religieus, of geven we 
er een andere vorm aan? Religie is overal, aldus William Arfman, onderzoeken aan de UvA. Sla de 
Happinezz er maar op na. Maar religie wordt wel minder institutioneel. Wat is dan de waarde van 
dat gebouw? Arfman wijst er op dat in een kerk ritualiteit, sacraliteit en een gemeenschappelijk-
heid ‘ingebouwd’ zijn. Deze zijn heel goed toe te passen op nieuwe bestemmingen: bijvoorbeeld 
een boekenwinkel. Religie zit ook in boeken, en het is wederom een plek van samenkomst. Maar 
een kerk leent zich ook goed als plek voor een tentoonstelling van sacrale kunst. 

CAST ging, met bovenstaande lezingen in het achterhoofd, in september geslaagde herbestem-
de kerken bezoeken. Hier lieten we ontwerpers en opdrachtgevers aan het woord. Wat waren 
succesfactoren bij deze projecten? Wat waren obstakels en hoe zijn deze gepareerd? Welke les-
sen kunnen we mee terug nemen naar Tilburg? We bekeken de voormalige Hasseltse kerk in 
Tilburg, die nu omgebouwd is tot MFA, de voormalige Pastoors van Arskerk in Eindhoven en De 
OLV-ten hemelopnemingkerk, nu het Speelhuis in Helmond. Met name die laatste kerk bleek een 
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indrukwekkend voorbeeld van een geslaagde herbestemming. Cepezed heeft er een  theater 
ontworpen dat het gebouw zo min mogelijk aantast en zelfs reversibel is.  De Tilburgse wethou-
der Mario Jacobs, die ooit als ambtenaar in Helmond betrokken was bij deze herbestemming, 
vertelde in Tilburg dat deze herbestemming hem geleerd heeft dat een goed programma van 
groot belang is. “Als er geen goed programma is, is elke euro aan herbestemming verspild.” Wet-
houder Jacobs leerde ook dat maatwerk onontbeerlijk is; elk kerkgebouw vraagt om specifieke 
voorwaarden. “Kijk vanuit de kerk, uitgaan van het totaalbeeld is te vrijblijvend.”

De wethouder deed bovengenoemde uitspraken tijdens ons Stadsgesprek in november 2015. Dit 
gesprek ging (wederom) over leegstand van kerken en over de aanpak daarvan met de burgers 
van Tilburg en omgeving. Ruim vijftig aanwezigen gingen in groepjes met elkaar in gesprek over 
stellingen en vragen. Bijvoorbeeld: wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn en moet er een 
kerkenvisie komen? Heeft de gemeenschap genoeg inspraak bij de beslissing kerken aan de 
eredienst te onttrekken en de zoektocht naar herbestemming? Een meerderheid van de aanwezi-
gen vond dat omwonenden, buurtbewoners of zelfs alle inwoners van Tilburg betrokken moeten 
worden bij de vraag of een kerk gesloten moet worden. “Maar we worden pas betrokken als het 
te laat is”, meent een buurtbewoner. De realiteit is dat dit proces heel complex blijkt. “Zowel bij 
restauratie als herbestemming is het een enorme klus om tot overeenstemming te komen met 
projectontwikkelaars én het bisdom. Als je daar ook nog andere partijen bij moet betrekken…”, 
verklaarde Wilbert van Herwijnen, bestuurslid bij parochie Peerke Donders de terughoudendheid 
van parochiebesturen bij het betrekken van de gemeenschap. 
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YUP Brabant, Trends & Acquisitie
Datum: woensdag 9 december 2015
Locatie: Cinecitta
Aantal deelnemers: 25

Ontwerp Clarissenhof
Datum: dinsdag 12 januari 2016
Locatie: kapel Clarissenklooster
Aantal deelnemers: 90

Ontwerpdag Van Gend en Loosterrein
Datum: Vrijdag 19 februari 2016
Locatie: Soulcafe, TalentSquare
Aantal deelnemers: ontwerpdag 15,   
lunchlezingen en presentaties 40

e. talenten verbonden
Met ‘Talenten Verbonden’ richtte CAST zich op de onderlinge verbindingen binnen het archi-
tectenvak. Op drie verschillende manieren onderzocht CAST de rol van de architect, en de ver-
schillende wijzen waarop architecten omgaan met het vinden van de balans tussen ontwerpen 
en ondernemen.

