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MAAK 
MET 
ONS 
KUNST

Maak met ons kunst...
Vanuit lieflijk oogpunt,
Verkregen uit gevoel,
Gevormd naar inzicht,
Ontstaan als doel,
Vertaald naar emotie,
Gesproken met begrip,
Gericht op toekomst,
Herinnerend aan gemis,
Wars van rebellie,
Gemaakt voor binding, 
Als stedelijke creatie,
Met dorpse verwachting, 
Uit sprekende woorden,
Zichtbaar voor publiek,
Uit oude garde,
Voor deze generatie, 
Toegankelijk voor iedereen,
Als maatschappelijke ontgroening,
Voor voer tot gesprek,
Als culturele begroeiing,
Geschikt voor ons,
Voor burger en ondernemer
Met buurt en wijk
Voor ontvanger en gever
Gemaakt voor participatie,
Doordrongen van impact,
Voor sociale innovatie,
Als Tilburgse plek
Voor onze identiteit,
Voor mens & kennis, 
Maak met ons kunst, zoals deze stad is...

Onias Landveld
Stadsdichter Tilburg
december 2017
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Het is begin 2016. 
Het nieuwe Tilburgse College heeft haar 
beleidsvoornemens geformuleerd. Ook in 
het culturele domein worden de bakens 
verzet. Na het succesvolle KORT beleid en 
een aantal jaren geen beleid was het tijd 
voor echt iets nieuws. 

Beleid voor ‘de stad aan zet’. 
Een klein zinnetje met gevolgen want 
het is het begin van de aanpak die het 
StadsLab CuPuDo de afgelopen drie jaar 
heeft ontwikkelt. Van een theoretische 
aanpak met een maximalisering van de 
impact van place-, issue en value-making 
naar een staande praktijk, verankerd in de 
haarvaten van de stad.

Nu, eind 2019, mogen we concluderen 
dat er een nieuwe, bewezen aanpak 
ligt die past bij de typische Tilburgse 
eigenheid en de potentie heeft om breder 
in Brabant, Nederland en misschien zelfs 
wel daarbuiten opvolging te vinden. De 
voorbeelden van de CuPuDo aanpak zijn 
legio. Van een monumentaal icoon aan 
het Wilhelminakanaal tot de eigen letter 

en iconen van TilburgsAns en alles daar 
tussenin. 

Via allerlei verschillende processen 
hebben we projecten weten te realiseren, 
altijd in samenwerking met de Tilburger. 
Zonder hem/haar als actief betrokkene 
geen draagvlak en dus geen project. In dit 
magazine delen we onze uitgangspunten, 
onze learnings, een groot aantal van 
onze projecten als voorbeeld. En 
wetenschappers, kunstenaars en bewoners 
reflecteren op ons werk.

We kunnen alleen maar hopen dat de 
tijd en aandacht die wij als team hebben 
gestoken in deze opdracht tot een 
nieuwe langdurige aanpak op het gebied 
van cultuur in het publieke domein zal 
leiden. Tilburg verdient het als de 7e stad 
van Nederland, de Tilburger verdient het 
vanuit zijn eigengereide enthousiasme en 
onze samenleving verdient een leefbare 
omgeving om te wonen, die bewoners zelf 
mee inrichtten.

Het CuPuDo team

INLEIDING

Rhiannon 
Coolen

René 
van Hulst

Liesbeth 
Jans

Geurt 
Grosfeld

John 
Maes

Dat projecten in het publieke domein lang 
kunnen duren bewijst het project van de 
entree van de Stationsstraat wel. Een 
van de eerste projecten opgepakt door 
CuPuDo nadert het nu langzaam de fase 
van realisatie. Na de keuze van de bewoners 
en ondernemers hebben de verkoop van 
panden, technische trekkracht metingen 
etc. etc. het geduld behoorlijk op de proef 
gesteld.
Beeld: Verweven. Dingeman Deijs



Doelbewust krijgt het StadsLab de naam 
CuPuDo, als afkorting van het domein 
waarop ze gaat acteren; cultuur in het 
publieke domein. Daarmee wordt er een 
groter domein gedefinieerd dan voorheen 
met KORT (kunst openbare ruimte 
Tilburg) het geval is geweest. Het geeft 
tegelijkertijd ook de veelomvattendheid 
aan van de ideeën die er opgehaald kunnen 
worden. 
Doelstelling van het StadsLab in 2016 is 
om ideeën die er leven onder de bevolking 
van Tilburg op te halen, aan te jagen en te 
helpen realiseren. Uitgangspunt daarbij was 
een model waarin elk idee getoetst wordt 
aan de mate van impact op drie aspecten; 
place-making, issue-making of value-
making.

OVER  HE T 
S TADSL AB

Direct na de introductie van het StadsLab 
stromen de ideeën binnen. 
Het zijn met name ideeën van kunstenaars 
die de afgelopen jaren geen loket vonden 
voor hun werken en nu bij CuPuDo een 
alternatief zien. De teleurstelling spreekt 
voor zich en dit dwingt ons om nog 
specifieker te zijn in onze aanpak en in de 
criteria die we hanteren.

Daarmee blijkt al snel het eerste model 
te theoretisch om te gebruiken in de 
werkelijkheid van alledag. 
Zeker omdat veel idee-indieners geen 
professionals zijn, is er behoefte aan 
een leidraad die niet alleen een idee 
aanscherpt maar in een vroeg stadium ook 
de haalbaarheid ervan in kaart brengt. Het 
culture canvas model is het antwoord van 
CuPuDo op dit dilemma. 

Met het Cultuur Canvas brengen we een 
idee een stap verder door het te verbinden 
met alle noodzakelijke ingrediënten die 
van een idee een kans maken. Het zijn 
allemaal aspecten die we in de komende 
fases ook tegen gaan komen. Inzicht in 
deze complexiteit is aan de ene kant goed 
voor de indieners, tegelijkertijd geeft het 
helder zicht op waar de echte problemen 
(kunnen) ontstaan en vooral de financiële 
consequenties die een idee met zich 
meebrengt. 

Het Cultuur Canvas is voor de indiener vaak 
de eerste echte reality-check en er zijn 
dan ook een aantal ideeën niet doorgegaan 
omdat de indiener er zelf voor koos om 
zijn idee te laten gaan. Hoe jammer ook, 
betekende dit bijvoorbeeld geen poëzie-
festival of een mural art project. Want 
het is en blijft een stelregel van CuPuDo; 
we faciliteren het proces van idee naar 
realisatie, maar nemen een project niet 
over, laat staan dat we als projectleider 
fungeren.

Place-making; 
Wordt de plek waar het kunstwerk 
komt er beter, leefbaarder op.
Issue-making;
Lost het kunstwerk een sociaal of 
economisch probleem op of geeft het 
daar tenminste een aanzet toe.
Value-making;
Wordt door de toevoeging in de 
openbare ruimte de plek meer 
waard in de hoofden van bewoners, 
bezoekers en/of gebruikers.

CULTUUR CANVAS

Hoe blijft het resultaat 
‘leven’ en betekenisvol?

door verbinding met andere 
domeinen?
via informatie en educatie?
door blijvende betrokkenheid 
van bewoners? etc.

Maatschappelijke opbrengst

verhaal van Tilburg
erkenning / trots
attractiviteit
maatschappelijke waarde
kennis & ervaring
etc.

Financiële opbrengst 

eigen bijdragen
ondersteuning in natura
sponsoring & fondsen
crowd funding
etc.

Van wie is support nodig?

van wijkbewoners?
van verenigingen?
van culturele organisaties?
van het stadsbestuur?
etc.

Wat kost het om het voorstel te realiseren?

wat zijn de materiaalkosten?
eventuele onderhoudskosten?
afschrijving?
transport?
arbeidsloon?
kosten voor communicatie?

Wat is nodig om te zorgen 
dat het voorstel gaat 
werken?

ruimte
kennis / kunde
tijd
etc.

Wie leveren de culturele, 
creatieve en/of artistieke 
kwaliteit?
hoe wordt deze in het traject 
meegenomen?

