centrum voor architectuur en stedebouw tilburg e.o.

inhoudelijk jaarverslag 2016
1 | jaarverslag 2016

2 | cast

centrum voor architectuur en stedebouw tilburg e.o.
Deprez Gebouw, Spoorzone Tilburg
Lange Nieuwstraat 172-174
5041 DJ Tilburg
013 – 544 9222

inhoudelijk jaarverslag 2016

inhoud

4 | cast

1.bestuursverantwoording

pag.

5

2.balans, baten en lasten

pag.

8

3.programma
overzicht programma 2016

pag. 10

activiteiten 2016
voetlicht
stadmakers
slim tilburg
tilburg op locatie
brabant verkenningen

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

12
16
18
20
22

gids		
externe projecten
educatie en talentontwikkeling
communicatieprogramma
netwerken

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

25
25
26
26
27

4. tot slot

pag. 28

1
bestuursverantwoording
inleiding

In 2016 heeft CAST zich gebogen over een aanscherping van de missie van CAST. Nog steeds
staat het aanjagen van het debat over architectuur, stedenbouw, landschap, kortom de ruimtelijke kwaliteit – met name in en om de stad Tilburg, hoog in het vaandel. Toch wil CAST een
aantal accenten verleggen: CAST wil eerder met een opgave aan de slag. Dat wil zeggen: nog
voordat het onderwerp zich op de politieke agenda van de stad manifesteert. Zo verschaft
CAST zichzelf de ruimte om te vrijdenken met de stad, zonder dat er al politieke stellingen
ingenomen zijn. CAST doet niet alleen aan reflectie, maar ook aan (ver) vooruitdenken en het
ontdekken van de potenties en mogelijkheden van plekken en opgaven. In 2017 wil CAST ook
meer dan voorheen zijn oor te luister leggen in de stad. Natuurlijk staan experts en professionals klaar met onderbouwde beschouwingen, maar graag geeft CAST ook meer het woord
aan inwoners van Tilburg.
De uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in gesprekken, tentoonstellingen, excursies, opiniestukken of ontwerpateliers. CAST peilt de opvattingen in de stad en geeft deze een stem en een podium. Daarmee is CAST hét platform voor de
publieke en professionele ontmoeting over architectuur, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit in
Tilburg en de regio.
Op de (gespreks)agenda staan actuele ruimtelijke vraagstukken, maar ook kwesties die wellicht
in de toekomst actueel worden. Om die sluimerende, minder zichtbare kwesties te ontdekken
steekt CAST zijn voelsprieten in de stad uit. Als de stad en de stedelijke ontwikkelingen beschouwd wordt als een toneel met de bewoners, de architecten, de corporaties, de ontwikkelaars
en beleggers, de bouwbedrijven en de overheden als acteurs, dan zet CAST de spotlights op
deze actoren om hun onderlinge discussies hoorbaar en voelbaar te maken. CAST legt het spanningsveld bloot, belicht de verschillende, soms tegengestelde kanten van de zaak, om kansen en
oplossingen in het vizier te brengen.
CAST zelf staat buiten het veld, en jaagt enkel het gesprek aan tussen de verschillende actoren
en probeert zo ideeën over de stad te genereren. Kwesties worden ook in een breder en landelijk
perspectief geplaatst. Hierbij wordt vermeden dat alleen de ‘usual suspects’ aan het woord komen. Professionals, externe deskundigen en Tilburgse inwoners leren van elkaars blik op de stad.
De onderlinge discussie levert een basis voor besluitvormers, bij overheid of private partijen, en
soms ook weer nieuwe discussie op.
Het jaarverslag 2016 bestaat uit twee delen, een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording. Deze bestuurlijke verantwoording vormt de verbinding tussen beide stukken.

jaarthema 2016 ‘op zoek naar de
ruimtelijke agenda van tilburg’

CAST legt in 2016 de verbinding tussen de bestaande stad en de ruimtelijke agenda van de toekomst: wat zijn de maatschappelijke drijfveren achter de ruimtelijke projecten van morgen? Hoe
maken we in de stadsontwikkeling ruimte voor nieuwe manieren van denken, nieuwe vraagstukken, nieuwe kansen, nieuwe benaderingen, die nu wellicht al latent aanwezig zijn bij bewoners,
ontwerpers, gebruikers en stakeholders in stad en ommeland? Hoe kan de bestaande stad in
haar rijke historische dimensie getransformeerd worden om die nieuwe ontwikkelingen plaats te
bieden? CAST biedt een forum om die gedachten met elkaar te kunnen delen, om ze met elkaar
scherper te krijgen en om wenselijkheden door te denken naar mogelijkheden, opdat de stad de
lijn door kan trekken naar realiseerbare plannen en projecten.
Hoe moet Tilburg zich ontwikkelen om een leefbare, concurrerende stad en toekomstbestendig
(of toekomstflexibel) te blijven? Welke (nieuwe) ontwikkelingen op sociaaleconomisch en maatschappelijk niveau gaan de agenda van de stad van morgen bepalen? CAST stelde in 2016 een
aantal onderwerpen centraal die bijdragen aan het denken over het Tilburg van de toekomst.
Urgente thema’s zijn Tilburg als Smart City, het revitaliseren van Tilburgse winkelgebieden en
samen ‘stadmaken’.

aanpak 2016

CAST zette in 2016 een aantal series van samenhangende activiteiten neer. Met elke serie keken
we op een andere manier naar de stad. Soms door dieper in te gaan op recente ontwikkelingen,
soms juist door een blik op de verre toekomst te werpen en de vraag te stellen wat dat zou
betekenen voor ons handelen van nu. We spreken met de mensen die de stad maken over de
ouderwetse en nieuwerwetse wijzen die zij hanteren. We zoeken de mensen op die er wonen
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en werken. Daarbij belichten we de stad en de dorpen in detail, maar we beschouwen ook het
geheel van kleiner en groter in de samenhang van de regio. Kwesties en vraagstukken willen we
adresseren aan ‘probleemeigenaren’.
bestuur

CAST is een onafhankelijke stichting met een bestuur met expertise over onder andere architectuur, 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.
De samenstelling van het bestuur was tot ultimo 2016:
drs. Frits Horvers – voorzitter
ir. Meggie Bessemans – secretaris
ing. Peter Blankenstein – penningmeester
Anita de Haas
ir. Anna Vos
ir. Jeroen Wouters

organisatie

De organisatie van CAST heeft sinds 2015 weer een goed constant team van programmamakers.
Door hun inzet en die van het bestuur is ook dit jaar het programma met bekende kwaliteit uit
gevoerd. Ook werd na een interessante beleidsdiscussie over de toekomst van CAST een mooi
programma voor 2017 ontwikkeld. Wel is inmiddels gebleken dat het SCI een te omvangrijk
aantal subsidieaanvragen heeft ontvangen waardoor haar bijdrage aan CAST gehalveerd is. Dit
brengt consequenties voor de programmering met zich mee, en er zullen andere sponsor- en
subsidiebronnen aangeboord moeten worden.
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, een goed architectuurklimaat in Tilburg en omgeving te stimuleren en de kennis over architectuur en stedenbouw
te vergroten, kan niet zonder hun betrokkenheid worden gerealiseerd. Zij zijn onmisbaar.
In 2016 bestond het team uit:
Henriette Sanders MA– programmamaker
Myrthe Breukink MSc– programmamaker
Inge Ceulen Wolfs – bureaumedewerker