CAST verbond jonge en ervaren ontwerpers uit heel Brabant met de eerste bijeenkomst van YUP 
Brabant op 9 december. In 2014 verkende CAST de mogelijkheden voor een netwerk voor jonge 
architecten al eens op kleinere schaal. In 2015 werden, naast de Branchevereniging voor Neder-
landse Architectenbureaus, ook de architectuurcentra uit Eindhoven (ACE), Den Bosch (BAI) en 
Breda (BLASt) betrokken. Jonge ontwerpers uit de hele provincie kwamen naar Tilburg om met 
elkaar en de uitgenodigde sprekers te discussiëren over trends en acquisitie. Ron de Goeij (Van 
Aken Architecten), Michael Bol en Kirsti Pol (De Conceptenbouwers) en Booy Rodermond (SPARK 
Campus) verrijkten het gezelschap. De volgende bijeenkomst van YUP Brabant staat gepland in 
2016 in Breda.

In januari 2016 belichtte CAST de samenwerking tussen DOK architecten en jonge ontwerpers 
in het nog te bouwen woongebied Clarissenhof in de Tilburgse Spoorzone . Liesbeth van der Pol 
en Pieter Lievense van DOK architecten lichtten hun werkwijze toe. Voor de vormgeving lieten ze 
zich inspireren door het naastgelegen Clarissenklooster. Om voor variatie tussen de verschillende 
gebouwen te zorgen, nodigden ze jonge ontwerpers uit bij de uitwerking van de architectuur. 
Drie van de vier jonge ontwerpers waren aanwezig en presenteerden hun ontwerp.

CAST zette binnen ‘Talenten Verbonden’ ontwerpers ook aan het werk. Het voornemen was 
jonge en ervaren architecten samen te laten werken aan een herontwikkelingsplan voor een 
leegstaande kerk. In de loop van 2015 diende zich echter een andere actuele opgave aan: de 
gemeente gaf de regie over het voormalige Van Gend en Loosterrein uit handen en riep burgers 
op met ideeën te komen. CAST wilde daaraan graag het perspectief van ontwerpers toevoegen. 

Drie groepen met in totaal 15 ontwerpers werkten in één dag aan een visie voor het gebied. Ze 
lieten een duidelijke boodschap achter: waardeer de al aanwezige kwaliteiten van het terrein, en 
geef ruimte aan een veelheid aan initiatieven.

Het project ‘Talenten Verbonden’ leidde ertoe dat CAST haar banden met het ontwerpersvak 
versterkte. Met name in de voorbereidingen voor de ontwerpdag verkenden we de rol van de 
ontwerper in een proces dat op een andere manier dan het traditionele bouwproces verloopt. 
Architecten bleken bovendien veel waarde te hechten aan de mogelijkheid die werd geboden 
om op diverse manier de verbinding aan te gaan met collega’s uit andere regio’s en met andere 
achtergronden.



26 | cast 27 | jaarverslag 2015

Myrthe Breukink schreef onderstaand verslag 
over de Ontwerpdag Van Gend en Loosterrein 

Een park mét mensen
Tilburg heeft groen waar geen mensen zijn, en 
mensen waar geen groen is. Zo vatte althans 
Ludo Hermans, stedenbouwkundige bij de 
gemeente Tilburg, het samen. Hoe maken we 
van Tilburgs nieuwste park – op het voorma-
lige Van Gend en Loosterrein – een plek met 
zowel groen als mensen? Dat was de belang-
rijkste vraag tijdens de CAST Ontwerpdag op 
19 februari 2016.

Tilburg aan zet
CAST speelde met de Ontwerpdag in op een 
voor de stad zeer actueel vraagstuk. De ge-
meente Tilburg is sinds enkele jaren eigenaar 
van (het grootste deel van) het VGL-terrein en 
stelde bij monde van wethouder De Vries in 
mei 2015 dat het terrein in handen wordt ge-
geven van de bewoners van Tilburg en haar 
vertegenwoordigers. Die vertegenwoordigers, 
de ‘regiegroep VGL-terrein’ onder leiding van 
Johan Dunnewijk, riep vervolgens burgers en 
ondernemers op te komen met initiatieven.