Wie zijn er nodig om het 
voorstel te realiseren? 

samenwerkings-verbanden en 
netwerken in het project?

wie werken er mee aan het 
project?

Hoe wordt er 
gecommuniceerd?

met betrokkenen?
met doelgroepen?
met andere partijen?

Met welke activiteiten wordt 
het idee gerealiseerd?

wat wordt er feitelijk gedaan?

bijeenkomsten, workshops, 
opdrachten, werkbezoeken 
etc.

Op wie is het voorstel 
gericht, voor wie is het 
bedoeld?
op bezoekers?
op bewoners?
op wijkbewoners?
op jongeren?
etc.

Wat is het voorstel, waarom 
moet het er komen?

is het voorstel kort te 
beschrijven?

waarmee versterkt het de 
identiteit of het verhaal van de 
stad? 

welke waarde voegt het toe 
aan de ruimte of de plek? 

wat betekent het voor 
bezoekers, passanten of 
bewoners?

BORGINGCOMMUNICATIE

OPBRENGSTEN

COMMUNITIES

KOSTEN

NODIGCULTUUR

PARTNERS ACTIVITEITEN DOELGROEPENVOORSTEL



Bouwen aan een eigen 
identiteit in de wijk 
Reeshof 

Op 21 september jl. werd het eerste 
iconische kunstwerk van de Reeshof 
feestelijk en officieel geopend. Het 
kunstwerk, Zandpoort, bevindt zich 
langs het Wilhelminakanaal op de 
grens van Tilburg. De vorm van het 
kunstwerk is een grote schommel-
pergola met zitbanken passend bij 
de rode kranen en stapels containers 
aan de overzijde van het kanaal. Met 
een afmeting van 15 meter breed 
en 4,5 meter hoog is het een ware 
eyecatcher met een ontspannings- en 
ontmoetingsfunctie. 

Een burgerinitiatief 
Het kunstwerk is een burgerinitiatief 
dat is ontstaan bij de start van de 
aanleg van een industriehaven. Het 
Wilhelminakanaal werd op de schop 
genomen en voor een aantal jaar was 
het in ontwikkeling. Over een lengte 
van enkele kilometers aan beide 
zijden van het kanaal zijn honderden 
monumentale bomen en struiken 
gekapt. Een grote schrik voor inwoners 
van de Reeshof, die plotseling een 
geliefd en veelgebruikt stukje natuur 
zagen veranderen. Initiatiefnemer 
en buurtbewoner Peter van Gils, 
nam het initiatief om iets unieks op 
de plek terug te zetten. Hij wist in 
een korte tijd veel buurtbewoners te 
enthousiasmeren.  

Het proces
Met behulp van StadsLab CuPuDo is de 
procedure van start gegaan en begon 
het proces naar het zoeken van een 
kunstenaar. Na de eerste, verkennende 
gesprekken met de bewoners-
commissie en flink wat wandelingen 
door de buurt, volgde drie ontwerpen. 
De ontwerpen werden geëxposeerd 
in de bibliotheek in de Reeshof en 
de bewoners mochten stemmen 
op hun favoriete ontwerp en dat 
gebeurde massaal. De overtuigende 

winnaar was Geert van de Camp van 
kunstenaars collectief Observatorium 
(Rotterdam). De Wijkraad Reeshof gaf 
de opdracht voor het realiseren van 
Zandpoort, een visuele knipoog naar 
de kranen aan de overzijde van het 
kanaal. 

Het kunstwerk werkt als een magneet 
op wandelaars en fietsers die vanaf 
de schommelbank kunnen uitkijken 
op het laden en lossen van containers 
door de rode kranen van Barge 
Terminal Tilburg aan de overkant. 
‘De wereld wordt steeds sneller en 
wij maken kunstwerken waardoor je 
om je heen gaat kijken’, geeft Geert 
van de Camp van Observatorium aan. 
Wanneer sta je nou eens echt stil in het 
leven? Zandpoort is hier de perfecte 
plek voor.  

De opening  
Zandpoort werd op een prachtige 
zonnige dag onthuld met muziek, 
spectaculaire acts en gratis ijs 
voor iedereen. De Reeshof is een 
bijzondere ontmoetingsplaats rijker. 
Er zijn al plannen bij bewoners 
om in de toekomst vaker een 
kleinschalig festival te organiseren 
om van Zandpoort een nog sterkere 
ontmoetingsplaats voor de buurt te 
maken. Het is een kunstwerk dat de 
wijk Reeshof meer identiteit geeft 
en goed op de kaart zet. Een begin 
van de ontwikkelingen rondom het 
Wilhelminakanaal in de Reeshof en er 
zijn mooie plannen in het verschiet.

Naast de ondersteuning van StadsLab 
CuPuDo is het kunstwerk mede 
mogelijk gemaakt door het Mondriaan 
Fonds, het Buurtcultuurfonds 
Provincie Noord-Brabant en Reeshof 
Cultuurt. Kortom: ‘Tilburg heej er un 
schôon stukske bij’, aldus Peter van 
Gils. 

In totaal passeren er in de afgelopen 
jaren ruim xx ideeën. Waarvan we er yy 
oppakken en uiteindelijk zz gerealiseerd 
worden. Onderstaand een overzicht van 
de gerealiseerde ideeën, variërend van 
een monumentaal kunstwerk tot een 
straatfestival en van nieuwe Tilburgse 
iconen tot een mobiel theater. Die breedte 
geeft ook precies de kracht van de stad 
en de nut en noodzaak van een StadsLab 
aan. In totaal passeren er in de afgelopen 
jaren ruim xx ideeën. Waarvan we er yy 
oppakken en uiteindelijk zz gerealiseerd 
worden. Onderstaand een overzicht van 
de gerealiseerde ideeën, variërend van 
een monumentaal kunstwerk tot een 
straatfestival en van nieuwe Tilburgse 
iconen tot een mobiel theater. Die breedte 
geeft ook precies de kracht van de stad en 
de nut en noodzaak van een StadsLab aan.

De rol die het StadsLab speelt wordt in 
de terminologie van Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie omschreven als 
middle-up down. Een onafhankelijke 
middenpositie brengt in een veilige, open 
omgeving de partijen bijeen waarbij de 
‘down’ de wettelijke kaders en regels stelt 
waarbinnen de ‘up’ zijn ideeën over de 
stad en de leefbaarheid kwijt kan. Juist die 
onafhankelijke positie is cruciaal. 

De combinatie met kennis van cultuur en de 
stad zijn de enige elementen die autoriteit 
aan beide zijden afdwingen. Zonder daarbij 
op de stoel van de ‘kunstpaus’ te gaan 
zitten. Juist niet! Door in het proces deze 
kwaliteitseisen te borgen komt dit nooit 
tot het moment waarop er de keuzes 
gemaakt moeten worden die we vaak 
associëren met de commissie van wijzen die 
een idee aanwijzen als de beste. Juist door 
de stad mee te laten beslissen ontwikkelen 
we draagvlak zonder dat we de schurende 
ideeën kwijt hoeven te raken.  

De begeleiding vanuit het ‘midden’ 
waarborgt dit mede.

Om die rol verder te duiden hebben we 
met grote regelmaat CuPuDoNext sessies 
gehouden. Dialoog-sessies met makers, 
bewoners en bestuurders om samen de rol 
van het StadsLab verder inhoud, invulling 
en daarmee relevantie te geven. 

Bekijk hier een volledige documentaire over 
de ontwikkeling van Zandpoort gemaakt 
door Corné Biekens en Saskia Dellevoet. 

De filmische verslagen van twee van deze 
sessies zijn hier te vinden.



TilburgsAns 
TilburgsAns is het ietwat 
rauwe, vrolijke, eigenzinnige, 
humoristische en experimentele 
lettertype gebaseerd op het 
karakter van de stad Tilburg. Het 
lettertype is een project van Ivo van 
Leeuwen en Sander Neijnens. Naast 
dat het letters bevat, bevat het ook 
typisch Tilburgse pictogrammen. 
Ondertussen zijn de lettertypes 
door heel Tilburg en zelfs 
daarbuiten te vinden. Natuurlijk 
mocht het lettertype in dit online 
magazine niet ontbreken. 