financiën

CAST heeft met 2016 een normaal financieel jaar achter de rug. Subsidiënten, sponsoren en vrienden zijn CAST trouw gebleven. Hoewel het SCI besloten heeft dat vanaf 2014 het ingediende
programma in hetzelfde boekjaar gerealiseerd moet zijn, blijkt een beperkte overloop mogelijk
te zijn en heeft men ook oog voor bijzondere omstandigheden rondom het programma. CAST
rangschikt deze beperkte jaar-overschrijdende onderdelen onder het begrip ‘overlopende passiva’. Hiermee worden grote schommelingen in de jaarresultaten ook voorkomen.
CAST is blij met de financiële steun van de gemeente Tilburg, het SCI en haar sponsoren en
begunstigers. Het streven van CAST blijft erop gericht om meerjarige financiële continuïteit te
verwerven 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. En voor 2017 werd maar
50% van de aanvraag toegekend. Reeds voor 2016 had het bestuur gemeend de noodzaak van
meerjarige financiële continuïteit nadrukkelijk ook onder de aandacht van het bestuur van het
SCI te brengen. Nu de toekenning 2017 teleurstellend is, heeft het bestuur gebruik gemaakt van
de gegeven beroepsprocedure. Gezien deze ontwikkeling sluit het bestuur het niet uit dat in de
komende periode een fors beroep op de reserves moet worden gedaan.
Gezien ook de vraagstelling van de gemeente Tilburg hierover geven wij hier graag een toelichting op de opgebouwde reserves. In de jaarrekening 2016 treft men aan:
A De algemene reserve. Deze is een bescheiden eigen vermogen, op basis van de resultaten op
de algemene kosten, gedurende het CAST bestaan;
B De reservering sponsorgelden. Hierin werden tot 2017 de jaarbijdragen van bedrijven, corporaties en vrienden gestort. Deze reserve heeft enerzijds een egaliserend karakter, anderzijds is zij
door het moment van factureren al bestemd voor programmakosten van het volgend jaar. Voor
2016 is een bedrag van €4208,- aan deze reserve onttrokken.
C De reserve architectuurgids. Deze is, gezien de grote uitgave eens per 8 a 10 jaar, een specifiek benoemd deel van de gelden van sponsoren. Het saldo van storting en onttrekking was voor
2016 €785,- positief.
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D De reserve inventaris. Deze is op te vatten als de tegenhanger van anders op dit vlak zichtbare
afschrijvingen. CAST heeft er voor gekozen geen geld te lenen en vervolgens op de investeringen
af te schrijven. Voor vervanging van inventaris wordt nu gereserveerd .
E De reserve huisvestingskosten. Deze is ontstaan uit een eenmalige positieve afrekening met
een externe dienstverlener, ten tijde van de noodzakelijke verhuizing uit het Faxx gebouw. De
kosten die boven onze budgettering voor huisvesting uitgaan worden hieruit gedekt. (Voor 2017
zal hiervan gebruik moeten worden gemaakt).
F Het CASTmobiel Educatiefonds. Dit is een bijzondere bestemming van de opbrengst van de
verkoop van het CASTmobiel. CAST heeft het CASTmobiel in 2012-2013 volledig laten renoveren
en de renovatiekosten van €30.000,- voor eigen rekening genomen (ondanks eerdere, niet ingeloste beloften van andere partijen om deze post voor hun rekening te nemen). De middelen, die
bij de verkoop zijn vrij gekomen, zijn specifiek bestemd voor het onder de aandacht brengen van
de CAST missie bij jongeren. CAST heeft voor deze insteek gekozen omdat de onderwijsdoelstellingen niet in de subsidiedoelstelling zit die gemeente Tilburg en SCI beogen. In 2016 werd een
bedrag van € 2310,- aan deze reserve onttrokken.
Het financiële beleid van CAST blijft erop gericht om niet alleen de middelen in te zetten ten behoeve van het jaarprogramma, maar ook middelen te reserveren voor noodzakelijke uitgaven en
omvangrijke meerjarige programma’s. Deze keuze heeft het bestuur 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. Zo wordt voor het uitbrengen van een nieuwe
architectuurgids jaarlijks een bedrag gereserveerd. Positieve resultaten op programmaonderdelen, algemene kosten 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 sponsoren, subsidiënten en medewerkers de zekerheid bieden dat het lopende
boekjaar financieel verantwoord wordt afgewikkeld en dat de voor het programma bestemde
bijdragen daarvoor worden aangewend.
Namens het bestuur van CAST,
drs. Frits Horvers, voorzitter
Ing. Peter Blankenstein, penningmeester

7 | jaarverslag 2016

2
balans, baten en lasten

balans per 31 december 2016
activa
31-12-2016
31-12-2015
		
vaste activa		
materiële vaste activa
1.726
2.529

vlottende activa		
vorderingen
19.052
24.137
liquide middelen
181.489
199.090
totaal activa

202.267

225.792

			
passiva
31-12-2016
31-12-2015
		
eigen vermogen
algemene reserve
37.780
37.780
reservering sponsor -en subsidiegelden
39.735
43.943
bestemmingsreserve
82.945
82.176
		
kortlopende schulden
crediteuren
overige belastingen en premies sociale verzekering
overige schulden en overlopende passiva
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160.460

163.899

143
2.376
42.788

5.903
1.606
54.384

45.307

61.893

205.767

225.792

staat van baten en lasten 2016
baten
2016
2015
			
sponsoring -en opbrengsten
42.319
44.770
subsidies
119.899
138.765
totaal baten

162.218

183.535

lasten		
projectlasten
personeelskosten
afschrijvingen materiële vaste activa
huisvestingskosten
kantoorkosten
verkoopkosten
algemene kosten
financiële baten en lasten
		
totaal lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Buitengewone baten
Mutatie reserveringen

32.968
102.770
802
13.757
2.369
2.299
10.642
50
132.689

65.755
101.686
871
11.780
1.893
1.535
8.142
-444
125.463

165.657

191.219

-3.439
3.439

-7.684
30.000
-22.316

resultaat
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3
programma

jaarprogramma 2016

a. voetlicht
Een nieuw winkelhart voor Tilburg
Datum: woensdag 14 september
Locatie: voormalig Achmea Healthcenter
Aantal deelnemers: 125
Rijksbouwmeester spreekt over zorg voor de wijken
Datum: woensdag 14 december
Locatie: Woonzorgcentrum Koningsvoorde, Generaal Smutslaan 208
Aantal deelnemers: 100
LocHal: Petra Blaisse en Mathijs de Boer
Datum: woensdag 25 januari
Locatie: Club Smederij; Burgemeester Brokxlaan
Aantal deelnemers: 70
Blik op de Tilburgse binnenstad – Stadsgesprek
Datum: woensdag 15 februari
Locatie: Duvelhok, St. Josephstraat 133
Aantal deelnemers: 150
De Spoorzone in beeld
Datum: donderdag 2 maart
Locatie: Deprez, Lange Nieuwstraat 172-174
Aantal deelnemers: 80
Verdieping Spoorzone Special [februari 2017]
Oplage: 1400

b. stadmakers
Stadmakerscafés
Datum: doorlopend
Locatie: diverse
Aantal deelnemers: 60 (gem. 15 per café)
De vrijheid van het individu
Datum: zaterdag 10 september
Locatie: Duvelhok
Aantal deelnemers: 40

c. slim tilburg
Tilburg als Smart City
Datum: woensdag 1 juni
Locatie: Club Smederij; Burgemeester Brokxlaan
Aantal deelnemers: 90

10 | cast

Iedereen een slimme burger?
Datum: woensdag 16 november
Locatie: Club Smederij; Burgemeester Brokxlaan
Aantal deelnemers: 70

d. tilburg op locatie
Excursie Leerfabriek KVL Oisterwijk
Datum: vrijdag 1 april
Locatie: KVL terrein Oisterwijk
Aantal deelnemers: 60
Dag van de Architectuur 2016: Bijzonder Wonen
Datum: zaterdag 18 juni
Locatie: Cinecitta, Willem II-straat
Aantal deelnemers: 150
Lezing: Het rijtjeshuis
Datum: donderdag 14 juli
Locatie: de Nieuwe Vorst, Willem II-straat
Aantal deelnemers: 50
Tilburg langs de rand
Datum: vrijdag 4 november
Locatie: busexcursie langs de stadsranden
Aantal deelnemers: 45

e. brabant verkenningen
Van Gogh Nationaal Park: glorieuze toekomst of stille dood?
Datum: donderdag 1 december
Locatie: Peerke Donders Paviljoen
Aantal deelnemers: 40
Middelgrote Brabantse steden
Niet uitgevoerd
gids
overige projecten
Expert meeting voor De Nieuwste School
Datum: 21 juli 2016
Locatie: Duvelhok Tilburg
Aantal deelnemers: 20 personen.
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a. voetlicht
In de Voetlicht-serie zette CAST de spotlights op actuele kwesties op het terrein van de gebiedsontwikkeling, architectuur en stedenbouw in de stad. We boden achtergronden bij actuele stedenbouwkundige, architectonische en/of maatschappelijke opgaves in de vorm van presentaties,
interviews en discussies. We vroegen ontwerpers, bestuurders, ondernemers en bouwers om
opgaven, processen en dilemma’s uit te leggen. Drie onderwerpen kwamen aan bod: de ontwikkelingen in de Tilburgse binnenstad, het vraagstuk rond zorg in de wijken en de ontwikkeling van
de LocHal en de Spoorzone.