Verbinding
Om van het VGL-terrein een park te maken 
van, voor en door de stad, moet het gebied 
worden verbonden met die stad. Daarvoor 
moeten niet alleen initiatieven worden verza-
meld, maar ook de juiste ruimtelijke en strate-
gische kaders worden gecreëerd. CAST stelde 
op 19 februari multidisciplinaire teams samen, 
van ontwerpers met uiteenlopende achter-
gronden, en vroeg ze mee te denken over de 
bereikbaarheid, identiteit en attractiviteit van 
het gebied.

Inspiratie
Met die doelen in het achterhoofd luister-
den de ontwerpers tijdens de lunch naar een 
tweetal inspiratielezingen. Dat niet altijd veel 
geld nodig is, vertelde Tim van den Burg van 
Stichting Braak. Hij liet zien hoe hij met zijn 
stichting in Breda door slim hergebruik van 
materialen braakliggende terreinen tot leven 
wekt. Een gemeente die de teugels wat liet 
vieren was daarbij van groot belang, vertelde 
Van den Burg. De andere spreker was land-
schapsontwerper Gert-Jan Wisse van Bureau 
B+B. Hij noemde aan de hand van projecten 

van zijn bureau, een aantal belangrijke ingredi-
enten van een parkontwerp. Het opvallendste 
was de nadruk die Wisse legde op het belang 
van een goede verbinding tussen parken en 
de stad eromheen.

Ontsnapping
Na een middag intensief brainstormen scho-
ven een panel – bestaande uit Johan Dunne-
wijk, Ludo Hermans en Marc Holvoet – en een 
kritisch publiek aan om mee te praten over de 
resultaten van de dag. De eerste groep ont-
werpers benadrukte vooral de bestaande kwa-
liteit van het VGL-terrein, met haar openheid, 
rust en natuur. Een groot gebouw, voor de 
door de gemeente gewenste leisure van maxi-
maal 15.000 vierkante meter, is daar volgens 
hen niet op zijn plaats.

Bloeien
De tweede groep ontwerpers liet de mogelijk-
heid open die leisure-oppervlakte een plek te 
geven aan de westzijde van het terrein, even-
tueel deels onder het talud van de ringbaan. 
Deze groep bevestigde de bestaande open 
kwaliteit van het terrein. Daarnaast stelden ze 

een aantal ruimtelijke kaders voor waarbinnen 
absolute vrijheid kan worden geven aan toe-
komstige ontwikkelingen en initiatieven, die 
ze zien als waardevolle bloemen die allen de 
kans moet worden gegeven tot bloei te ko-
men.

Landschap
Het derde en laatste team ontwerpers bepleit-
te eveneens een organische ontwikkeling van 
het terrein, waarbij volgens hen een ‘natuur-
lijke’ selectie van initiatieven mogelijk is. Deze 
groep liet zich inspireren door het Kempense 
landschap, en stelde aan de hand daarvan een 
organiserend principe en een aantal interven-
ties voor.

Hooggespannen
De spanning liep in de discussie naar aanlei-
ding van de presentaties soms op, hoewel 
uiteindelijk bleek dat de aanwezigen meestal 
juist gelijke doelen nastreefden. Die spanning 
is, met de hooggespannen verwachtingen en 
vele partijen op het VGL-terrein, niet verwon-
derlijk. Voor Dunnewijk en de zijnen ligt nu 
de taak de ambities met elkaar te verenigen. 

Dat doen ze vanuit een uitdagende positie, 
met enerzijds de gemeente met vetorecht en 
regelgeving, en anderzijds energieke initiatief-
nemers met wilde plannen. Voor alle partijen 
blijft daarbij van belang het gedeelde doel 
voor ogen te houden. Alleen dan maakt Til-
burg kans op een park mét mensen.
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f. herstructurering wijken
Iedere stad krijgt met regelmaat te maken met grootschalige stadsvernieuwingsprojecten. In 
Tilburg kijken we terug op vier decennia wijkvernieuwingen, die allemaal hun eigen aanpak 
en karakter kennen. CAST stelde in 2015 de vraag wat we kunnen leren van deze stadsver-
nieuwingsprojecten. Tegelijkertijd staat de aandacht voor de relatie tussen het sociale en het 
fysieke centraal. Hoe zijn processen met de bewoners vormgegeven? Hebben fysieke aanpas-
singen geresulteerd in sociale veranderingen?