Nieuwe symbolen
Het tweede project is in september 
2019 gelanceerd: nieuwe symbolen 
van de wijk Reeshof en de dorpen 
Udenhout en Berkel-Enschot. 
TilburgsAns werd door de wijkraad 
van Reeshof benaderd, omdat de 
grootste wijk van Tilburg maar 
in één pictogram naar voren 
kwam. Zij wilde graag dat er meer 
pictogrammen werden ontwikkeld, 
want ook Reeshof heeft de stad 
veel te bieden. Sander en Ivo pakte 
dit gelijk met beide handen aan 
en gingen met de wijkraden van 
Udenhout en Berkel-Enschot aan 
de slag om deze ook toe te voegen 
als pictogram. Op 22 september jl. 
werden er 33 nieuwe pictogrammen 
onthuld, wat het totaal nu brengt op 
123 pictogrammen. 

Het karakter van Tilburg

Over Tilburg wordt weleens gesproken als 
experimenteel, humoristisch, tegendraads, 
daadkrachtig, rauw en sociaal. Een stad 
waar nieuwe initiatieven de ruimte krijgen 
en waar dingen mogen mislukken, een stad 
die een tikje absurdistisch is en die op een 
positieve manier dwars is met makers en 
doeners vol initiatief, een stad die nooit 
af is maar wel zorgzaam en met oog voor 
de zwakkeren. Misschien is het waar, en 
je kunt het vast over meer steden zeggen. 
In elk geval herkennen we de elementen 
vanuit de ontstaansgeschiedenis van 
Tilburg. We zien ook sterke parallellen 
met steden als Rotterdam en Eindhoven, 
meer dan met Amsterdam of Den Bosch. 
Tilburg is een legering van culturen, een 
diverse samenleving van werkers. Daar is 
geen grijze pap uit voortgekomen, maar 
een beweeglijke stad met een ‘handen-
uit-de-mouwen’ mentaliteit, en mensen 
met aandacht voor elkaar. Tilburg maken 
we samen is het credo. De spraakmakende 
LocHal staat er misschien wel symbool 
voor. Ook in de projecten die via CuPuDo 
werden gerealiseerd herkennen we 
de karakterschets. Ze komt op een 
vanzelfsprekende manier bovendrijven. 
Zonder borstklopperij overigens, want 
de tilburger is bescheiden. Mede mogelijk 
gemaakt door de stad

T ILBURG 
MAKEN WE 
SAMEN

TilburgsAns is misschien wel één van de 
grootste burgerinitiatieven uit Tilburg. 
Het lettertype is gratis voor iedereen en 
wordt het omarmd door de stad en bij vele 
uitingen gebruikt. Het lettertype is vanuit 
Tilburgers zelf ontstaan en de stad helpt 
mee aan de financiering van het project. 
Dit kan door een letter of een spatie te 
adopteren. Zo krijg je een eigen ingelijste 
letter naar keuze ondertekend door de 
twee kunstenaars. Voor een tientje kun 
je een spatie adopteren en ondertussen 
zijn er al vele spaties geadopteerd. De 
pictogrammen wordt uitgereikt aan de 
personen die hem verdienen. Want als je 
het in Tilburg tot pictogram hebt geschopt, 
dan heb je mooi werk geleverd voor de 
stad.

TilburgsAnsDe Kaajbandexpositie XL 
Vanuit StadsLab CuPuDo zijn er 
twee bijzondere projecten van 
TilburgsAns ondersteund. Het eerste 
project is de Kaajbandexpositie XL. 
Deze expositie begon vanuit het 
probleem om iedere week weer de 
container te moeten zoeken tussen 
al die andere containers langs de 
weg. De Kaajbandexpositie bestaat 
uit de containers van 64 huishoudens 
in de Minister Mutsaersstraat, 
Theresiaplein en Mr. Stormstraat, 
die voorzien zijn van een pictogram 
uit het lettertype TilburgsAns. 
Samen vormen de containers een 
zuilengalerij met afbeeldingen van 
het erfgoed van de stad. Onderwerpen 
die op de containers verbeeld worden, 
zijn o.a. de fameuze Tilburgse 
kermis, het markante kroepoek-dak 
van het station, de kruidenzeiker en 
poppodium 013.
Het idee hierachter is dat de bewoners 
een pictogram op de container 
plakken. ‘Dit zorgt ervoor dat er 
iedere week een expositie tevoorschijn 
komt van Tilburgs erfgoed, wanneer 
de containers buiten worden gezet’ 
geeft Sander Neijnens aan. Een 
succesvol project dat nog steeds 
wekelijks door gaat. De expositie is 
destijds geopend door kinderen van 
groep zes van basisschool De Stappen. 
Hieraan is een lesprogramma 
gekoppeld waarbij zijn aan de 
hand van de pictogrammen van 
TilburgsAns nader kennis maken 
met hun stad, haar erfgoed en haar 
verhalen.



Proatplek 
In de zomer zette StadsLab CuPuDo een open call uit voor het ontwerpen 
van een informele en laagdrempelige ontmoetingsplek in Tilburg, oftewel 
een ‘Proatplek’. Een plek waar voor uitwisseling van kennis en cultuur; 
een plek ook voor nieuwe ideeën in de stad. Daarnaast moest de standplaats 
flexibel zijn.

Drie ontwerpers werden uitgenodigd om hun realistische en goed 
doordachte ontwerpen te presenteren. Het ontwerp van het jonge 
ontwerpersduo Christian & Jade afkomstig uit Denemarken en Singapore, 
wonend en werkend in Eindhoven, sprong eruit. Het duo legt het accent 
op het arrangeren van de ontmoeting vanuit een sterk design en met veel 
aandacht voor duurzaamheid en regionale productie. In het ontwerp staat 
de verbinding tussen binnen en buiten centraal. De ruimte en inrichting zijn 
functioneel op de ontmoeting gericht.

“Het wordt een eyecatcher. Om het als een echte ontmoetingsplek voor 
de Tilburger te laten functioneren, is er altijd wat te doen; uiteraard met 
koffie en thee. Het moet immers een gastvrije en levendige ontmoetingsplek 
worden waar Tilburgers graag naartoe komen, en met elkaar in gesprek 
gaan over ideeën voor de stad “, aldus CuPuDo.



Sterke verhalen 
van Tilburgers in  
de wijk Theresia

Tilburgers zijn eigenwijs, hebben humor en 
houden ervan om verhalen te vertellen. 
Soms waargebeurd en soms met een saus 
van fictie, maar altijd interessant. Sinds 
de transitie van de Spoorzone en het 
nieuwe stationsgebied is een deel van 
Tilburg ontsloten, waar je eerder niet 
zomaardoorheen wandelde. Beeldende 
kunstenaars Frank Koolen en Bas Fontein 
kregen de vraag vanuit Tilburger Saskia 
van de Wiel of zij niet een bijzondere 
manier wisten om de mensen vanuit het 
station, door de wijk Theresia naar het 
museumkwartier te leiden. Ze maakten 
een bijzonder portret van de wijk Theresia 
en bundelde dit in een audioroute van 
het Natuurmuseum naar de Pont en het 
Textielmuseum. 

De samenwerking
Vanaf het begin was er een goede 
samenwerking tussen ArtWalks, Saskia en 
CuPuDo. Frank Koolen: ‘Hierin is CuPuDo 
de tussenpersoon tussen de politiek, de 
kunstenaars en de bewoners. Mocht een 
bewoner van Tilburg zelf een project in de 
publieke ruimte willen opzetten, dan kan 
diegene het beste als eerste bij CuPuDo 
aankloppen. Zij zijn de schakel en hebben 
een brede kennis over zowel subsidies, 
fondsen en contacten binnen de gemeente’, 
vult hij aan. Inmiddels is op veler verzoek 
ook een verhalenroute door de Spoorzone 
gerealiseerd. Vanaf januari 2020 zullen de 
bekende wolkjes worden opgehangen!