tilburgse binnenstad
Medio juli 2016 presenteerden de gemeente Tilburg en vastgoedinvesteerder Wereldhave een
ambitieus plan om het stadshart van Tilburg een flinke impuls te geven: het voormalige V&Dpand gaat op de schop en er komt een nieuwe verbinding tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat en de Emmapassage. Het verloren Hendrikhof krijgt straks een frisse, nieuwe invulling.
Bovendien wordt flink vaart achter de plannen gezet: in 2018 moet het allemaal klaar zijn.
Het is één van de meest ingrijpende plannen in een Nederlandse binnenstad, zeker nu ook de herontwikkeling van Stadskantoor 1 (commerciële plint) en Stadskantoor 3 (Primark) in gang zijn gezet. Dreigde de Tilburgse binnenstad tot voor kort nog te verworden tot een boodschappenstad,
-met de aangekondigde plannen is de kans groot dat Tilburg straks bij de beste 20 winkelsteden
hoort. Sterker nog: bij het gemeentebestuur leeft de ambitie de binnenstad te ontwikkelen tot
een centrum voor de next generation waar niet alleen het accent op winkelen komt te liggen, maar
ook op wonen, werken, onderwijs en recreatie.

tilburg krijgt een nieuwe passage, wat betekent dat voor de
binnenstad?
Een nieuw winkelhart voor Tilburg
Datum: woensdag 14 september
Locatie: voormalig Achmea Healthcenter
Aantal deelnemers: 125

CAST-bezoekers bekijken een maquette van het
Veemarktkwartier.
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Op 14 september organiseerde CAST een stadsgesprek over de plannen voor het aanleggen
van een nieuwe passages door de binnenstad, voor het opwaarderen van het Hendrikhof en de
aanpassingen op het Pieter Vreedeplein. Wat gaan deze ingrepen in het winkelgebied voor Tilburg betekenen? In een leegstaande sportschool aan het Pieter Vreedeplein (met uitzicht op de

achterkant van de voormalige V&D) richtte CAST voor deze avond een tijdelijke zaal in. Tjalda
Kalsbeek en Marc Olthuis (gemeente Tilburg) deden de plannen uit de doeken. Hans Vermeeren
van Wereldhave legde uit waarom Tilburg een aantrekkelijke plek was om in te investeren, hoe zij
meer bezoekers denken aan te trekken, en hoe zij kijken naar de vormgeving van de openbare
ruimte. Wereldhave wil bezoekers ook graag een plek bieden waar ze kunnen zitten, zonder een
consumptie te hoeven bestellen. De routing door de stad moet aantrekkelijker en duidelijker, en
er komen openbare toiletten.
Ook de wethouder economie Erik de Ridder, Alex Boonmann (binnenstadsmanagement Tilburg),
Stefan van Aerle (Ondernemersfonds Tilburg) en Peter ter Hark (retail Prospect en betrokken bij
de Fontys) spraken zich uit over de nieuwe ontwikkelingen. Vanuit de zaal kwamen veel vragen,
maar ook werd de gelegenheid aangegrepen het planteam suggesties voor verbetering van de
binnenstad mee te geven: ‘Doe iets aan die vuilnisbakken’, riep een binnenstadsbewoner. Een
journalist van het Brabants Dagblad noteerde de volgende dag over de sfeer op deze avond:
‘Waar tot voor kort de hakken in het zand gingen, werd nu vooral meegedacht.’

nieuwe binnenstadsvisie 2016
Blik op de Tilburgse binnenstad
Datum: woensdag 15 februari
Locatie: Duvelhok, St. Josephstraat 133
Aantal deelnemers: 150
Opiniestuk van Cees Jan Pen verscheen op het blog
van www.castonline.nl (176 unieke pagina-weergaves) en ook in het Brabants Dagblad.

In februari 2017 zette CAST de binnenstad opnieuw op de agenda. December 2016 werd een
nieuwe (concept)visie voor de binnenstad gelanceerd: Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg
is klaar voor de 21ste eeuw. Deze visie brengt de veelheid aan lopende en toekomstige ontwikkelingen van de binnenstad (die naast het kernwinkelgebied ook de Piushaven, Dwaalgebied en
Spoorzone omvat) met elkaar in verband. CAST wilde weten waar de prioriteiten van de verschillende wethouders liggen, en wat het publiek van de koers voor de binnenstad vindt.
Eén van de opstellers van de visie, Ad de Bont, gaf inzicht in de visie. Daarnaast namen ook Stef
Fleischeuer (directeur Vestigingsklimaat Gemeente Tilburg), wethouders Berend de Vries, Mario
Jacobs en Erik de Ridder, en Cees Jan Pen van Fontys Hogescholen deel aan de gesprekken.
Blijkbaar was ‘de binnenstad van de toekomst’ een onderwerp dat aansprak, want de zaal zat met
zo’n 140 geïnteresseerden vol en er moesten zelfs stoelen bij gezet worden omdat de opkomst
groter bleek dan aanvankelijk was verwacht.
Ook al die binnenstadsbewoners, ondernemers, en anderen die om wat voor reden dan ook
betrokken zijn bij de Tilburgse binnenstad konden hun ideeën en wensen kenbaar maken. Die
inbreng vanuit de zaal leidde tot een verscheidenheid aan meningen. Zo vroeg een docent maatschappijleer van de Nieuwste School (gelegen aan de Sint Josephstraat, vlakbij het Duvelhok) zich
af of er bij het maken van de plannen voor de binnenstad niet te veel gericht wordt op hoogopgeleiden, en is er bij het opstellen van die plannen wat hem betreft te weinig aandacht voor de
multiculturele samenleving. De wethouders waren het daar niet mee eens. ‘Straks hebben we een
bibliotheek in de Spoorzone, en we hebben er de Hall of Fame, echt een jongerenbolwerk. We
richten ons echt niet alleen op blanke hoogopgeleiden.’ En volgens Mario Jacobs is er juist sprake
van een ‘inclusieve stad, waar iedereen aan mee kan doen’.
Ook Cees Jan Pen, lector aan Fontys Hogescholen, reflecteerde op de plannen voor de binnenstad. Wat hem betreft is het enorm belangrijk dat studenten naar de binnenstad komen (Ad de
Bont zei het eerder op de avond ook al: ‘Het mag in de binnenstad meer gonzen van het studentenleven’), maar ook dat er in het stadshart verstandig wordt omgegaan met auto’s. Want, stelt
Pen: ‘Blik is vaak lelijk.’ En als de binnenstad dan wordt ontwikkeld, dan moet er wat hem betreft
ook niet moeilijk worden gedaan om zo nu en dan afscheid van een gebouw te nemen. ‘Het is
goed dat er wordt gesloopt. Want er zijn wel een paar rotte kiezen.’ Naar aanleiding van deze
CASTavond schreef Cees Jan Pen een opiniestuk over de Tilburgse binnenstad dat zowel op de
website van CAST als in het Brabants Dagblad werd gepubliceerd.
Fragmenten uit het verslag van Jeroen Ketelaars
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rijksbouwmeester over zorg voor de wijken
Datum: woensdag 14 december
Locatie: Woonzorgcentrum Koningsvoorde,
Generaal Smutslaan 208
Aantal deelnemers: 100

De wet maatschappelijk ondersteuning verandert en ouderen moeten langer zelfstandig wonen.
Oude verzorgingstehuizen komen leeg te staan, hoe kunnen we die het beste herbestemmen of
herontwikkelen? Op 14 december sprak Rijksbouwmeester Floris Alkemade in Tilburg over zorg
voor de wijken en over de prijsvraag Who Cares waarmee hij een antwoord zoekt op bovenstaande vraag.
Het aantal ouderen neemt alleen maar toe, alsmede de levensverwachting van Nederlanders.
Steeds meer ouderen moeten of willen langer zelfstandig wonen, ondanks ziekte of beperking.
Nieuwe technieken en thuiszorg maken dit mogelijk, maar het vraagt ook om een aanpassing van
de woonomgeving. Centrale vraag in de prijsvraag Who Cares is dan ook: hoe kunnen ruimtelijke
transformatievoorstellen bijdragen aan de grote structuurveranderingen in de zorg? Alkemade
constateert dat veranderingen in de zorg en ondersteuning, demografische ontwikkelingen en een
andere kijk op gezondheid, tot nieuwe ruimtelijke opgaven en kansen in de woonwijken leiden.
Hierover kwam hij in Tilburg vertellen.
Alkemade richtte zich vooral op de wijken uit de jaren zeventig en tachtig, die zo langzamerhand
toe zijn aan een vernieuwing. Volgens hem beantwoorden deze wijken steeds minder aan de maatschappelijk woonbehoefte. Als je slecht ter been bent; waar doe je dan boodschappen? Welke
voorzieningen kunnen eenzaamheid bestrijden?
Architecte Danielle Huls van het bureau KettingHuls gaf aansluitend een korte inspiratielezing.
Zij deed in het Belgische Turnhout onderzoek naar innovatieve projecten rond wonen en zorg, en
ontleende inspiratie aan de achttiende- en negentiende-eeuwse kuuroordsteden. Deze steden zijn
zo ingericht dat de omgeving zoveel mogelijk bijdraagt aan het herstel van patiënten. Huls onderzocht deze structuren en legde uit welke ideeën zij in Turnhout toegepast heeft.
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dossier lochal en spoorzone

