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VOORWOORD
De architectuur van de stad hangt tegenwoordig nauw samen met marktwerking en de politiek van de stad.
Bouwondernemingen bezitten de capaciteit om hele stukken grond aan te kopen, waardoor ze zich indirect
kunnen verzekeren van bouwvergunningen. Zodra de grond is verworven, is de competitie eigenlijk voorbij.
Ook projectontwikkelaars drukken een steeds zwaarder stempel op het stedelijke orgaan. De ontwikkeling van
gebouwen, en dus ook van onze steden, is zo grotendeels los komen te staan van architectonische en stedelijke
culturen.
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Het is al langer gebleken dat de huidige ‘verstedelijking’ zich steeds onafhankelijker beweegt van zijn fysieke
grenzen. Door de globalisering worden landsgrenzen gereduceerd tot een formaliteit. De stad is een netwerk
van processen geworden, met architectuur als stille getuige. Voor gemeentes is het in deze zaak om zelf een
bepalende rol te blijven spelen bij de ontwikkeling en de bewaking van haar ‘stedelijke identiteiten’. Steeds
zullen ze opnieuw initiatieven moeten nemen om het samenspel met de private partijen sturend te kunnen blijven
begeleiden. Maar hoe kunnen architecten hierbij invloed uitoefenen op deze processen? Hoe ga je als ontwerper
om met een gereduceerde rol binnen het bouwproces?! De toekomstige rol van de architect zal waarschijnlijk
wezenlijk moeten veranderen. Naast zijn huidige reguliere rol als autonome ontwerper, zou hij zich moeten
ontwikkelen tot een adviseur die te allen tijde potentiële opdrachtgevers en instanties prikkelt dan wel adviseert.
Het ontwerp kan hiermee onderdeel worden van onderhandeling. Als initiator zou hij zo direct bij het proces
betrokken zijn en zelf de regie kunnen schrijven voor het te volgen traject.
Om dit te kunnen bereiken zou de architectuur eerst communicatiever moeten worden, wil ze een actievere rol
kunnen spelen in de verschillende stadia van de politieke besluitvorming. Bovendien zal architectuur zich meer
moeten richten op de alledaagse stedelijke cultuur en zijn maatschappelijke opgave. Stedelijke herstructurering
impliceert processen waarbij veel mensen en partijen met verschillende belangen betrokken zijn. De architect
werkt daarbij in toenemende mate samen met andere disciplines. Juist deze intermediaire rol zou aangegrepen