CuPuDo podcast in gesprek met de stad

Ed Manuhutu 
In deze podcast spreekt Iris van den Boezem namens 
CuPuDo met stadsbewoner Ed Manuhutu. We zitten 
in de ‘huiskamer’ van de stad oftewel de LocHal. 
Ed Manuhutu is initiatiefnemer van het Molukkers 
monument wat in ontwikkeling is. We beginnen het 
gesprek met een stuk over de geschiedenis van de 
Molukkers in Nederland. We hebben het daarnaast over 
de Molukse gemeenschap in Tilburg en de reden waarom 
ze gestart met het project om een monument in de stad 
neer te zetten. 
“We kwamen in contact met mensen van CuPuDo en 
dat was eigenlijk een schot in de roos, want die zeiden 
inderdaad van wij kunnen jullie begeleiden en willen 
graag jullie sparringpartner daarvoor zijn en toen ging 
eigenlijk het balletje lopen”. Aldus Ed Manuhutu. 
De Molukse gemeenschap in Tilburg is aardig groot 
en een van de focuspunten waar Ed Manuhutu in de 
podcast over vertelt, is dat het een monument wordt 
van de volledige gemeenschap en niet alleen van de 
initiatiefnemers. 

soundcloud.com/cupudo/
cupudo-podcast-in-gesprek-
met-ed-manuhutu 

Een portret van de wijk 
Sinds de Noord-uitgang van het 
station is geopend, is er een nieuwe 
route ontstaan naar de Tilburgse 
musea. De kunstenaars wilden 
graag dat de mensen die deze route 
bewandelen niet met oogkleppen 
door de wijk lopen, maar kunnen 
kennismaken met de bijzondere 
plekken die Theresia te bieden 
heeft. Zelf komen de kunstenaars 
niet uit Tilburg en ze vonden 
het belangrijk dat de stad zelf 
de verhalen vertelde. ‘Tilburg 
heeft een ontzettende eigenheid, 
wij waren buitenstaanders en 
wilden de mensen laten praten 
over hun eigen verhalen’, gaf 
Frank Koolen aan. Ze hebben 
zich daarom ondergedompeld in 
de wijk en gingen in gesprek met 
bewoners van de wijk Theresia. Als 
snel kwamen ze erachter dat de 
Tilburger graag verhalen vertelt en 
er ontstonden mooie momenten. 
Zo spraken ze mensen van de 
kinderboerderij, kunstenaars, 
zusters uit het klooster, mensen 
bij het buurthuis en ga zo maar 
door. Ze hebben de bewoners 
gevraagd naar sterke verhalen 
en op deze manier hebben ze 8 
sterke, eigenwijze en tegendraadse 
verhalen gevonden op verschillende 
bijzondere plekken. Deze verhalen 
zijn gebundeld in een wandelroute 
en vormen zo een ware kunstroute. 
De wandelroute is te herkennen 
aan de wandelende praatwolkjes 
aan lantaarnpalen. Via ArtWalks of 
de VVV zijn de bijzondere verhalen 
te beluisteren. Op die manier is het 
voor iedereen toegankelijk, zowel 
bewoners van als bezoekers aan 
Tilburg.

ArtWalks Tilburg
Het project ArtWalks Tilburg is een 
verzamelnaam voor verschillende 
Tilburgse routes ontworpen 
door Frank en Bas. Zo hebben ze 
twee verhalenroutes: één door 
de wijk Theresia en één door de 
Spoorzone. Daarnaast staan ze 
aan het beginpunt van een nieuw 
project genaamd de beeldenroute. 
Vaak wordt kunst ervaren als iets 
lastigs, terwijl dat juist niet het 
geval is. Kunst is vaak iets wat 
al voor de hand ligt, maar waar 
we attent op gemaakt moeten 
worden. Met het project willen de 
kunstenaars het kijken naar kunst 
op een laagdrempelige manier 
naar mensen brengen. ‘Mijn werk 
gaat er vooral over om via kunst, 
verbinding tot stand te brengen met 
mensen die misschien niet zo snel 
met kunst in aanraking komen’, 
geeft Frank aan.

http://www.soundcloud.com/cupudo/cupudo-podcast-in-gesprek-met-ed-manuhutu
http://www.soundcloud.com/cupudo/cupudo-podcast-in-gesprek-met-ed-manuhutu
http://www.soundcloud.com/cupudo/cupudo-podcast-in-gesprek-met-ed-manuhutu


Twee verhalen uit de praktijk van CuPuDo 
waarin de kracht van het ontwikkelen 
van cultuur in het publieke domein wordt 
geïllustreerd. Eigenzinnig mensen die het 
initiatief namen en wat tot prachtige 
resultaten heeft geleid. Tegelijkertijd 
onderstrepen de verhalen de breedte en 
diepte van cultuur in het publieke domein. 
Een kunstwerk voor en door mensen met 
Alzheimer. Dagbesteding, amateurkunst en 
autonome poëzie in één project.

U IT  DE 
PR AK TIJK

Passage Bels Lijntje, in verbinding 
met de omgeving 
Het in 1867 geopende Bels Lijntje 
tussen Tilburg en Turnhout was een 
belangrijke spoorverbinding tussen 
Amsterdam en Parijs. Het is hiermee 
één van de vier oude spoorlijnen 
die Brabant rijk is en kan worden 
beschouwd als cultuurhistorisch 
erfgoed. In 1987 werd het ontmanteld 
als spoorlijn waarna het in 1990 
als fietspad over de meanderende 
grens tussen Turnhout en Tilburg 
in gebruik werd genomen. Over 
het fietspad vormt het viaduct Bels 
Lijntje een belangrijk baken. Het is 
de poort tussen België en Nederland. 
Het was in 2017 op de kop af 150 jaar 
geleden dat het Bels Lijntje als eerste 
grensoverschrijdende spoorweg in 
gebruik werd genomen. Dit was een 
mooi moment om de entree structureel 
aan te pakken.
 
150-jarig jubileum
Het viaduct ligt op de grens van de 
wijk De Blaak en het Stadsbos 013 
en kon wel een likje verf gebruiken. 
Initiatiefnemer en wijkbewoner Stefan 
Jansen verzamelde verschillende 
partijen om zich heen en het proces 
ging van start. De Coöperatie Bels 
Lijntje schreef een voorstel voor 
het artistiek-inhoudelijk kader 
van de opdracht en stelde een 
adviescommissie samen die de 
formulering van de opdracht, selectie 
en begeleiding van dit startersproject 
voor haar rekening nam. 
 
Er werd aan 17 jonge kunstenaars 
gevraagd om een motivatie te 
schrijven, waarvan 14 kunstenaars 
een inzending hebben gedaan. 
Hieruit werden drie kunstenaars 
gekozen om een schetsontwerp te 
maken voor een muurschildering op 
de draagconstructie van het viaduct 
van het Bels Lijntje onder de rijksweg 
A58. Deze schetsontwerpen werden 
voor belanghebbenden gepresenteerd 
waaruit Jori van Boxtel naar voren 
kwam als winnares Haar ontwerp 

maakte de beste verbinding met de 
omgeving, ging op in de natuur en 
bracht vrolijkheid terug op het viaduct. 
 
Het ontwerp
Het verleden van het Bels Lijntje 
is aan de oppervlakte niet meer 
zichtbaar. Daarom vertelt Jori het 
verhaal onder de oppervlakte, onder 
water. In het ontwerp voor de passage 
van het Bels Lijntje ging Jori uit van 
twee hoofdthema’s: de fauna van 
het omliggende natuurgebied en de 
cultuurhistorische en hedendaagse 
waarde van het Bels Lijntje. Deze twee 
thema’s komen samen en worden 
bekeken vanuit een trein die over 
het Bels Lijntje rijdt waaraan het 
landschap voorbij trekt. De natuur 
verandert in kleurvlakken en wordt 
net als water vloeibaar en beweeglijk. 
De silhouet-achtige vormen vertellen 
chronologisch hoe de spoorweg en de 
smokkelroute overgaan in het huidige 
fietspad en de recreatieve functie van 
het Bels Lijntje. 
 