De LocHal als nieuw publiek domein
Datum: woensdag 25 januari
Locatie: Club Smederij; Burgemeester Brokxlaan
Aantal deelnemers: 70

De Spoorzone en de LocHal zijn langlopende en beeldbepalende projecten in Tilburg. Ook in 2016
stonden ze bij CAST op het programma.
Nadat in 2015 het ontwerp van de LocHal vorm werd gegeven door The Cloud Collective, werd
in 2016 gezocht naar een aannemer die op basis van een design en build-contract het ontwerp
verder gaat uitwerken. De LocHal wordt een opvallend en toonaangevend gebouw in de Tilburgse
Spoorzone. Niet alleen in vormgeving, maar ook vanwege de programmering: de bibliotheek,
BKKC, Seats to Meet en de Kunstbalie zullen hier neerstrijken. Zodoende krijgt Tilburg er een flink
stuk publieke ruimte bij, zowel binnen als buiten: het publieke interieur van de LocHal zelf en de
openbare ruimte eromheen. De LocHal wordt een betekenisvolle plek. CAST wilde deze toekomstige betekenis van de LocHal met de stad bespreken. Hoe kan de stad deze publieke ruimte gaan
gebruiken? En hoe wordt die ruimte daartoe ingericht? Stedenbouwkundige Matthijs de Boer
leidde het begrip ‘publieke interieurs’ voor deze avond in. Specialist in de relatie tussen binnen en
buiten is Petra Blaisse (Inside Outside), een van de ontwerpers van de nieuwe LocHal. De inbreng
van Petra Blaisse in de transformatie van de LocHal is textiele architectuur in het interieur. Textiel
speelt van oudsher een rol als representatie van de natuur in het interieur, betoogde zij. Met
planten en verschillende technieken kan je de grens tussen binnen en buiten laten vervagen. Het
concept van het interieur is vooral gebaseerd op de geschiedenis van het gebouw: het spoorse
verleden, en in het bijzonder de rails waarop de trein beweegt. Deze beweging op rails wil Blaisse
tot uitdrukking brengen door grote plantenbakken op rails te maken die van buiten naar binnen
kunnen rijden. En natuurlijk gordijnen aan rails, die al dan niet aangedreven door een motortje,
kamers en ruimtes in de LocHal creëren.

castverdieping

Foto: Paul Janssen

Verdieping nummer 11: De ontdekking van de
Spoorzone
Oplage: 1400
Verschijningsdatum: 2 maart 2017
De Spoorzone in beeld
Datum: donderdag 2 maart
Locatie: Deprez, Lange Nieuwstraat 172-174
Aantal deelnemers: 80

Waar de CASTavond over publieke ruimte met name gericht was op de betekenis van de LocHal,
staat de CASTVerdieping nummer 11 in het teken van de hele Spoorzone. Hierin wordt zowel
vooruit als achteruit geblikt op alle ontwikkelingen. In 2011 werd het Masterplan ‘De:Werkplaats’
voor de Tilburgse Spoorzone gepresenteerd. In dat jaar werd eindelijk een uniek stuk Tilburg
ontsloten voor de Tilburgers. Het masterplan behelsde een ‘routekaart’, waarin gezamenlijke
ambities (van de gemeente en de ontwikkelaar) werden geformuleerd. Inmiddels is dit stadsdeel
door de komst van de vele (tijdelijke) programmering tot leven gekomen. Maar de oorspronkelijk aanpak van dit gebied veranderde: het tempo werd lager, en de kijk op de waarde van het
historisch erfgoed kantelde. Het werd een zoektocht naar een balans tussen het bereiken van
voldoende economische meerwaarde en behoud van het spoorse erfgoed en de identiteit van
het gebied. CAST maakt een tussenstand op blikt in deze Verdieping terug met de gemeente en
de ontwikkelaar VolkerWessels, die samen werkten aan één van de grootste Tilburgse opgaven
van dit moment. Wat waren de oorspronkelijke voornemens? Waar werd mee begonnen? Hoe
werd deze zeer complexe opgave aangepakt?
Deze Verdieping werd geïllustreerd met het werk van fotografe Gerdien Wolthaus Paauw.

tentoonstelling: de spoorzone in beeld
Ter gelegenheid van de publicatie van Verdieping nummer 11 organiseerde CAST op 2 maart een
lanceringsbijeenkomst. Fotografe Gerdien Wolthaus Paauw richtte een fototentoonstelling in en
gaf een presentatie over haar unieke fotoproject ‘Volg de Spoorzone’. Van 2013 tot 2020 fotografeert Wolthaus Paauw de transformatie van deze Spoorzone in stones and stories. Op 12 vaste
GPS posities maakt zij jaarlijks 1 opname: in een trage timelapse wordt de ontwikkeling zichtbaar.
Daarnaast portretteert en interviewt ze nieuwe gebruikers en bewoners.
Onder de titel ‘Het fotografisch geheugen’ met historische en hedendaagse foto’s, vertelde
Wolthaus Paauw over het fotografische proces, de praktische perikelen (verdwijnen van markeringspunten onder hopen zand) en het resultaat. ’Werkend aan deze documentaire raakte ik niet
alleen gefascineerd door het fotografische proces, maar ook door de gebrekkige werking van
het geheugen. Het roept vragen op over het nut van fotografie en archivering, het gevoel van
geworteld zijn in de stad zolang je plaatsen herkent, deel bent van een collectieve geschiedenis.’
Daarnaast sprak ook Anneke van Veen, conservator fotografie bij het Stadsarchief Amsterdam.
Zij sprak haar bewondering uit voor de fotografe en haar opdrachtgevers (Gemeente Tilburg en
VolkerWessels). Het Stadsarchief Amsterdam heeft al sinds de zeventiger jaren de traditie opdrachten te geven om de stad te fotograferen. Van Veen liet bovendien vergelijkbare historische
en hedendaagse voorbeelden zien en plaatste het project van Gerdien Wolthaus Paauw in een
historische en internationale context.
De tentoonstelling was te zien van 2 tot 15 maart in het Deprez-gebouw, en trok naar schatting
150 bezoekers.
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b. stadsmakers
Wie maken de stad? In veel steden worden kleinschalige, lokale initiatieven ontplooid door
particulieren of kleine ondernemers. Zij proberen een oplossing te bieden voor vragen en
problemen die in de buurt of stad leven. Denk hierbij aan ideeën voor armoedebestrijding of
voor een tijdelijke functie voor een leegstaand pand. Deze manier van ‘bottom-up’ initiatieven wordt steeds vaker gedefinieerd als ‘stadmaken’, waarbij de initiatiefnemers ‘stadmakers’
genoemd worden. In 2016 experimenteerde CAST in het programma ‘Stadmaken’ met de
manier waarop CAST een platform kan bieden aan burgers die een meer nadrukkelijke rol
willen spelen in de ontwikkeling en vormgeving van hun stad.
Stadmakerscafés
Datum: doorlopend
Locatie: diverse
Aantal deelnemers: 60 (gem. 15 per café)