moeten worden om een stempel te kunnen blijven drukken op stedelijke organisaties. Architecten zouden
strategieën kunnen ontwikkelen waarbij ze participeren in processen die het feitelijke ontwerp overschrijden.
Maar ze kunnen ook hun ontwerp- en onderzoeksinstrumentaria inzetten om de verschillende werkelijkheden
allereerst in beeld te brengen.
AdLS, de plek ‘Achter de Lange Stallen’, is een parkeerterrein in de binnenstad van Breda, waar op dit
moment ontwikkelingen gaande zijn met betrekking tot de herinrichting van het gebied. Vanwege de omvang
en strategische ligging van de locatie zijn er verschillende belangen tussen gemeente en de betreffende
ontwikkelaar. Tot op heden hebben zij daar nog geen eenduidig besluit over kunnen nemen. Als inwoner van
Breda vond ik het interessant om deze plek te onderzoeken en mijn visie op deze herinrichting te geven.
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INLEIDING
Historische binnensteden als Breda worden vaak geroemd als voorbeelden bij uitstek van stedelijkheid. Om
eigentijds leven in dit soort binnensteden mogelijk te maken, zijn nieuwe ingrepen noodzakelijk. De binnenstad
van Breda kenmerkt zich door historische groeiimpulsen waarin per tijdsperiode het stedelijk weefsel zich telkens
opnieuw schikt naar zijn nieuwe conditie. De stad bezit hierdoor een groot aantal potentieel kwalitatieve gebieden.
Het benutten van deze kwaliteiten kan de grondslag zijn voor het opbouwen van een duurzaam stadsbeeld.
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Een van deze gebieden wordt gevormd door een parkeerterrein in het centrum van Breda, de Molsparking. Het
terrein is jarenlang bezit geweest van een particuliere familie. Inmiddels is het terrein vrijgekomen en in het bezit
van vastgoedontwikkelaar MAB te Den-Haag. Ontwikkelaar, gemeente en belangengroepen willen een duurzame
eenmalige ontwikkeling waarbij de belangen groot zijn. Structuurversterking van de binnenstad en verbetering
van de concurrentiepositie in de regio zijn daarbij de centrale thema’s.
Het terrein kenmerkt zich hoofdzakelijk door een achterkant structuur. Daardoor biedt het niet direct aanleiding
om hier automatisch op aan te sluiten. Echter niet alleen de binnenstedelijke invulling maar ook zijn stedelijke
programmering vormen al jaren onderwerp van discussie. Toch wel opvallend als je je bedenkt dat vandaag de
dag functies niet meer het stedelijk weefsel bepalen. Aldo Rossi stelt in zijn boek ‘de architectuur van de stad’ dat
‘door het geven van een functie aan een plek je z’n positie, z’n waarde verzwakt daar functies in de loop der tijd
vergankelijk zijn. De functies maken niet het stedelijk weefsel, maar de architectonische drager bepaald, definïeert
en zet het stedelijk orgaan kracht bij.’ Met name de vlek van de ‘Molsparking’ heeft in de loop der tijd zijn tol moeten
betalen voor zijn vergankelijke gedrag. Van moestuin tot woningbouw, van woningen tot geprogrammeerde sloop
en van sloop tot parkeervoorziening. Wat je ziet, is dat de structuur van grondeigendommen in de loop der tijd zijn
veranderd. Omdat de ‘Molsparking’ als plek zo nooit echt een betekenis heeft kunnen verwerven kent zij op deze
locatie geen duurzame plattegrond.