Tijdens de uitvoering van de grote 
muurschildering op het viaduct heeft 
Jori van Boxtel 1,5 maand in een zelf 
opgeknapt camperbusje onder het 
viaduct gewoond. Zo kon ze flink 
doorwerken en het kunstwerk in de 
gaten houden. Helaas werd op de helft 
van het proces het kunstwerk alsnog 
beklad met graffiti, maar dit heeft 
hen er niet van weerhouden een mooi 
resultaat neer te zetten. Eenmaal 
klaar is het kunstwerk voorzien van 
een anti-graffiti laag en zijn er met 
Gemeente Tilburg goede afspraken 
gemaakt over het onderhoud. 
 
Op 1 oktober 2017 werd het kunstwerk 
officieel onthuld door de wethouders 
Mario Jacobs en Marcelle Hendrickx. 
Samen met Vlaamse wethouder 
Astrid Wittebolle, Kunstenares Jori 
van Boxtel en initiatiefnemer Stefan 
Jansen hebben ze de fietspassage 
heropend. Het is wederom een 
bijzonder burgerinitiatief dat met inzet 
van vele mensen uit de stad tot een 
prachtig resultaat heeft geleid.



On-site Poetry
Nick was stadsdichter in de periode 
2005-2007 en kreeg hierdoor 
verschillende opdrachten van 
Gemeente Tilburg. Toen hij de 
opdracht kreeg om een muur van 
een tekst te voorzien, wist hij dat 
hij hier ook een vormgever voor 
nodig had. Hij benaderde Sander en 
dit was de start van een langdurige 
samenwerking genaamd On-Site 
Poetry. Bij ieder gedicht passen ze 
zowel de tekst als de vormgeving 
aan op de omgeving van de plek en 
dit zorgt voor unieke kunstwerken. 
Mocht je door het centrum van 
Tilburg gedichten tegenkomen, 
grote kans dat Nick en Sander deze 
hebben ontwikkeld. 
 
Het proces
Het project ging van start door 
middel van twee laagdrempelige 
workshops te organiseren. Joy’s 
zorgde voor de activatie van de 
buurtbewoners en Nick en Sander 
verzorgden de workshops. Aan 
de hand van hun eigen werk 
hebben ze in eerste instantie 
uitgelegd wat de bedoeling was 
en vanuit hier zijn de bewoners 
zelf gaan schrijven. Ze haalden 
verhalen op, deelden ervaringen 
en kwamen zo tot bijzondere 
zinnen. De samenwerking met de 
buurtbewoners was voor Sander 
en Nick nieuw, maar ze vonden het 
beiden een heel bijzonder traject. 
‘Ik ben geboren en getogen in 
Tilburg en voor mij is het gewoon 
Tilburgs volk waar ik mee werk, 
maar mijn grootste angst was 
eigenlijk dat er geen kip of af zou 
komen’, geeft Nick aan. ‘Maar ik 
was heel tevreden over de opkomst. 
Het was ook vooral een gemengde 
groep’, voegt hij daaraan toe. 
De zinnen, geschreven door de 
deelnemers, heeft Nick uiteindelijk 
gebundeld in een mooi gedicht, 
genaamd: Kleurige kruiden en 
kruidige kleuren. Dit verwijst naar 

de kruiden- en kleurenbuurt waarin 
Het Kruispunt zich bevindt. 

1+1=3
Soms komen er dingen op een 
bijzondere manier samen en bij 
dit project was dat het geval. Op 
het moment dat het gedicht een 
mooie plek kreeg in het trappenhuis 
van Het Kruispunt, werd er ook 
een mozaïekbol aan de voorkant 
geplaatst. Deze mozaïekbol is één 
van de drie bollen die te vinden 
zijn in Tilburg en staat symbool 
als aandacht voor dementie. Deze 
bollen zijn door dementerenden zelf 
gemaakt en ze vormen een route met 
herkenningspunten door de wijk. 
Deze twee kunstwerken zorgen ervoor 
dat deze locatie echt vóór een dóór de 
mensen van de wijk wordt. 

Kleurige kruiden en 
kruidige kleuren

MFA Het Kruispunt was volop in 
ontwikkeling toen sociaal werkster Joy’s 
van Lieshout met het idee kwam voor 
een kunstwerk in samenwerking met 
de buurtbewoners. Ze wilde heel graag 
kunstenaars betrekken bij het werk wat 
ze in de wijk doet. Met dit idee ging ze in 
eerste instantie naar één van de verkenners 
van CuPuDo, John Maes. Als consulent 
sociale activering bij Contour de Twern 
zit John namelijk in de haarvaten van 
de stad. Als gevolg van dit gesprek werd 
dichter Nick J. Swarth benaderd, tevens een 
buurtbewoner. Samen met zijn partner en 
vormgever Sander Neijnens pakten ze dit 
idee op. Dat resulteerde in een gedicht dat 
in samenwerking met de buurtbewoners 
is ontwikkeld en schittert als een soort 
klimop in het trappenhuis van Wijkcentrum 
het Kruispunt. 
 
Het Kruispunt is een MFA. Dat betekent 
een Multifunctionele Accommodatie. 
Dit is een samenwerkingsverband 
waarbij verschillende maatschappelijke 
organisaties vanuit een centrale locatie 
hun voorzieningen, producten en diensten 
aanbieden. Bij het Kruispunt zit dit allemaal 
onder één dak.

Bekijk hier een video van de onthulling van 
het gedicht Kleurige kruiden en kruidige 
kleuren. 

CuPuDo podcast in gesprek met

Marieke Vromans 
In deze podcast spreekt Iris van den Boezem namens 
CuPuDo met Kunstenares Marieke Vromans. We zitten 
in haar prachtige atelier in Tilburg, waar ondertussen 
nog steeds wordt doorgewerkt. We hebben het over 
hoe de projecten tot stand komen, hoe het is om als 
kunstenaar met burgers samen te werken, wat ze wil 
met haar interventies in de stad en meer.

‘Ik maak geen werk voor een museum, maar voor 
iedereen. Ik vind het belangrijk dat ik mensen mee kan 
nemen in mijn verhaal.’ - Marieke Vromans. 
Iris vroeg Marieke Vromans om samen met haar - in 
verbeelding - door haar ideale stad te fietsen. Hoe die 
eruit ziet, en wat ze nou precies bedoelt met stedelijke 
acupunctuur hoor je ook in de podcast.
“Plan niet alles vol. maar hou ruimte om mee te 
groeien. Ander komt alles vast te zitten. Tilburg is zo 
mooi omdat er veel rauwe randjes zijn, maar inmiddels 
worden die ook stiekem opgesnoept”, Aldus Marieke 
Vromans.

soundcloud.com/cupudo/
marieke-vromans-final 

http://www.soundcloud.com/cupudo/marieke-vromans-final
http://www.soundcloud.com/cupudo/marieke-vromans-final


CULTUUR IN  HE T 
PUBLIEKE  DOMEIN

Kracht vanuit een 
middenpositie
Het duurzaam nastreven van sociaal-
culturele doelen begint met de erkenning 
dat mensen en groepen in ontwikkeling 
zijn en dat daarmee een aanpak of methode 
nooit klaar is, flexibel moet blijven.
CuPuDo bracht maatschappelijke 
krachten velden uit het publieke en private 
domein samen: bewoners, stadsbestuur, 
ondernemers, eigenaren, planners en 
ontwerpers. Het is zaak om deze zo 
samen te brengen dat het concrete en 
pragmatische zich verstaat met het 
visionaire en abstracte. In de praktijk 
betekent dit dat top-down creëren wordt 
verbonden met bottom-up aanpakken.
CuPuDo organiseerde dat via 
haar middenpositie en zette in op 
samenwerkings relaties op persoonlijk, 
professioneel, organisatie- en 
institutioneel niveau. Van daaruit 
werden voor afzonderlijke projecten 
doelen, motieven en belangen in beeld 
gebracht, en werd geïnvesteerd in een 
gemeenschappelijke basis voor belang-
hebbenden. Het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie benoemde dit als de 
middle-up- down aanpak.