CAST zocht de samenwerking op het De Kennismakerij, de proeftuin van de Bibliotheek Midden-Brabant in de Spoorzone. Later sloot ook het Midpoint Centre for Social Innovation aan.
Gezamenlijk werd het Stadmakerscafé opgezet, een regelmatig terugkerend café voor het netwerk van Stadmakers in Tilburg. Tussen april 2016 en februari 2017 vonden vier Stadmakerscafés
plaats.
Het Stadmakerscafé is er om ideeën, kennis en netwerken met elkaar te delen: op een informele
en laagdrempelige manier. Voor stadmakers (bij de stad betrokken actieve burgers en participerende professionals die - meestal van onderop - de stad leefbaarder maken) kan een sterk
netwerk van gelijkgestemden zeer waardevol zijn. Daarom gaan we bij elkaar op bezoek voor informele ontmoetingen om het netwerk te versterken. Tijdens het stadmakerscafé op locatie gaan
we met elkaar in gesprek met een open agenda: waar we het over willen hebben komt ter plekke
op tafel. CAST, MCSI en de Kennismakerij luisteren mee. Als er onderwerpen aan bod komen die
om verdieping vragen, dan organiseren zij een aanvullende thema-avond. Zo kunnen we samen
het stadmakersnetwerk in Tilburg verbreden en verdiepen.
Het eerste Stadmakerscafé vond plaats op 22 april in de Kennismakerij. Tijdens die bijeenkomst
werd de basis voor het netwerk gelegd, en werd met stadmakers gezocht naar de doelen en
middelen. Op 26 augustus vond het tweede Stadmakerscafé plaats in de natuurtuin Stokhasselt
met een fietstocht vanaf het VGL-terrein. Het derde Stadmakerscafé op 28 oktober vond plaats
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Foto: Bas Witte

bij Bij Ons Achter, een stuk braakliggend terrein dat door bewoners van de Lange Nieuwstraat
tijdelijk nieuw leven in is geblazen in de vorm van een tuin en ontmoetingsplek voor de wijk.
Het vierde Stadmakerscafé, in februari 2017, bezocht de BOUWplaats. BOUWplaats richt zich
op dynamische wijze op de ontwikkeling van de voormalige Janusloodsen tot woongebied met
mogelijkheid tot kleinschalige bedrijvigheid. BOUWplaats gaat verhuizen naar een nieuwe locatie
en wilde tijdens dit stadmakerscafé inhoudelijke input verzamelen over de do’s en don’ts van het
verhuizen van een bestaand project naar een nieuwe locatie, imago en professionaliteit. Inmiddels is het Stadmakerscafé uitgegroeid tot een zelfstandig netwerk, dat door CAST, MSCI en
de bibliotheek soms een zetje krijgt. Recent bleek het Stadmakerscafé ook een goede ontmoetingsplek voor een groep stadsbewoners die gezamenlijk de mogelijkheden tot Tiny Housing in
Tilburg willen verkennen.

reflectie stadmaken: de vrijheid van het individu in samenwerking
met incubate
Reflectie Stadmaken: De vrijheid van
het individu
Datum: zaterdag 10 september
Locatie: Duvelhok
Aantal deelnemers: 40

Op zaterdag 10 september organiseerde CAST in samenwerking met Incubate festival een programma rondom het fenomeen ‘stadmaken’ en de ideeën die architect Yona Friedman hierover
heeft. Genodigden waren architect en criticus/redacteur Véronique Patteeuw en socioloog Frans
Soeterbroek (van de Utrechtse Ruimtemakers). Soeterbroek is expert op het gebied van ‘stadmaken’: een beweging die zich de afgelopen jaren ontwikkelde, en waarbinnen wordt gezocht naar
een prominentere rol voor bewoners en gebruikers in stedelijke ontwikkeling. Hij ondervroeg
Patteeuw, die onderzoek doet naar Friedman en zijn tijdgenoten, over de ideeën en relevantie
van Friedman in deze tijd. In hun gesprek gingen Soeterbroek en Patteeuw in op de vrijheid van
het individu bij de ontwikkeling van de stad. De stad wordt daarin niet alleen beschouwd als een
vormgegeven ruimte, maar ook als een plek waar sociale structuren en economische bedrijvigheid voor continue verandering zorgen. Hoe willen en kunnen we omgaan met het dagelijks gebruik van onze leefomgeving? Welke oplossingen reiken het ‘stadmaken’ en Yona Friedman aan?
De van oorsprong Hongaarse Yona Friedman (1923) verwierf in de jaren vijftig bekendheid met
zijn radicale visie op architectuur. Hij zoekt naar manieren om de stedenbouwkundige en architectonische ruimte vorm te geven door gebruikersparticipatie; voor Friedman moet architectuur
vooral vrijheid faciliteren en zich aan de gebruikers aanpassen, en niet andersom. Friedmans
project ‘Iconostase’ is bedoeld om flexibele expositieruimtes te realiseren. Friedman creëert
hiervoor ringen die tot modules worden gevormd; deze kunnen elke gewenste grootte of vorm
krijgen. Deze driedimensionale modules werken als een frame waarin allerlei objecten/presentaties kunnen worden (weer)gegeven, en passen zich aan aan context en inhoud. In de periode juli
t/m oktober presenteerde Incubate het werk van Friedman in Tilburg in de vorm van paviljoen
Iconostase 180, waarbinnen tentoonstellingen, dans, theater en muziek uitgevoerd worden. In
september en oktober stond Iconostase 180 bij het Duvelhok. Het project werd uitgevoerd in
samenwerking met kunstenaars Nico Dockx en Jean-Baptiste Decavele.
De bijeenkomst over Stadmaken en Yona Friedman tijdens Incubate werd onder meer getipt door
De Architect en het NRC. Incubate was een multidisciplinair stadsfestival, dat van 2005 tot en met
2016 ieder jaar in Tilburg plaatsvond.
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Otto Lindholm

c. slim tilburg
CAST organiseerde een miniserie over Tilburg als Smart City. In deze tweedelige serie
bespraken we met de wethouder, onderzoekers, ondernemers en burgers wat een Smart
City precies is, welke kansen er voor Tilburg liggen, welke praktische toepassingen er al
bestaan, en ook wat het gaat betekenen voor het dagelijks leven van burgers. De effecten
van de voortschrijdende digitalisering zullen in de toekomst van grote invloed zijn op de
samenleving. CAST onderzocht wat dat betekent voor de manier waarop Tilburgers de
stad gaan gebruiken..

“we zijn al een smart city” (wethouder erik de ridder)
Tilburg als smart City
Datum: woensdag 1 juni
Locatie: Club Smederij; Burgemeester Brokxlaan
Aantal deelnemers: 90
Sprekers: Kees Jansen (stadsfilosoof), Tinus Kanters
(Living Lab Stratumseind), Hans Nouwens (SmartDataCity), Jan Otten (DITSS), Stefan van Aerle (Ondernemersfonds Tilburg) en Erik de Ridder (wethouder
economie)
Iedereen een slimme burger?
Datum: woensdag 16 november
Locatie: Club Smederij; Burgemeester Brokxlaan
Aantal deelnemers: 70
Sprekers: prof.dr. Albert Meijer (Universiteit
Utrecht) en Laurens Schwiebert (Smart Cities Program van de TU/Eindhoven)
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Een Smart City is een stad waarin sensoren, snel internet en data een belangrijke rol spelen
in het verduurzamen of veiliger maken van de stad. Hoewel het idee van een Smart City als
een futuristisch vergezicht in de oren klinkt, bestaan al verrassend veel concrete toepassingen en zijn er serieuze Living Labs die toepassingen in echte situaties testen. Tinus Kanters
is onderzoeker bij het Living Lab Stratumseind in Eindhoven waar testen hoe kleuren en
geuren het gedrag van het uitgaanspubliek positief kunnen beïnvloeden. Ook DITSS, een
bedrijft dat innoveert in veiligheid, maakt gebruik van nieuwe technologie om bijvoorbeeld
mensenmassa’s tijdens de Tilburgse kermis op een slimme manier in goede banen te leiden.
In TiIburg bestaat bovendien het grootste gratis Wifi-netwerk in de binnenstad, dat niet
alleen gebruikt wordt door crisis- en hulpdiensten, maar waar ook de ondernemers in de
binnenstad de vruchten van kunnen plukken. Met een signaal van een mobiele telefoon registreert het namelijk de route van een bezoeker van de binnenstad. Waar begint en eindigt
zijn route, hoeveel mensen lopen er op een bepaald tijdstip door een bepaalde straat? Op
welke dagen is het bezoek aan de binnenstad het grootst? Et cetera.
Wethouder Erik de Ridder (economische zaken) stelt dat Tilburg eigenlijk al een Smart City
is; “Ik ben op zoek naar de Smart City Next Level, ik zou het mooi vinden als wij met Tilburg
de eerste stad zouden zijn met een eigen satelliet, waarmee we next level data kunnen uitwisselen over de hele stad en de hele regio. De mogelijkheden zijn dan eindeloos, en ik daag
iedereen uit met ideeën voor slimme toepassingen te komen.”