Maar wat bepaalt nou de duurzaamheid van stedelijke ontwikkelingen? Welke eigenschappen bepalen dat
stedelijke structuren en gebouwen zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderingen van de positie van
een stad? Zit de beoogde duurzaamheid in de flexibele plattegronden of zit het hem nu juist in een daadkrachtige
structuur en ingepast constructieprincipe waardoor het geheel een duurzame onderlegger krijgt waarmee
diverse tijdsperiodes overleefd worden? Ik denk, wil een gebouw kunnen inspelen op toekomstige behoeften
en veranderende condities, dat een sterke identiteit en een duurzame aanwezigheid in de stedelijke context
voorwaarden zijn. Daarbij vind ik dat een ontwerp zich altijd moet onderscheiden
door zijn eenvoud. Zijn vanzelfsprekendheid moet duidelijk zijn in de uitkomst van
de opgave. Met behulp van minimale ingrepen moet er een basis kunnen worden
gevormd voor duurzame architectuur, want hoe minder vormeigenschappen des te
duurzamer het uiteindelijke resultaat.
Om dit te onderzoeken voor deze locatie in Breda heb ik gekozen voor een onderzoeksmethode die het meest bij mij
past, maar ook een die volgens mij het beste aansluit bij de opgave. Ik heb mijzelf opgesteld als een onafhankelijk
onderzoeker. Ik ben een dialoog aangegaan met de plek. Op locatie ben ik gaan observeren, fotograferen en
interviewen. Ik ben daarbij op zoek gegaan naar wat het stedelijk weefsel van de stad kenmerkt en maakt. Welke
stadsontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag en wat zou het stadsorgaan nodig hebben om zichzelf op een
ogenschijnlijk logische manier te kunnen ontwikkelen?
In het eerste deel van dit verslag worden een aantal analyse en beschouwingen uiteen gezet. Naar aanleiding
hiervan bepaal ik een aantal uitgangspunten voor de opgave waarna ik mijn structuurvisie voor de stad en het
plangebied omschrijf. Deze visie dient als onderlegger voor de uitwerking van mijn stedenbouwkundig ontwerp.
Vervolgens heb ik dit stedenbouwkundig ontwerp getoetst middels de uitwerking van een deeldoorsnede over het
plangebied. De architectonische uitwerking laat hiervan het resultaat zien.
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ONDERZOEK
Ik wil beginnen met een citaat dat ik tegenkwam van Adolf Loos. Hij stelt: ‘Als we in het bos op een grafheuvel
stuiten van zes voet lang bij drie voet breed, die met de schop in de vorm van een pyramide is opgeworpen, dan
worden we ernstig en iets in ons zegt: Hier ligt iemand begraven. Dat is architectuur!’. Deze zes voet lange en drie
voet brede grafheuvel is de zuiverste en meest intense vorm van architectuur omdat je hier aan het feit direct zijn
betekenis kunt aflezen. Binnen de gedifferentieerde samenlevingsverbanden van vandaag de dag is dat denk ik
de inzet van de architectuuropgave. Hierdoor kunnen de dingen zich ten opzichte van elkaar op een logische en
flexibele manier schikken. Door deze logica, waar een vanzelfsprekendheid van uitgaat, versterkt het stedelijk
mechanisme zichzelf vanuit zijn oorspronkelijkheid.
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In ‘De architectuur van de Stad’’ begint Aldo Rossi zijn werk met een inleiding waarin hij stelt: ‘architectuur is
niet alleen het zichtbare beeld van de stad en het geheel van haar architectuur, maar veeleer de architectuur als
constructie’. Daarmee bedoelt hij de aanleg van de stad in de loop van de tijd. In het boek gaat Rossi op zoek naar
de stedelijke feiten die het stadsweefsel bepalen. Hij probeert deze te definiëren en te classificeren. Zo probeert
hij op zoek te gaan naar het unieke karakter van ieder stedelijk feit. Uniciteit, het uniek zijn, is een voorwaarde
voor het bepalen van de identiteit van elk afzonderlijk feit, van de plek en dus van de stad.
‘De architectuur van de stad’ van Aldo Rossi is voor mij als een leidraad gaan fungeren in het denken en
ontwikkelen van mijn structuurvisie en concept voor deze opgave. In het hierna volgende onderzoek volgen een
aantal analyses en beschrijvingen van stedelijke feiten met betrekking tot de stad Breda die het meest bepalend
zijn geweest.

afbeelding rechter pagina: stadskaart Breda 2002 - onderzoeksgebied is aangegeven in rood
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ANALYSE VAN DE STAD - verleden tot heden

Steden ontwikkelen zich continu langs dezelfde assen en straatpatronen. Betekenis en groei worden door
vroegere condities bepaald. Soms lossen deze condities op, waarna de permanentie van de vorm, de tastbare
tekens, overblijven: de ‘Locus’. Hierna zet ik de ontwikkeling van Breda beknopt uiteen om de verschillende
ontwikkelingsfasen aan te duiden. Daarbij heb ik met betrekking tot de opgave de meest relevante feiten
aangeduid.
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Lang voordat er sprake was van de stad Breda leefden er al mensen in de buurt van het brede dal waar de
Mark en de Aa of Weerijs met elkaar vervlochten raakten. Breda begint omstreeks het jaar 1000 als agrarische
nederzetting aan de oostelijke oever van de Mark. Vanaf de 13e eeuw begon Breda economisch en sociaal op
te bloeien. De verlening van stadsrechten in 1252 kan worden beschouwd als de juridische bevestiging van de
op gang komende stedelijke ontwikkeling. In 1333 is begonnen met de bouw van een bakstenen stadsmuur met
drie grote poorten: de Tolbrugpoort, de Gasthuispoort en de Eindpoort. Deze stenen stadsmuur heeft ruim twee
eeuwen dienst gedaan. In deze periode is het gebied daarbinnen flink verdicht.
In de 15e en 16e eeuw nam de groei en bloei van Breda sterk toe vanwege haar functie als regionale marktplaats
en ook omdat ze de hofstad van de graven van Nasseau was. Tussen 1533 en 1545 liet Hendrik III de stenen
stadsmuur slopen en naar Italiaans voorbeeld een aarden wal rond de stad aanleggen, waarin de ‘Moderne’
kanonskogels smoorden, die tijdens beschietingen op de stad werden afgevuurd.