CuPuDo richtte zich op vragen uit de stad:
BOTTOM UP:
Vragen van bewoners en ondernemers
TOP DOWN:
Vragen van de eigenaren en Gemeente

In plaats van te sturen op output (type of 
aantal projecten) was CuPuDo gericht op 
outcome, het effect dat een project heeft 
op de stad of plaats.



Kan hier kunst?
De sterke Verhalenroute was een van de drie ideeën van de ArtWalks. 
Het tweede verhaal wat we willen lanceren is een Beeldenroute Tilburgse 
stijl. Dus niet de gebruikelijke hoeken opgefleurd met nieuw werk maar 
juist eigenzinniger en tegendraadser en met een sterke participatie van de 
bewoners. 

Het idee was om bewoners op de route te vragen om ‘gastheer en 
gastvrouw’ van een nieuw werk te worden. Door zich op te geven met 
bijvoorbeeld hun voortuin, het platte dak van hun garage, de gevel etc. 
kon men de eigen plek ook verfraaien met nieuw werk. In totaal zouden 
er 7-9 nieuwe werken nodig zijn om de route van het station tot aan het 
Museumkwartier te overbruggen.

De uitgangspunten op een rij:
-  we zoeken bijzondere en verrassende locaties. De visuele stijl mag/moet ook 

bijzonder en verrassend zijn
-  kunst is vooral leuk en maakt de wijk nog leuker
-  de rol van de inwoners is een actieve en persoonlijke. Zij voeren ook het 

gesprek met de kunstenaar.
-  er zijn een hoop voorwaarden aan verbonden maar die maakt CuPuDo 

begrijpelijk en inzichtelijk

Op basis van de plekken die aangedragen 
worden, nodigen we Tilburgse 
kunstenaars uit om via een Open Call 
zich in te schrijven voor een of meerdere 
plekken. Op basis van het aantal 
inzendingen volgt dan eventueel een 
eerste selectie op basis van portfolio en 
motivatiebrief. 

Campagne: in de wijk

Om de oproep levend te houden in de wijk worden er 
stickers of bordjes in de wijk geplaatst in de vorm van de 
Art Walks Tilburg Figuur.

Kan hier
kunst?
Laat het weten op 

hierkankunst.nl
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Ervaringen vertaald
We hebben ervaren dat een soepele 
interactie tussen de beleidsterreinen 
cultuur, ruimte, economie, sociaal en groen 
in het publieke domein betere resultaten 
geeft dan het werken vanuit gescheiden 
beleids-eilanden. Bestuurlijk en ambtelijk. 
Dit is helaas nog altijd geen staande 
praktijk, ook al is deze doordesemd van 
woorden als integraal en participatie.

Projecten in het publieke domein hebben 
vaak een lange doorlooptijd. Er zijn 
verschillende partijen bij betrokken en er 
spelen verschillende belangen. Dat maakt 
het werken complex. De kwaliteit van 
het publieke domein is van levensbelang 
voor een gezonde stad. Dit is immers 
het gebied waar mensen uit alle lagen 
van de samenleving elkaar ontmoeten 
en met elkaar in dialoog zijn. Veiligheid, 
vertrouwen, verhalen en verbeelding zijn 
er sleutelbegrippen.

CuPuDo heeft ervaren dat cultuur in het 
publieke domein voedingsbodem is voor 
een gezond en inspirerend leefklimaat. 
Een florerende cultuur in het publieke 
domein van Tilburg maakt dat tilburgers 
trots zijn op hun straat, wijk en stad. 
En mensen van buiten zullen er graag op 
bezoek komen. Juist in het publieke domein 
is een speelveld met mogelijkheden voor 
inbreng van alle tilburgers belangrijk. Dit 
vraagt om een uitnodigende en dynamische 
aanpak. CuPuDo gaf dit vorm met zeven 
werkvormen.

1. VERKENNEN
Bottom up handelen in het publieke 
domein is complex. Het vinden van balans 
tussen verschillende partijen, culturen en 
belangen vraagt om een onderzoekende 
houding, transparantie, kennis en een 
onafhankelijke positie. 

Vanuit onze zgn. middle-up-down positie 
was het belangrijk om voortdurend te 
verkennen wat er speelde in Tilburg. Dat 
deden we door:
-  ideeën op te halen uit de wijk (lokaal
-  richting te zoeken in gesprek met 

bestuurders en beleidsmakers
-  kennis en ervaring van buiten naar binnen 

te halen (regionaal, landelijk)
-  idem vanuit de stad naar buiten te 

brengen (regionaal)
Voorbeelden: CuPuDoNext, Proatplek, 
reviews en aansluiting bij Europese 
initiatieven.

2. SAMENBRENGEN
Het projectmatig samenbrengen van 
cultuur en ruimte met andere domeinen als 
zorg, natuur, historie, sociaal of economie.
Voorbeelden: dementievriendelijke Wijk, 
Verhalenroute Musea, Kunstlus

3. EXPERIMENTEREN
Eigen aan de pilot CuPuDo was de 
zoektocht naar nieuwe verbindingen in 
de stad. Met bewoners, ondernemers, 
kunstenaars en instellingen. Al 
experimenterend werd gezocht naar 
methoden om betrokkenheid te genereren, 
oproepen uit te zetten, en naar bruggen 
naar verschillende beleidsterreinen binnen 
de gemeentelijke organisatie.
Voorbeelden: Open Calls, spreekuren, 
bijeenkomsten, etc.

4. VERBETEREN
Om optimaal aan te sluiten bij Tilburg en de 
Tilburgers maakte CuPuDo zich een aanpak 
eigen die regelmatig werd aangescherpt. 
We accepteerden geen stilstand.
Voorbeelden: Cultuur Canvas, CuPuDo 
gesprekken, weging Projectvoorstellen

5. VERSTEVIGEN
Voorafgaand aan de realisatiefase van een 

cultuurproject keken we hoe we dit konden 
verstevigen door verbinding,  
co-financiering en kennis.
We keken ook naar de eigen organisatie. 
Indien het StadsLab wordt doorgezet is het 
nodig dat opdrachtgever en opdrachtnemer 
overeenstemmen over een visie en strategie, 
ergo dat bestuurlijke besluitvorming, beleid 
en beleidsuitvoering leiden tot een staande 
praktijk. Afstemming tussen bestuur, 
ambtelijke organisatie en uitvoerend team 
maakt dat er sneller en beter resultaat is.
Voorbeeld: een beleidsvoorstel waarin een 
ambtelijk regisseur verbindingen legt tussen 
de verschillende beleidsterreinen.

6. REALISEREN
De praktijk van CuPuDo had de fysieke 
ruimte tot doel, met voor iedereen 
herkenbare en beleefbare artistieke 
interventies. Projecten werden gerealiseerd 
op basis van:
-  selectie
-  creëren van draagvlak
-  kwaliteit toevoegen
-  verbinden externe partijen
-  organisatie van (co-)financiering
-  sturing op uitvoering
Voorbeeld: een overzicht van lopende en 
afgeronde projecten en toegekende co-
financiering.

7. OVERBRENGEN
Bij het uitgangspunt van ‘de stad aan 
zet’ hoort een levendige communicatie. 
Daarvoor gebruikte CuPuDo verschillende 
‘kanalen’:
-  website
-  social media
-  gedrukte media
-  spreekuren
-  bijeenkomsten
Voorbeelden): cupudo.nl, LinkedIn, 
Facebook, Instagram en losse artikelen in  
BD en Koerier



Omgevingswet als kans
De omgevingswet gaat over fysieke 
veranderingen op het gebied van 
ruimte, wonen, milieu, natuur, water en 
infrastructuur in de stad. Met ingang van 
2021, tegelijk met de nieuwe beleidsperiode 
Cultuur van gemeente Tilburg, wordt deze 
gefaseerd ingevoerd. Het gaat over de 
grootste wetswijziging sinds de invoering 
van de grondwet.