Kritische reflectie op veertig jaar wijkvernieuwing
In 2014 werd de vernieuwing van de wijk Groeseind afgerond. Het behelsde een grootschalige 
wijkvernieuwing waarin niet alleen de woningen zijn vernieuwd, maar voor een groot deel ook de 
bewoners. De oude, vooroorlogse woningvoorraad van de woningbouwcorporaties in Tilburg is nu 
bijna allemaal vervangen of verbeterd. Nu met de oplevering van Groeseind veertig jaar wijkver-
nieuwing wordt afgesloten in Tilburg, organiseerde CAST een kritische reflectie op vier decennia 
Tilburgse stadsvernieuwing. We deden dit in de vorm van een Rondetafelgesprek, een excursie 
naar een vernieuwde wijk en met het uitbrengen van een CASTVerdieping. Dit drieluik bood niet 
alleen een compleet beeld van het verleden, heden en de toekomst van de wijkvernieuwing, maar 
gaf ook een goed idee hoe beleidsmakers, architecten, corporatiebestuurders en bewoners de 
vernieuwingen hebben ervaren. Tijdens het Rondetafelgesprek merkte architect Ton van der Ha-
gen op dat veertig jaar stadsvernieuwing Tilburg veel goeds heeft opgeleverd. Hij noemde het De 
Pont-complex en de omgeving van de Schoolstraat. Maar: de tijd van de grootschalige aanpakken 
(zoals in Groeseind) is ook voorbij. Albert Latijnhouwers, ambtenaar bij de gemeente Tilburg, wees 
er op dat de diversiteit onder de mensen steeds groter wordt, en dat de nieuwe opgave is meer 
maatwerk te leveren in de wijken. 

In november 2015 keerde CAST terug naar de Uitvinders- en Zeeheldenbuurt, een buurt die tus-
sen 2004 en 2011 vernieuwd werd. We gingen daar in gesprek met buurtbewoners en vroegen hen 
hoe zij terugkeken op het proces en welke lessen er geleerd zijn. We kregen een interessante inkijk 
in de rol van een klankbordgroep in de wijk en in de werkzaamheden van een buurtbeheerder die 
namens de woningcorporatie het contact met de bewoners onderhield. Bijna 400 van de 1000 wo-

Terugblik Tilburgse Wijkvernieuwing 
Datum: woensdag 29 april 2015
Locatie: De Smederij, Spoorzone 
Aantal deelnemers: 70
OpenwebCAST: 234 kijkers 

Koolhoven, een Vinex-dorp in de stad?
Datum: dinsdag 30 juni 2015
Locatie: Wijkcentrum Heyhoef, Reeshof
Aantal deelnemers: 30

Terugblik herstructureringen: Wijkbezoek met 
bewoners
Datum: zaterdag 7 november 2015
Locatie: De Uitvinders- en Zeeheldenbuurt
Aantal deelnemers: 15

CAST Verdieping 9 De vernieuwing van de 
wijkvernieuwing
Datum: vrijdag 22 januari 2016
Oplage: 1700