Tolbrugpoort

Gasthuispoort

stadskaart Breda 1350
Eindpoort

stadskaart Breda 1620
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Een belangrijke verandering die hiermee gepaard gaat, is dat de nieuwe vestingwerken een veel groter gebied
omsloten dan voorheen. Er ontstonden een drietal uitlopers vanuit het stadscentrum, namelijk de Haagdijk, de
Ginnekenstraat en de Boschstraat. Langs deze verbindingswegen is in de loop der tijd lintbebouwing ontstaan. Zo
ontstaan de drie voorsteden van Breda met kernen als het huidige Princenhage, Ginneken en Teteringen. Aan het
eind van deze drie linten werd de stad ontsloten middels drie nieuwe poorten; de Ginnekenpoort, Antwerpse poort
en de Gasthuiseindse poort. Op de stadskaart uit 1750 is te zien dat achter de lintbebouwing van de Ginnekenstraat
bebouwing is gevestigd. Dit zijn de eerste houten stallen van het militaire garnizoen.
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In de loop van de 19e eeuw waren er al verschillende ontwikkelingen gaande waardoor Breda zich kon ontworstelen
aan haar ‘steenen omgording’. Geleidelijk kwam de verstedelijking op gang van het omliggende platteland. Het
gebied buiten de vesting waar niet gebouwd mocht worden werd in 1853 aanmerkelijk verkleind. Ten slotte werden
in 1863 de vestingswerken doorsneden door de nieuwe spoorlijn naar Tilburg. De ingrijpendste ontwikkeling vond
plaats in 1868 toen de vesting Breda werd opgeheven. Voor het eerst sinds eeuwen kreeg de stad de mogelijkheid
zich uit te breiden en zich aan te passen aan de eisen van die tijd.
Op de plaats van de geslechte vestingwerken verrees een nieuwe stad, doorsneden met brede straten, beplant met
bomen, en omgeven door een singelgracht. Een groot deel van de hierdoor vrijkomende gronden werd door het
Rijk bestemd voor de bouw van kazernes en militaire oefenterreinen. In deze tijd werd nieuwbouw voornamelijk
ontwikkeld langs bestaande wegen en met name langs de eerdergenoemde historische uitlopers van de binnenstad.
De opzet van deze buurten is planmatig en rationeel. Goed doordachte verkavelingen: gesloten bouwblokken in 3
a 4 bouwlagen, ruime straten, grote groene achterterreinen en toch een grote bebouwingsdichtheid.
Op de stadskaart van Breda uit 1880 is de eerste bebouwing zichtbaar achter het lint van de Ginnekenstraat. Het
gebied zal zich tot de tweede wereldoorlog ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeelgebied waarin nieuwe straten
als de zandpoort en ‘achter de lange stallen’ ontstaan. De oude houten stallen zijn dan inmiddels vervangen door
modernere stenen stallen en vormen een onderdeel van de militaire complexen.