Van overheden wordt verwacht dat 
ze nieuwe instrumenten voor een 
betere leefomgeving inzetten waarbij 
participeren en co-creëren met bewoners 
en bedrijven centraal staan. Het gaat 
om machtsoverdracht, integraliteit en 
initiatief bij omgeving. Vertrouwen, 
beslisruimte en maatwerk zijn niet voor 
niets overheidstermen die we de laatste 
jaren steeds vaker tegenkomen. 

CuPuDo gebruikte het thema ‘de stad aan 
zet’ als uitgangspunt voor haar methodiek. 
We experimenteerden met strategieën in 
het publieke domein om de omgeving tot 
actie aan te zetten, en om deze te laten 
delen in de verantwoordelijkheid. Daarbij 
werden we geconfronteerd met diep 
verankerde versnippering van beleid, vele 
loketten en verlammende bureaucratie. 
De opdracht van CuPuDo was cultuur 
gericht, maar we hopen dat onze ervaring 
en aanpak breder kunnen inspireren. 
Uitkomsten van de pilot CuPuDo 
helpen misschien bij het ontwerpen 
van interactieve processen waarbij de 
burger centraal staat, zoals onder meer 
in de nieuwe omgevingswet: eenvoudiger, 
flexibeler, dynamischer en stimulerender. 
Het vereist een gedragsverandering bij 
burgers, bedrijven en overheden. 

Lerend vermogen is niet overal 
even vanzelfsprekend en groot. De 
omgevingswet biedt op zichzelf dan ook 
geen garantie voor een beter evenwicht 
tussen de overheid, bedrijf en burger. We 
zien deze echter als kans voor inrichting 
van een beter ecosysteem in de leefbare 
stad. Cultuur in het publieke domein voor 
eigenzinnige verbeelding en inspiratie van 
de dialoog met bewoners en bezoekers van 
Tilburg. 

Geheel in lijn met de geest van de 
omgevingswet.
Hiernaast staand schema (waarom, wat, 
hoe) laat de verbinding zien tussen 
uitgangspunten, methoden en uitkomsten 
van CuPuDo. 



Het is nu eind 2019. 
Het nieuwe Kunstenplan 2021-2024 
moet nog ontwikkelt worden en het 
is onduidelijk of en zo ja welke rol het 
StadsLab gaat krijgen. Wat overduidelijk is, 
is dat de Tilburger cultuur in de genen heeft 
en dat die bijdraagt aan het eigenzinnige 
karakter van de stad. Die kracht verliezen 
zou eeuwig zonde zijn.

Tegelijkertijd moeten we constateren dat 
er een verschil is tussen de systeemwereld 
en de ‘echte’ wereld. De afstand tussen 
Gemeente en bewoner blijft een reden 
van zorg. Omdat slechts zelden de 
dialoog gevoerd wordt over langere tijd 
en over meerdere onderwerpen. In de 
voorbereiding van het nieuwe beleid grijpt 
de Gemeente weer naar het gesprek waar 
het risico is dat de usual suspects hun 
mening komen geven.

Het verschil tussen de systeemwereld en 
de echte wereld herbergt nog een andere 
kwestie. Hoe welwillend de individuele 
ambtenaar ook is, de organisatie van de 
Gemeente is zover uiteen gerafeld dat er 
geen sprake is van een integrale aanpak van 
onderwerpen. Hoezeer ook de methodiek 
van de ‘tafels’ en de regisseur daartoe 
zouden moeten bijdragen blijft de praktijk 
extreem weerbarstig. Zelf hebben we als 
StadsLab gemerkt hoe complex dat is. Om 
een voorbeeld te geven; voor de realisatie 
van Zandpoort is de teller gestokt op 
27 verschillende telefoonnummers 
binnen de Gemeente. Dat vergt een 
doorzettingsvermogen die de gemiddelde 
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wil blijven voeren. Dat die niet alleen hoeft 
te gaan over cultuur is evident.

Dit gegeven is ook precies de lijn van 
Hanka Otte, gepromoveerd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen met haar 
proefschrift naar de relatie tussen kunst-
en cultuurbeleid en sociale cohesie. “Kunst 
maakt het onzichtbare zichtbaar. Wat 
kunst doet is de waarneming en perceptie 
van iemand uitdagen. Zo maak je het 
onzichtbare dus zichtbaar”.
 
Het benoemen van deze kwestie levert 
ook de vraag op ‘wat dan wel?; welk 
beleid zien wij voor ons na drie jaar 
intensief er in de praktijk mee bezig te 
zijn geweest. Hoe simpel de vraag ook 
is, de verscheidenheid aan aspecten die 
meespelen in de beantwoording ervan is 
groot. De kern van ons betoog is dat een 
levende stad niet kan zonder een rol van 
de burger/bewoner. Die levende stad is 
niet van een overheidsinstantie maar van 
het individu dat er samen woont, leeft, 
werkt, recreëert, ontspant, kortom zijn 
leven en zijn omgeving zo rijk mogelijk 
probeert in te vullen. Cultuur is daarbij een 
essentieel element waarop niet kan of mag 
bezuinigd worden, juist omdat het zoveel 
raakvlakken heeft op andere (beleids-)
domeinen. 

idee-indiener niet heeft en waarvan ook 
niet verwacht kan worden dat die dat kan 
opbrengen. 

Echter, de echte stem van de Tilburger 
krijg je pas te horen als je veel dieper 
de haarvaten van de stad indaalt en 
daar met een constante aanwezigheid 
het vertrouwen krijgt. De Verkenners 
van het StadsLab hebben ruimschoots 
aangetoond dat dit werkt. Die verbinding 
wordt nu doorgesneden waardoor de kans 
op de loer ligt dat het vertrouwen ook 
weer verdwijnt. En dat is met de nieuwe 
Omgevingswet in aantocht eeuwig zonde. 

Hierbij past het idee van de Proatplek.
Een idee van Ton Wilthagen, professor 
aan de Tilburg Universiteit en Peter 
Kok, directeur van de BMB. Een mobiele 
ontmoetingsplek die langere tijd in de 
wijk geplaatst kan worden en waar via 
specifieke, wijkgerichte programmering de 
verbinding met de haarvaten van de stad/
wijk gemaakt kan worden. Echter niet top-
down maar juist bottom up. Een plek waar 
de Tilburger zelf terecht kan. Kan vertellen 
over zijn kennis en ervaring op een bepaald 
gebied waarmee buurtbewoners hun 
voordeel kunnen doen.

Door de Proatplek in te zetten wordt 
de dialoog met de stad dieper en 
meer consistent gevoerd dan met 
stadsgesprekken, eenmaal per Kunstenplan 
periode. Het toont ook aan dat de 
Gemeente werkelijk investeert in de 
verbinding met de burger en het gesprek 

Misschien is de vraag dan ook beter gesteld 
aan het hele College van B&W en niet aan 
de Wethouder cultuur alleen. Kijkend naar 
de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd 
in het publieke domein. Spraakmakend 
vaak en altijd in samenspraak met de 

Tilburger. Ongeacht of het beleidsterrein 
economie, groen of sociaal is geweest. 
De mooiste voorbeeld verenigen. Die 
vereniging moet een vorm krijgen die 
zich diep verankert in de wijk. Voor een 
langere periode. In een programmering die 
aansluit, verbindt, inspireert en uitdaagt. 
Het project van de Reeshof Boulevard 
is in potentie een voorbeeld van een 
dergelijke programmering. Samen met de 
kunstenaar bepalen wat de nieuwe waarde 
van de Reeshof Boulevard zou kunnen 
zijn. Aangevlogen vanuit een aantal 
perspectieven en altijd samen. Met die 
uitkomt gaat de kunstenaar aan de slag.