ningen werden gesloopt, en dat zorgde voor heftige reacties in de wijk. Oude sociale structuren 
verdwenen, er moest een nieuwe sociale cohesie opgebouwd worden. Maar volgens voormalig 
Tiwos-directeur Otto van der Meulen was het ook de bedoeling dat er een andere samenstelling 
van bewoners in de wijk zou komen. En ondanks de grote sociale verschuivingen in de wijk, zijn 
de bewoners het er over eens dat de kwaliteit van de woningen er sterk op vooruit zijn gegaan. 
De belangrijkste les die getrokken werd door de bewoners en de klankbordgroep was dat goede 
communicatie essentieel was bij de herstructurering. Aan het einde van het traject werd zelfs een 
rapport opgesteld door een onafhankelijk bureau waarin hun bevindingen over de bewonerspar-
ticipatie gebundeld werden. De werking van de klankbordgroep wordt zodoende als voorbeeld 
gebruikt in andere wijken in Tilburg. 
In de bijbehorende Verdieping werd een verslag van het Rondetafelgesprek gepubliceerd alsmede 
van de excursie naar de Uitvinders- en Zeeheldenbuurt. Verder vroegen we journalist Jeroen Ke-
telaars een artikel te schrijven over de toekomstige opgave van de woningcorporaties na de grote 
wijkvernieuwingen. 
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g. lochal
De Tilburgse Spoorzone  is volop in ontwikkeling. Een van de meest in het oog springende ge-
bouwen van de Spoorzone  is de LocHal, een gigantische hal waar tot in de jaren negentig van 
de vorige eeuw de treinstellen nog werden gesmeerd. Begin maart 2015 werd door de ge-
meente Tilburg met trots aangekondigd dat een combinatie van ‘talentvolle ontwerpers’ uit 
Amsterdam, Den Haag en Antwerpen de nieuwe LocHal in Tilburg gaat vormgeven: The Cloud 
Collective, Braaksma en Roos en Inside Outside (Petra Blaisse). Het glazen gebouw wordt 
het hart van de Stadscampus in de Spoorzone , in de vorm van een zogenaamde ‘Stadshal’. 
Diverse maatschappelijke en commerciële partijen krijgen een plek in de LocHal en hebben 
een rol in het ontwikkelings- en ontwerpproces. Op verzoek van de gemeente heeft CAST een 
avond rondom de LocHal georganiseerd, waarin we kennis maakten met het architectenteam 
en hun visie op de transformatie van dit spoorse gebouw. 

Een belangrijke voorwaarde voor CAST om deze avond in opdracht voor de gemeente te orga-
niseren was dat we het proces van de transformatie van de LocHal naar StadsHal zouden blijven 
volgen, ook in 2016. In oktober 2015 organiseerden we dan ook een vervolgavond waarop 
Ingrid van der Heijden (The Cloud Collective) het voorlopig ontwerp presenteerde. Deze twee 
avonden over de ontwikkelingen van de LocHal  konden op veel belangstelling van het Tilburgse 
publiek rekenen. Er was met name enthousiasme over de voorgenomen renovatieplannen, maar 
er leefden ook erg veel vragen. Hoe behoudt je het industriële karakter? En ook: wat gebeurt 
er in de directe omgeving van de LocHal? Er leefden zorgen over de twee hoge woon-werkge-
bouwen die pal naast de LocHal gepland zijn. Hoe wordt de openbare ruimte ingericht? Het 
Stadsbalkon, een inpandig balkon aan de spoorzijde van de LocHal, kon op veel instemming 
rekenen van het publiek, hoewel de financiering nog rond moest komen. CAST volgt ook in 2016 
de ontwikkelingen van de LocHal op de voet, dan wordt de technische uitvoering aanbesteed. 
De ontwikkelingen in de openbare ruimte en het Stadsbalkon krijgen in 2016 hun beslag in de 
plannen. 

Kennismaking: van LocHal naar StadsHal 
Datum: woensdag 22 april 2015
Locatie: LocHal
Aantal deelnemers: 100
OpenwebCAST: 322

LocHal: Het Voorlopig ontwerp 
Datum: donderdag 12 november 2015
Locatie: De Smederij, Spoorzone 
Aantal deelnemers: 125
OpenwebCAST: 290
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4
communicatieprogramma 
CAST communiceert over het eigen programma en over andere relevante activiteiten en ge-
beurtenissen in de regio. Het belangrijkste doel daarbij is ons publiek op de hoogte te hou-
den van ons programma, maar daarmee ook van actuele ontwikkelingen op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkelingen. Het communicatieprogramma van CAST beslaat een groot aantal 
middelen, waarvan de website www.castonline.nl het hart vormt. Daarnaast wordt door mid-
del 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 daarbuiten.

CASTonline.nl
De website van CAST werd in 2013 volledig vernieuwd, en in 2014 verder ontwikkeld om opti-
maal de functioneren. Eigentijdse functionaliteiten zoals videogebruik en verbinding met soci-
ale media zijn integraal onderdeel gaan uitmaken van onze online communicatie. Castonline.nl 
is verbonden met diverse samenhangende websites, zoals de website meerdanwonentilburg.nl 
en architectuurgidsmiddenbrabant.nl. Van alle CAST activiteiten wordt na afloop een tekstueel 
verslag en een fotoreportage online gezet. Op deze wijze bouwt CAST ook online door aan een 
gelaagde informatievoorziening.