historische stedelijke uitlopers

stadskaart Breda 1750

stadskaart Breda 1880
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Na de tweede wereldoorlog was er een sterke behoefte aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Velen
ontvluchtten de oude binnenstad met zijn beperkte ruimte, donkere en verouderde bebouwing, slechte hygiëne,
stank en minder goede bereikbaarheid. De oude stad werd niet meer gewaardeerd en liep leeg.
Voor de binnenstad leidde dit tot plannen voor grote nieuwe wegen, woonbuurten, kantoren en andere grootschalige
functies (zie foto planvoorstel Westflank). Er werden 7 grote invalswegen toegevoegd met bruggen over de singel
in de hoop dat de belangstelling weer zou toenemen. De haven werd, vanwege de stank, gebrek aan schepen en
de toenemende mobiliteit, omgebouwd tot parkeergarage (1964). Er werden nieuwe activiteiten aangetrokken:
belastingkantoor en gerechtsgebouw, het Turfschip en kantoren (Chasséveld). En het gebied LeunnaarsstraatMiddelllaan werd totaal gereconstrueerd met ca. 1600 nieuwe woningwetwoningen (ca. 1972). De binnenstad werd
getransformeerd en aangevuld met een sfeer en allure die later door velen niet erg zou worden gewaardeerd.
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In de jaren ‘90 krijgt Breda opnieuw een positieve impuls. Voor de binnenstad worden een structuurplan en een
actieplan gemaakt, gericht op het versterken van de relatief nog steeds niet zo sterke positie van het centrum
van Breda. Ontwikkelingsmogelijkheden voor winkels, wonen, cultuur en kantoren worden benoemd. In een
bestemmingsplan (1995) wordt het beleid voor de hele binnenstad verder uitgewerkt. Er wordt een nieuwe
verkeers-en parkeerplan opgesteld (1996). De binnenstad wordt op alle fronten opgewaardeerd. Een van de
belangrijkste ontwikkelingen hierin was het aanduiden van een aantal woonprojecten zoals Concordia, de Prins
(incl. parkeervoorziening), de Poort van Breda, het Markendaal (incl. parkeervoorziening) en de uitgeschreven
prijsvraag voor het Chassé-terrein (incl. parkeervoorziening). Binnenkort volgen de Westflank, de Oostflank, de
Lange Stallen, het Chasséveld en wellicht het Seeligterrein (oorspronkelijk onderdeel van het militair instituut)
Aan het eind van de 20e eeuw neemt de toeristische en recreatieve functie van de binnenstad sterk toe. Daarmee
wordt de stedelijke kwaliteit van Breda een wezenlijk aspect van de economie. Een aantrekkelijke binnenstad met
goede voorzieningen is immers een belangrijke secundaire vestigingsvoorwaarde voor mensen en bedrijven.
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WESTFLANK
planvoorstel Westflank Breda 1950 (niet uitgevoerd)

2
1 de Prins
2 het Markendaal
3 Concordia
4 Chassé-park
5 de Poort van Breda

OOSTFLANK

4

AdLS
recente woonprojecten
geplande woonprojecten

3

nieuwe mogelijkheden
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ANALYSE VAN DE STAD - ruimtelijke structuur

hoofdopzet
De basis van de binnenstad wordt gevormd door het middeleeuwse stadshart en de drie toegangsstraten.
Buiten deze middeleeuwse gebieden lagen van de 17e tot de 19e eeuw de vestingwerken. Op de plaats van
deze vestingwerken liggen de latere stadsuitbreidingen. In de huidige situatie is de bebouwing in de binnenstad
geconcentreerd in een T-vormige zone met daartussen open en groene gebieden.

open stedelijk groen
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Breda kent een drietal opvallende open ‘groene’ voorzieningen. Als eerste het Valkenberg, een omvangrijk
park tussen het station en de oude binnenstad. Vervolgens de twee uitgestrekte militaire complexen van de
Seeligkazerne en de voormalige Chassé-kazerne. Deze gebieden zijn vrij gekomen na inkrimping van het landelijk
defensieorgaan. Hun ligging is vanuit historische ontwikkeling ontstaan. Voor het Chassé-terein is inmiddels
door OMA een urbanistisch model ontwikkeld dat uitgaat van de combinatie van openheid met stedelijkheid, het
‘Campusplan’. De combinatie van een parkachtig karakter, een openbaar programma met cultuurfuncties en de
vrije toegankelijkheid moeten het heringerichte Chassé-park betrekken bij de binnenstad.
Ook het terrein van de voormalige Seelig-kazerne biedt in de toekomst unieke mogelijkheden tot de vestiging van
nieuwe elementen in de stad.