Tekening door Jeroen de Leijer
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Ook de keerzijde van deze nieuwe technologie kwam aan de orde. Een Smart City weet straks
ontzettend veel van onze handel en wandel. Wie bezit straks al deze data? We gebruiken massaal
Facebook en Google, maar we hebben geen rechten, alleen de gebruiksvoorwaarden die zijn
opgesteld door deze bedrijven. Wat gaat dit betekenen voor de democratie?
Tijdens onze tweede bijeenkomst over Smart Cities ging prof. dr. Albert Meijer in op deze laatste
vraag. Een slimme stad is geen technische keuze, maar een politieke keuze betoogde hij. De
stad van de toekomst gaat over slimme democratie. Hij benoemt een paar modellen van hoe de
slimme stad georganiseerd kan worden: het cockpitmodel, waar de overheid top-down de stad
comfortabeler, groener en veiliger maakt, en het vogelzwerm-model waarbij burgers worden
betrokken bij het verzamelen van gegevens. Hij identificeert een aantal gevaren, zoals het gevaar
van uitsluiting. Nu al zijn er bedrijven in Amerika die in bepaalde wijken niet adverteren omdat ze
niet tot hun doelgroep horen. En ook op Schiphol wordt op basis van nieuwe technologie selectiever gecontroleerd. Het gevaar is dat dit steeds minder zichtbaar wordt, we zien dit niet meer.
De ontwikkeling van de slimme stad wordt voortgestuwd door bedrijven en techniek, maar de
kloof tussen burgers en techniek is nog groot. Niet alleen moeten we in de living labs leren van de
instrumentele vragen (bijv. hoe kunnen we met licht en geuren gedrag beïnvloeden zoals in het
Stratumseind wordt onderzocht), maar ook de normatieve vragen moeten onderzocht worden:
vinden we het wenselijk dat ons gedrag door licht of geur beïnvloed kan worden? Willen we dat?
Naast de zorgen over privacy, vindt Meijer dat ook deze ethische en politieke vragen de aandacht
verdienen in het debat.

d. tilburg op locatie
Met eigen ogen ontwikkelingen in de stad bekijken geeft steeds weer inspirerende en verrassende inzichten. CAST nam in 2016 de Tilburgers mee naar locaties waar ze normaal gesproken
niet zo snel komen, maar die interessant genoeg zijn voor een bezoek. Met deze expedities
bekeek CAST de bestaande stad van dichtbij, met als doel deelnemers op een andere manier
naar hun stad te laten kijken, en daarmee te inspireren. In 2016 organiseerde CAST drie excursies naar plekken waar recentelijk een ingrijpende verandering heeft plaatsgevonden of
zich een interessante ontwikkeling ontvouwt. Om de excursie extra verdieping te geven, werd
deze gecombineerd met een andere vorm zoals een tentoonstelling of essay.

excursie leerfabriek kvl oisterwijk
Excursie Leerfabriek KVL Oisterwijk
Datum: vrijdag 1 april
Locatie: KVL terrein Oisterwijk
Aantal deelnemers: 60

In hoeverre zijn wij op de hoogte van de ontwikkelingen in de Tilburgse buurgemeenten? Het
KVL terrein in Oisterwijk, voorheen de grootste leerlooijer van Europa, is volop in ontwikkeling
en huisvest een interessant deel van de regionale creatieve industrie. Nu het voormalige Ketelhuis is herbestemd tot Leerfabriek volgens het concept van een ambachtsplaats (een creatief
bedrijfsverzamelgebouw), wordt ook de oude Lakfabriek omgevormd tot woongebouw en het
omliggende terrein ontwikkeld tot woonwijk door Diederendirrix. CAST onderzocht wat deze opgave uniek maakt, en welke rol de creatieve industrie speelt. We brachten een bezoek op locatie
met een rondleiding en kregen een presentatie van het bureau Diederendirrix. Burgemeester van
Oisterwijk, Hans Janssen, deed het welkomswoord en diverse creatieve ondernemers vertelden
waarom zij kozen voor een plek in de nieuwe Leerfabriek.

dag van de architectuur 2016: bijzonder wonen.
Dag van de Architectuur
Datum: zaterdag 18 juni
Locatie: Cinecitta, Willem II-straat
Aantal deelnemers: 150
Lezing Bernard Hulsman
Datum: donderdag 14 juli
Locatie: de Nieuwe Vorst, Willem II-straat
Aantal deelnemers: 50

CAST inspireerde met een excursie op de Dag van de Architectuur in 2016 tot een bredere blik
op wonen. In Tilburg stond die dag in het teken van bijzonder wonen. Het idee dat alle woningen
in Nederland hetzelfde zijn lieten we op zaterdag 18 juni thuis. We bekeken wat de mogelijkheden zijn als mensen hun eigen visie op wonen waarmaken. Bewoners kwamen zelf aan het woord.
We hoorden hoe zij het wonen ervaren, hoe ze in hun woning terecht kwamen en waarom.
We bezochten woningen in gebouwen die eerder een andere bestemming hadden, plekken waar
meerdere families bij elkaar wonen, woningen die door de bewoner zelf tot in detail werden
vormgegeven, uitzonderlijk energiezuinige woningen en nog meer. Met het programmaboekje
konden de mensen zelf het precieze programma voor de dag bepalen. Sommige woningen werden een beperkte tijd opengesteld, bij anderen waren er op gezette tijden rondleidingen. De
bewoners lieten zelf hun woning zien.
Filmhuis Cinecitta vormde de centrale plek op 18 juni. CAST liet bij Cinecitta van 18 tot en met 23
juni een bijzondere tentoonstelling zien. Daarin stond het Nederlandse Rijtjeshuis centraal. Bernard Hulsman maakte met fotograaf Luuk Kramer het boek ‘Het Rijtjeshuis’ en de bijbehorende
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tentoonstelling. Hulsman zou in de week voorafgaand aan de Dag van de Architectuur een lezing
geven, maar bleek op het laatste moment verhinderd. Hij haalde zijn lezing op 14 juli onder grote
belangstelling in.
Het programma rond de Dag van de Architectuur werd uitgevoerd in samenwerking met de lokale
BNA Kring, de organisatie achter het tweejaarlijkse Tilburgse Architectuur Film Festival (TiAFF). In
de week voor de Dag van de Architectuur toonde het TiAFF in Cinecitta de film De Noorderlingen.

excursie en essay: tilburg langs de rand (met tijs van den boomen)
Tilburg langs de rand met Tijs van den Boomen
Datum: vrijdag 4 november
Locatie: busexcursie
Aantal deelnemers: 45
Het essay van Tijs van den Boomen verscheen in
het Brabants Dagblad

CAST nam de stad eens mee naar de randen van Tilburg. Het verhaal van Tilburg beperkt zich nog
steeds tot het stadscentrum en de linten, maar de ringenwegen horen er ook bij. Want of de stad
het nu leuk vindt of niet, de beide ringen (de cityring en het later aangelegde tangentenstelsel)
bepalen het beeld van de autorijdende bezoekers en bewoners van deze stad. Daarom vroeg
CAST journalist en essayist Tijs van den Boomen, die is gespecialiseerd in openbare ruimte, langs
de ringbanen en buitenringen te rijden en daar een essay over te schrijven. Hij beschreef welke indruk Tilburg maakt op zijn bezoekers en inwoners. Van den Boomen nam vervolgens het Tilburgse
publiek mee langs de randen en ringen. Andere ‘gelegenheidssprekers’ deden tijdens de excursie
aanvullingen.
Van den Boomen gaf Tilburg een aantal aandachtspunten mee. Tilburg is zo sterk gericht op een
strategische visie, dat een ruimtelijke visie erbij in schiet, zeker voor de buitenring, schreef hij.
Wilde ingenieur Rückert in 1917 met zijn Ringbaan de ‘sterrennevel’ van Tilburg nadrukkelijk tot
een geheel smeden, die intentie lijkt bij de buitenring geheel te ontbreken. Ze heeft zelfs geen
naam, planologen hebben het over het ‘tangentenstelsel’ van de stad. Dit gebrek aan aandacht
staat volgens Van den Boomen in schril contrast met het belang dat de stad hecht aan de radiale
oude lintstructuren.
De bustour startte vanaf hotel De Druiventros, en vervolgens bezochten we – laverend tussen
Ringbaan en buitenring – in een rondrit van 58 kilometer de hele stad. Logistieke centra, het Draaiend Huis van Körmeling, de containerhaven, het kanaal, het lelijkste huis van Tilburg, Vinexwijken,
fabrieken, autoshowrooms, fraaie villa’s, rotondekunst – niets bleef de kijker bespaard. Het begeleidend essay vormde voor CAST en de gemeente een aanzet om na te denken over de potentie
die de ring biedt voor ruimtelijk beleid.
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e. brabant verkenningen
Parallel aan de discussie over de identiteit van Tilburg, stelde CAST in 2016 de vraag hoe
Tilburg zich verhoudt tot haar regio, de provincie Brabant. Ontwikkelingen in Tilburg staan
niet op zichzelf maar hebben een goede verhouding met haar omgeving nodig. Belangrijke
ruimtelijke en sociaaleconomische vraagstukken vragen veelal om een regionale, provinciale
inbedding om tot deeloplossingen te komen. CAST belichtte in deze reeks onderwerpen en
kwesties die de stadsgrenzen van Tilburg overstijgen. ‘Voor een gezonde economische toekomst moet Tilburg een schaalsprong maken’, stelt de gemeente Tilburg in haar omgevingsvisie. CAST onderzocht hoe Tilburg probeert haar verhouding tot de regio en provincie inhoud
en vorm te geven.