CASTbericht
Met dit digitale nieuwsbulletin brengt CAST ongeveer 1700 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. Het CASTbericht heeft een overzichtelijke layout, 
met ruimte voor eigen activiteiten, externe activiteiten en een terugblik op uitgevoerde program-
maonderdelen. Het bericht wordt gemiddeld één keer per twee weken verzonden. Terugkerend 
onderdeel is de CASTagenda, dé architectuuragenda voor Midden-Brabant. Veruit het grootste 
deel van bezoekers van onze activiteiten geeft aan dat ze via de nieuwsbrief op de hoogte zijn 
gesteld van de activiteit.

Overige digitale middelen
CAST biedt ook steeds meer content en informatie via andere communicatiekanalen zoals via 
Facebook, Flickr, OpenWebcast en Twitter. Deze media lieten een stijging zien ten opzichte van 
voorgaande jaren. Facebook en Twitter zijn inmiddels een gebruikelijke aanvulling in de aankon-
diging van onze activiteiten. Via OpenWebcast kan het publiek online meekijken met bijeenkom-
sten. In 2015 maakten ongeveer 1945 mensen daar gebruik van bij zes bijeenkomsten.

CASTverdieping
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. Voor het jaar 2015 waren 
twee Verdiepingen gepland, nummer 9 (over de vernieuwing van de wijkvernieuwing) kwam in 
2015 uit, nummer 10 (over de nieuwe passages) in 2016. 

5
netwerken
PRET
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 
mogelijk in samenwerking tot programma. Ook wordt gezocht naar verbeteringen in de publieke 
informatievoorziening over het ruimtelijke erfgoed dat Tilburg rijk is.

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 part-
ners ook een eigen programma. Deze overige platformpartners zijn Brabants Dagblad, Biblio-
theek Midden-Brabant, Cicero, Cultureel Café, ROC Debatkuip, Tilburg in Dialoog en SchuimT.

CASTvrienden
Op 8 januari bezochten de Vrienden het verbouwde poppodium 013. 013 werd in 2015 in onge-
veer vijf maanden flink verbouwd. Architectenbureau Benthem Crouwel was bij verbouwing be-
trokken, net als bij het oorspronkelijke ontwerp 17 jaar eerder. Projectleider van de verbouwing, 
Mart van Cleef, leidde de Vrienden ruim twee uur rond. Met name de uitbreiding van de grote 
zaal maakte indruk.
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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 2015 waren dit:

Subsidiënten Gemeente Tilburg | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

Partners: TBV Wonen | Tiwos | WonenBreburg | Casade

Hoofdsponsoren: Bedaux de Brouwer Architecten | BPD Ontwikkeling BV | Van de Ven Bouw en 
Ontwikkeling Tilburg | Bouwgroep Van der Weegen

Sponsoren: ’t Heem | Heerkens Van Bavel Bouwgroep | De Architectenwerkgroep Tilburg | Rem-
mers Bouwgroep

Begunstigers: Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen | Adviesbureau Markslag Beljaars | Advies-
bureau Vekemans | De Kok Bouwgroep | Francine Broos Interieurarchitecten | H-KWADRAAT 
Architectuur | HONK | Hoogspoor Design Light | Lavertuur Planontwikkeling | Makelaardij Hans 
van Berkel | Prince Project Management Bureau | Van Asten Doomen Architecten | Van Esch | 
PANplus architectuur | DW Investments b.v. | Krens Ten Brinke Projectontwikkeling BV | Bouw-
bedrijf André Doevendans bv

6
tot slot

Aantal activiteiten 2015
Debatten en lezingen: 11
Rondleidingen en excursies: 3
Publicaties: 2
Workshops: 1

Colofon
Tekst en redactie: CAST (Henriëtte Sanders, 
Myrthe Breukink, Inge Ceulen Wolfs)
Grafisch ontwerp: Jac de Kok Ontwerpers
Fotografie: Willie-Jan Staps en CAST
Drukkerij Groels, Tilburg
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