1

1 stadspark ‘het Valkenberg’
2 Chassé / campusmodel OMA
3 Seelig-terrein
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foto: luchtperspectief Chasse-park

AdLS
oude middeleeuwse stad

3

2

open groene gebieden
woonwijken 20e eeuw
19e eeuwse stad
zone oorspronkelijke rivier
loop toekomstige rivier

water
Zoals reeds eerder vermeld zijn de singels rondom het stadscentrum ontstaan na het vrijkomen van deze gebieden
door het slechten van de vestingwerken. De haven in de binnenstad zelf boette meer en meer in op zijn betekenis
voor de scheepvaart. Het stinkende stilstaande water in de binnenstad werd in 1964 gedemt. Een ondergrondse
parkeergarage kwam ervoor in de plaats. Op dit moment is de inrichting van de openbare ruimte van de westflank
gericht op verkeer en parkeren. De meeste functies in het gebied zijn zakelijk. Anno 2005 is men, naar aanleiding
van een idee van Eloi Koreman, voornemens het water weer terug te brengen naar de plek waar het ooit
stroomde. De water-en groenstructuur kan, mede door de beschikbaarheid van het Seeligterrein, uitgroeien tot
een voorname kwaliteitsdrager van de binnenstad. Op deze manier hoopt de gemeente in dit stadsdeelgebied de
economische structuur te versterken, de woonfunctie te verbeteren en het toerisme en recreatie te bevorderen.
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openbare ruimte
De openbare ruimte in Breda kenmerkt zich door een veelheid aan pleinen, binnenhoven en stegen. Deze elementen
zijn vanuit hun historische ontwikkeling geworden tot wat ze vandaag de dag zijn. Hun bijdrage tot de beleving
van de stad is essentieel. Zij zijn het die de stad karakter geven. De ene keer zijn ze ruimtelijk en publiekelijk
opgezet, de andere keer hebben ze een meer introverte verschijningsvorm waarbij de rust in zo’n deelgebied je
doet bezinnen. Juist deze afwisseling maakt de stad verrassend en speelt daarmee in op het belevend vermogen
van de bezoeker of gebruiker.
De binnenstad beschikt over een aantal historische binnengebieden, zoals bijvoorbeeld de ‘Willemstuin’ en het
‘Begijnhof’. Huidige en toekomstige ontwikkelingen spelen in op de oorspronkelijke kwaliteiten van deze gebieden.
Zo is de vroegere Torenpassage ontwikkeld tot een hoogwaardig woon-/winkelgebied, genaamd ‘‘t SAS’. Dit
gebied vormt vanaf de opening een vanzelfsprekend element in de binnenstad. De historisch bepaalde structuur
is gewaarborgd gebleven en men heeft het geplande programma hier toegepast als een stedelijke inbreiding.

1 ‘t SAS

3

2 Willemstuin
3 Begijnhof

1

2

19

foto: ‘t SAS
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openbare stadspleinen

De verbindende factor tussen de openbare stadspleinen en de semi-openbare gebieden wordt in de historische
binnenstad van Breda gevormd door een stelsel van gangen en stegen. Deze structuur voedt het stedelijk weefsel.
Soms als verbindingselement, soms als verblijfsgebied en soms als entreegebied naar een willekeurige functie
in de stad.

20
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

1

10
2
14

11

6
3

9

1

entree ‘Begijnhof‘

2

entree ‘Willemstuin’

3

entree bibliotheek

4

ontsluiting ‘Grand Theater’

5

doorgang ‘Lange Stallen’

6

entree naar binnengebied

7

doelsteeg

8

ontsluiting ‘Concordia’