van gogh nationaal park: glorieuze toekomst of stille dood?
Van Gogh Nationaal Park
Datum: donderdag 1 december
Locatie: Peerke Donders Paviljoen
Aantal deelnemers: 40

Op donderdag 1 december organiseerde CAST een avond waarop experts en Brabanders bijeenkwamen om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst het Van Gogh Nationaal Park.
De avond vond plaats in het Peerke Donders paviljoen aan de rand van Tilburg, een plek die in
de toekomst wel eens een spilfunctie zou kunnen hebben in het Van Gogh National park. Vooral
de naam van het park bleek heel wat discussie op te roepen. Studente Neeske Fase woonde de
bijeenkomst bij en schreef een verslag, waarvan hier delen zijn overgenomen.
Kees Grootswagers (voorzitter van de stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen)
vertelde dat het Nationaal Park (NP) en Nationaal Landschap Het Groene Woud al langere tijd
samenwerken en dat ook tussen de steden en de groene omgeving daartussen sprake is van
een steeds intensievere samenwerking. De publieksverkiezing van het mooiste natuurgebied van
Nederland zorgde ervoor dat de samenwerking tussen verschillende partijen in stroomversnelling
raakte. Grootswagers zag het Van Gogh NP als ‘internationale koepel’ voor regionale en lokale
identiteit, die kan uitgroeien tot een derde Van Gogh-locatie in Nederland. Niet iedereen denkt
dat het park een glorieuze toekomst tegemoet gaat. Uit het publiek kwam de opmerking dat de
plannen teveel gericht zijn op horeca, recreatie en cultuur en dat de natuur er niet op vooruit gaat.
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Ook Gijs Breeman (landschapsarchitect bij de Gemeente Tilburg) bekende dat hij in de eerste
instantie zijn bedenkingen had bij de naam Van Gogh NP. Maar toen hij zich verdiepte veranderde
dit gevoel. Met een beeldende presentatie liet hij ons de relatie tussen van Gogh en het Brabantse
Landschap zien. In het werk van Van Gogh komen cultuur en natuur samen en Breeman vond dat
er in Brabant meer met ‘de schildersblik van Vincent’ naar het landschap gekeken mag worden.
Tegenwoordig zijn mensen het wandelen verleerd, terwijl dit juist zo belangrijk is om het landschap
te beleven. De omgeving zou aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor wandelaars: een belangrijke opgave bij de ontwikkeling van het landschap.
Anne van Kuijk (adviseur ruimtelijke kwaliteit bij Provincie Noord-Brabant) voelde zich bevoorrecht
om in Sint-Oedenrode te wonen, waar buurtschappen zich ontfermen over oude veldpaden en
andere landschapselementen. Volgens haar is dit een goed voorbeeld van hoe stad en land zich
verweven. Ze vertelde dat zij heel enthousiast is over het Van Gogh NP. Wel heeft ze bedenkingen
bij de naam: er is door zoveel mensen werk gestoken in het landschap, dat het haast niet eerlijk
is dat het wordt toegeschreven aan Van Gogh. ‘Van Gogh was de chroniqueur van het Brabantse
landschap, waarbij hij de mens die het landschap gemaakt heeft, geschilderd heeft’ weet een man
uit het publiek mooi samen te vatten.
‘Van Gogh waarderen is datgene wat hij waardeerde, waarderen’ citeerde Thijs Caspers (schrijver
bij Brabants Landschap) uit een van zijn artikelen waarin Van Gogh centraal staat. Aan de hand van
verschillende beelden laat hij zien dat Van Gogh dol was op het Brabantse landschap met populieren, heidevelden, vennen, knotberken, watermolens en beken. Daarnaast was van Gogh een groot
vogelliefhebber, hij schilderde en tekende dan ook graag vogels en vogelnesten. Caspers vond het
eigenlijk heel passend dat Van Gogh, die zo belangrijk geweest is in de historiografie van Brabant,
verbonden wordt aan zo’n groot park in Brabant. Het is ook nodig dat de natuur toegankelijk is
voor mensen, als dit maar niet ten koste gaat van het landschap en de biodiversiteit, stelt hij.
Gert Brunink (bioloog/ecoloog en eigenaar van Mee Naar Buiten) zag het landschap als een weergave van de wisselwerking tussen mens en natuur, waarbij de mens ook onderdeel is van de natuur. Het besef wordt steeds groter dat het niet op deze manier door kan gaan, maar pas wanneer
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er afgestapt wordt van het antropocentrische standpunt kan er een discussie gevoerd worden
volgens Brunink. Bij zo’n groot en algemeen probleem moet er samengewerkt worden, in plaats
van te kijken naar het individuele belang.
Uit het publiek kwam nog de wens dat er genoeg aandacht besteed wordt aan maatschappelijk
draagvlak, om zo tot een duurzaam en consistent beleid te kunnen komen. Er viel zoveel over het
onderwerp te discussiëren dat één avond eigenlijk veel te kort was. Toch stelde iemand voor om
met de energie die er is fysiek aan de slag te gaan met het gebied zodat de plannen geen stille
dood zullen sterven.
Fragmenten komen uit het verslag van Neeske Fase.

middelgrote brabantse steden
Middelgrote Brabantse steden
Niet uitgevoerd
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Was in de voorbereidingen van een bijeenkomst over het Van Gogh Nationaal Park veel enthousiasme en gevoel van urgentie bij de betrokken ambtenaren en professionals, zo ontbrak er juist
vertrouwen bij de voorbereidingen van een bijeenkomst over de middelgrote steden.
Middelgrote steden zijn steden met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners. Vaak kampen ze met
problemen van de grote stad, en missen ze de aantrekkelijkheid van de dorpen. Middelgrote
steden lijken te krimpen, hebben moeite hun voorzieningenniveau op peil te houden en slagen er
nauwelijks in hoogopgeleiden aan te trekken en vast te houden. In 2015 en 2016 deed BrabantKennis samen met RUIMTEVOLK onderzoek naar de toekomstperspectieven van middelgrote steden. Wat kenmerkt deze steden, hoe ziet hun ontwikkelgeschiedenis eruit en wat zijn hun kansen
in de toekomst? CAST wilde dit onderzoek bij het publiek onder de aandacht brengen en onder
andere in gesprek gaan met een van de dichtstbij gelegen middelgrote steden: Waalwijk.
Sinds het onderzoek lijkt het alsof de middelgrote steden zichzelf herontdekt hebben. Net als de
B5 (Tilburg, Breda, Eindhoven, Den Bosch en Helmond) hebben de 7 middelgrote steden (M7) zich
gezamenlijk georganiseerd met het doel kennis, kunde en ervaring uit te wisselen. Met name de
steden Oss en Waalwijk zijn hier erg actief in.
CAST wilde met enkele bepalende middelgrote gemeenten hierover in gesprek gaan en weten
wat dit onderzoek voor hun strategie betekend heeft. Hoe kijkt men aan tegen hun vestigingsklimaat en hoe proberen zij een braindrain te voorkomen? Wat zijn, naast de bedreigingen, ook
kansen voor een middelgrote stad? En wat gaat het nieuwe netwerk van de zeven middelgrote
steden voor hen betekenen?
Helaas heeft CAST in een reeds gevorderd stadium van de voorbereiding moeten constateren
dat er na eerdere ambtelijke contacten bij de direct benaderde gemeenten geen draagvlak bleek
voor voor medewerking aan een door CAST te organiseren gesprek. Omdat betrokkenheid en
vertrouwen vanuit deze middelgrote steden cruciaal is voor het slagen van deze bijeenkomst,
heeft het CAST-bestuur moeten besluiten ondanks de voorbereidingen het onderwerp van de
agenda af te voeren.