Er is steeds meer bewijs dat 
kunst en cultuur een belangrijke 
bijdrage leveren aan gezond en 
gelukkig oud worden. Van actieve 
cultuurparticipatie zoals dansen 
met Parkinson patiënten, muziek 
maken met dementerenden tot 
receptieve kunstparticipatie 
zoals een bezoek aan het 
theater of museum. Kunst 
heeft effect op de positieve 
gezondheid van ouderen: van 
minder medicijngebruik tot 
het opdoen van meer sociale 
contacten. Positieve gezondheid 
beoordeelt gezondheid op het 
positieve effect op zes dimensies: 
kwaliteit van leven, zingeving, 
mentaal welbevinden, meedoen, 
dagelijks functioneren en 
lichaamsfuncties.

CuPuDo podcast in gesprek met

Hanka Otte 
In deze podcast spreekt Iris van 
den Boezem namens CuPuDo 
met Onderzoeker Hanka Otte. 
Ze is gepromoveerd aan de 
rijksuniversiteit Groningen met 
haar proefschrift naar de relatie 
tussen kunst- en cultuurbeleid en 
sociale cohesie. Op het moment 
is ze post-doc onderzoeker aan 
de Universiteit van Antwerpen. 
In het gesprek hebben we het 
over de relatie tussen kunst, 
cultuurbeleid, community art, 
sociale cohesie, kunst als middel 
en meer. Een bijzonder gesprek dat 
niet nadrukkelijk over Tilburg gaat, 
maar wat een andere invalshoek 
geeft over kunst en cultuur in het 
publieke domein en de verbanden 
met andere factoren. 

soundcloud.com/cupudo/cupudo-
podcast-in-gesprek-met-hanka-otte-1 

http://www.soundcloud.com/cupudo/cupudo-podcast-in-gesprek-met-hanka-otte-1
http://www.soundcloud.com/cupudo/cupudo-podcast-in-gesprek-met-hanka-otte-1


Dat doen we samen met
bewoners!
Vinexwijk de Reeshof, die in de afgelopen 
jaren snel gegroeid is, heeft nog weinig 
eigen identiteit. De ontwikkeling van 
het gebied langs het Wilhelminakanaal 
kan bijdragen aan het verhaal dat 
wijkbewoners over zichzelf en over de 
wijk vertellen. En juist daarom is het zo 
belangrijk om samen met hen concreet 
dit verhaal te maken en te realiseren. 
De keuze is daarbij om met de bewoners 
vanuit een Programma van Wensen en 
Ongerijmdheden; input voor het gebied 
te ontwikkelen en te vertalen naar een 
samenhangend geheel. 

Maar hoe komen we er nu achter wat 
wijkbewoners van het gebied verwachten? 
StadsLab CuPuDo, initiatiefnemers uit de 
wijk en kunstenaar Jeroen Doorenweerd 
stellen een nieuwe werkvorm voor die 
kan uitmonden in (een aantal) artistieke 
interventies die het verhaal van de wijk 
vertellen en verbinden met de grens van die 
openbare ruimte; het Wilhelminakanaal.

Samen ontwerpen
Elk gebiedsontwerp kent een zekere 
gelaagdheid. In het geval van Reeshof 
Boulevard heb je bijvoorbeeld te maken 
met onder meer het kanaal en de sluis en 

de geschiedenis daarvan, omwonenden, 
recreatie, flora en fauna in en rond het 
kanaal. Door middel van verschillende 
interventies haalt kunstenaar Jeroen 
Doorenweerd bouwstenen voor het 
toekomstige gebiedsontwerp op bij 
bewoners, ambtenaren en andere 
betrokkenen. 

De hieronder voorgestelde interventies 
vormen slechts een framework: elke 
interventie bouwt namelijk voort op de 
vorige. Alle interventies samen beogen 
een staalkaart te kunnen worden van die 
elementen die een gebied en omgeving tot 
een levend organisme in de wijk maken. In 
dit geval zelfs door de wijk gemaakt zijn.

Interventie 1: 
Reeshof Boulevard Basecamp 
Wat is het doel? Ophalen van ideeën 
in de wijk, leggen van contacten met 
buurtbewoners, verzamelen en tonen 
van de opbrengsten van de workshops 
en events. Kortom, in de dialoog de meer 
continue onderstroom die we aangaan 
ook met bewoners die geen onderdeel 
zijn geweest van de pop-up interventies. 
Zo creëren we niet alleen maximale 
input en discussie maar ook maximale 
betrokkenheid.

Het basecamp krijgt een plek op de 
boulevard-in-wording en is uitvalsbasis 
voor de workshops. De ideeën (van 
kindertekeningen tot aan maquettes 
en 3D-werelden) bundelen we op deze 
plek, en we stellen ze hier tentoon voor 
buurtbewoners, stakeholders en andere 
geïnteresseerden. Een letterlijke ‘making 
off’.

Interventie 2: 
Vaartocht 
De cultuurhistorie én actualiteit van 
het Wilhelminakanaal ter hoogte van de 
Reeshof en van Sluis II tot leven wekken 
bij buurtbewoners en stakeholders. Wat 
betekent het om een waterweg te hebben 
in Tilburg, en wat is de geschiedenis van de 
sluis en van de scheepvaart in dit gebied? 
Tijdens een vaartocht brengen we 
de geschiedenis van het kanaal, de 
sluis en de scheepvaart in dit gebied 
tot leven. Buurtbewoners en andere 
belanghebbenden worden op basis hiervan 
geprikkeld tot wensen en ideeën voor het 
gebiedsontwerp. Door hun passie worden 
ze ambassadeurs voor dit deel van het 
gebiedsontwerp.

Interventie 3: 
Buitenspelen 
Wat is het doel? Het losmaken van dromen 
voor het gebied. Met een diverse groep 
deelnemers gaan we spelen, sporten, bouwen, 
fantaseren, maken, dromen. Zo maken we 
dromen los en verbeelden we ze in concrete 
vormen: hoe ziet deze plek er idealiter uit 
volgens jou? Hoe wil je daar het liefst zijn, 
wat wil je beleven, wat wil je doen, en met 
wie?

Interventie 4: 
Botanische wandeling 
Het inventariseren van kenmerkende 
natuurlijke elementen in de zone langs het 
kanaal. Wat maakt dit gebied bijzonder, wat 
is er mogelijk, hoe kunnen we de waarden 
voor de natuur en voor de bewoners 
versterken?
Door met een bioloog in het gebied 
te wandelen maken buurtbewoners, 
ambtenaren en andere belanghebbenden 
kennis met de bijzondere flora en fauna 
rond het gebied waar Reeshof Boulevard 
moet komen. Wat is mogelijk in dit gebied, 
zonder de natuur, dieren en insecten hier 
te verstoren? Met welke wensen en ideeën 
kunnen we de flora en fauna in het gebied 
juist versterken?

Interventie 5:
Foodtruck 
Wat is het doel? Door een foodtruck bij 
de sluis te plaatsen op een mooie dag 
in de lente, doen we onderzoek naar 
inrichtingselementen van Reeshof Boulevard 
en naar mogelijke nieuwe functies zoals 
horeca. Na de spreekuren in de mobiele 
ideeënbus en de workshops waar vrijuit 
ideeën gegenereerd zijn is dit een eerste 
samenkomst van bewoners met professionals; 
stedenbouwkundig ontwerpers, 
landschapsontwerpers en de ontwerpers 
van Rijkswaterstaat. Gezamenlijk denken 
we na over en maken we de eerste schetsen 
van wat de positie van Reeshof Boulevard in 
de ontwikkeling van Tilburg kan zijn en wat 
daarbij randvoorwaarden, mogelijkheden en 
uitdagingen zijn.

The artist as explorer
‘There is a similarity between 
the artist and the explorer in 
that there is a risk in regards to 
the outcome. Like the unknown 
regions that the explorer has to 
discover, the artist’s aim is to 
find ‘new territories’ in the 
landscape of contemporary art. 
This research is complicated 
because, according to Agamben, 
the contemporary is shrouded 
in darkness. We can feel it, but 
it is not visible, only with the 
perspective of time and distance 
do things become more clear and 
evident. 

GEBIEDS-
ONT-
WIKKELING?
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