De Houtloods van Bedaux de Brouwer, foto René de Wit

De Vogeltjesbuurt van KAW, foto René de Wit

gids
In 2016 heeft een jury bestaande uit Anna Vos, Marc Glaudemans en Louis Houet
een selectie gemaakt van gebouwen om de huidige Architectuurgids Midden-Brabant digitaal te
updaten. De architectuurgids werd uitgebracht in 2011, in gedrukte en digitale vorm (www.architectuurgidsmiddenbrabant.nl ). In 2016 wilde CAST maximaal twintig projecten toevoegen aan de
website. De selectie van deze projecten werd door dezelfde commissie gedaan, met uitzondering
van Peer Bedaux. Evenals de projecten in de papieren gids zochten we naar projecten die geen
doorsnede zijn van de architectuur van Midden-Brabant, maar een beeld geven van wat het gebied van Waalwijk tot Hilvarenbeek in architectonisch opzicht onderscheidt van de rest van Nederland. Belangrijk was dat de projecten opgeleverd waren tussen januari 2011 en december 2015.
Diverse stakeholders van CAST droegen bij aan de groslijst. De jury selecteerde uiteindelijk 10
projecten.

externe projecten
Expertmeeting ten behoeve van een nieuw
schoolgebouw van De Nieuwste School
Datum: 21 juli 2016
Locatie: Duvelhok Tilburg
Aantal deelnemers: 20 personen.
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Op 21 juli organiseerde De Nieuwste School (DNS) samen met CAST een besloten inspiratieexpertmeeting met als doel te brainstormen over een plek voor DNS in Tilburg: in de stad en
maatschappij. Voor CAST was dit een goede gelegenheid een verbindende rol te spelen tussen
verschillende disciplines rondom een voor CAST vertrouwd thema. DNS heeft een nieuw schoolgebouw nodig, maar zoekt niet naar een traditioneel schoolgebouw met lokalen en gangen. Belangrijker vindt DNS de plek: midden in de samenleving, waar op een vanzelfsprekende wijze
contact gemaakt kan worden met de samenleving en maatschappelijke instellingen. Het moet een
school van de toekomst worden, maar hoe ziet zo’n school er uit? En: hoe ziet de omgeving er uit?
Bij deze zoektocht wil DNS haar bestuur en betrokken ambtenaren inspireren door middel van een
expertmeeting. Ook wil DNS bekijken wat zij voor de stad kunnen betekenen. Met welke partijen
kan DNS verbonden worden?
CAST organiseerde daarom een inspirerende expertmeeting met experts en verschillende disciplines uit het CAST-netwerk: Henriëtte de Kok (voormalige directeur van de bibliotheek MiddenBrabant) en Erik de Geus en Joost Ector van architectenbureau Ector Hoogstad. Henriette de
Kok vertelde over haar zoektocht naar de bibliotheek van de toekomst. Ook de bibliotheek zocht
destijds naar een nieuwe bibliotheek in een bijpassend gebouw op een passende locatie. Hoe
heeft De Kok deze zoektocht aangepakt en wat kan DNS daar van leren? Ector Hoogstad Architecten heeft veel ervaring met bijzondere scholenbouw, herbestemming en bijzonder onderwijs.
In Utrecht ontwierpen zij UniC, een school zonder lokalen en gangen, en waarin de leerlingen
betrokken werden in het ontwerpproces. In Tilburg ontwikkelde zij Avans en MFA Stokhasselt en
namen deel aan de prijsvraag voor de LocHal. Zij vertelden over het proces en de aanpak om tot
een gebouw en een plek voor een nieuw type school te komen. Zij konden ervaringen en adviezen
bieden in de zoektocht van DNS.

educatie en talentontwikkeling
CAST vindt het van belang om de professionals van de toekomst te betrekken bij actuele vraagstukken in de stad en regio. Jongeren, van middelbare scholieren tot startende professionals,
krijgen in de programmering daarom extra aandacht. Uitgangspunt is dat de doelstelling voor
educatie en talentontwikkeling verbonden wordt aan het gehele CAST programma. We zoeken
daarnaast de samenwerking op met partners in de stad om het jonge publiek actief bij ruimtelijke
vraagstukken te betrekken.
CAST werkte in 2016 aan een uitgebreider plan voor het aanbieden van educatie op het gebied van stedenbouw en architectuur. Centraal daarin stond het doel het bewustzijn over de
gebouwde omgeving bij een breed publiek te vergroten. Wat is architectuur? Wat is stedenbouw
en hoe zie je dat om je heen? CAST deed onderzoek naar de mogelijkheden en aanpak voor dit
educatieprogramma, en liet zich daarbij adviseren door experts op dit gebied. Hiervoor vroeg
CAST geen subsidie aan, maar werd een eigen bijdrage uit het fonds CASTmobiel aangewend.
Het resultaat is een gedetailleerd beeld van de bestaande organisaties en programma’s op het
gebied van (architectuur)educatie in de stad. In het vervolg van het educatieprogramma zal CAST
deze bestaande partijen versterken en als samenwerkingspartner benaderen.

communicatieprogramma
CAST communiceert over het eigen programma en over andere relevante activiteiten en gebeurtenissen in de regio. Het belangrijkste doel daarbij is ons publiek op de hoogte te houden van in
de eerste plaats 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 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 MiddenBrabant en daarbuiten.
CASTonline.nl
De website van CAST werd in 2013 volledig vernieuwd, en in 2015 en 2016 verder ontwikkeld
om optimaal de functioneren. Eigentijdse functionaliteiten zoals videogebruik en verbinding met
sociale 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 1750 geïnteresseerden op de hoogte van
zijn eigen activiteiten en projecten alsook van actualiteiten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap in Tilburg en omgeving. Het CASTbericht heeft een overzichtelijke layout, met ruimte voor eigen activiteiten, externe activiteiten en een terugblik op uitgevoerde
programmaonderdelen. 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 aankondiging van onze activiteiten. Via OpenWebcast kan het publiek online meekijken met bijeenkomsten. In 2016 maakten ongeveer 2249 mensen daar gebruik van bij 6 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. In 2016 werd de Verdieping
ontwikkeld in het kader van het programma Dossier LocHal. Verdieping nummer 11 kwam uit op
2 maart 2017.
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netwerken
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 (voormalige) BNA kring
Midden-Brabant, Heemschut, Stichting Straat, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed,
Stadsmuseum Tilburg 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.
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 en SchuimT.
CASTvrienden
CAST heeft een vaste schare vrienden die de stichting ieder jaar met een klein bedrag ondersteunt. Als dank organiseert CAST ieder jaar een speciale Vriendenactiviteit.
Op 24 maart bezochten de Vrienden van CAST het Kantongerecht in Tilburg. Het kantongerecht
stamt uit 1968 en is een ontwerp van Jos Bedaux. In 2016 werd het gebouw benoemd tot gemeentelijk monument. Geert Oude Luttighuis, hoofd Publieksservice & Veiligheid en Frans Bedaux leidden de Vrienden door de rechtbank rond en vertelden over het gebruik van het gebouw
en de architectuur. Leon Nuijten, senior rechter was ook aanwezig en vulde de rondleiding aan
met anekdotes uit zijn carrière als rechter. Vooral de rechtszaal, die zich achter de grote raampartijen aan de westgevel bevindt, maakte veel indruk op de bezoekers.
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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 2016 waren dit:
Subsidiënten: Gemeente Tilburg | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Hoofdsponsoren: Bedaux de Brouwer Architecten | BPD Ontwikkeling BV| Casade | TBV Wonen |
Tiwos | Van de Ven Bouw en Ontwikkeling Tilburg | WonenBreburg | Bouwgroep Van der Weegen
Sponsoren: ’t Heem | Heerkens Van Bavel Bouwgroep | De Architectenwerkgroep Tilburg | Remmers Bouwgroep
Begunstigers: Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen | Adviesbureau Markslag Beljaars | Adviesbureau Vekemans | De Kok Bouwgroep | Francine Broos Interieurarchitecten | H-KWADRAAT
Architectuur | HONK | Hoogspoor Design Light | Lavertuur Planontwikkeling | Makelaardij Hans
van Berkel | Prince Project Management Bureau | Van Asten Doomen Architecten | Van Esch |
PANplus architectuur | DW Investments b.v. | Krens Ten Brinke Projectontwikkeling BV | Bouwbedrijf André Doevendans bv
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5041 dj tilburg
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