9

ontsluiting woongebied

10 steeg/ontsluiting ‘het Sas’
11 doorgang stadhuis
12 ontsluiting winkel
13 ontsluiting achterterrein
14 entree/ontsluiting ‘het Sas’
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parkeren en ontsluitingen
De parkeergelegenheid in Breda is goed verzorgd. Uit vergelijkend onderzoek met steden als Tilburg, Maastricht
en Nijmegen is gebleken dat Breda de beste parkeervoorzieningen in de binnenstad heeft. De oude structuur
van radiale wegen naar en door het centrum is vervangen. In het stadshart hebben het verblijfsklimaat en de
voetganger prioriteit gekregen. De bereikbaarheid per auto verloopt via lussen vanaf de singelring die leiden naar
de grote parkeeraccomodaties: 6 direct tegen het stadhart en 3 langs de singel. Totaal ca. 5000 plaatsen.
De huidige Molsparking (P5) vormt samen met parkeergarage Concordia (P4) en Chassé-veld (P6) een belangrijk
onderdeel in de parkeerstructuur voor dit deel van de binnenstad. Het handhaven van deze parkeervoorziening
m.b.t. toekomstige ontwikkelingen is van essentieel belang. Met name zijn functie als stadsentree speelt een
belangrijke rol in de stad.
22

Ten Noorden van de locatie, onder de Houtmarktpassage, ligt nog een parkeergarage. Deze heeft een beperkte
capaciteit van 140 personenwagens. Een van de uitgangspunten / wensen van de gemeente Breda is om deze
parkeervoorziening ondergronds te koppelen met een mogelijk nieuwe ondergrondse parkeergarage op het Lange
Stallen terrein. Daarmee kan de entree situatie verbeterd worden door deze samen te voegen met een entree van
de nieuwe ondergrondse parkeergarage

Ps

P1

Parkeervoorzieningen :
P1 ‘de Barones’, 585pp
P2 ‘Q-park’, 300pp
P3 ‘Concordia’, 420pp
P4 ‘Mols parking’, 410pp

P1

P5 ‘Chassé-veld’, 848pp
P6 ‘Beijerd-Vlaszak’, 350pp

P6

P2

Ps parkeervoorziening Singel
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Ps

Ps

1

P3

P5

P4
foto: entree parkeergarage Houtmarktpassage (1)

AdLS
autoluw stadshart
parkeren bezoekers
parkeerroutes

P

winkelapparaat
De binnenstad van Breda heeft een goed ontwikkeld kernwinkelapparaat met een regionale functie. Het
winkelcentrum ligt in het voetgangersgebied van de historische kern. Dit T-vormige gebied is het meest levendige
en drukke deel van de binnenstad. De laatste jaren is, met name door de komst van ‘de Barones’ het aantal
winkels fors toegenomen.
Het blijkt dat wanneer er meer winkels ontwikkeld worden in de rand rond het stadshart (zie rode stippellijn) dat
deze gaan concurreren met het bestaande winkelaanbod. Ook de voorgestelde ontwikkelingen van het molsterrein
laten plannen zien waarbij een tweede winkelpassage als de Barones, zowel in schaal als formule, wordt bedacht.
Dit vind ik ondenkbaar voor het winkelmechanisme van Breda. De Barones zelf kamt op dit moment met aflopende
huurcontracten en moet alle zeilen bij zetten om dit gebied als uitgesproken en gewaardeerde winkelarena te
behouden.
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Ontwikkelingen in de zin van een tweede Barones in een stad als Breda zou weleens desastreus kunnen
uitpakken. Concurrerende marktwerking zou van deze twee stedelijke gebieden desolate stadscentra maken. De
middenstand zou zich hiermee definitief uit de Bredase binnenstad terugtrekken, om zich vervolgens te voegen
bij het inmiddels populair en drukbezochte winkelcentrum aan de rand van de stad, de woonboulevard. Breda zou
zo zijn concurrentiepositie als vestigingsstad in de regio verliezen. Wat over blijft is een ‘rand-stad-Breda’ die de
koopkracht en daarmee zijn bestedingen buiten het stadscentrum houden. Om dit te voorkomen moet de Barones
zijn autonome winkelmechanisme handhaven en moet het dienen als aanvulling op het gehele winkelapparaat van
de stad zonder zich te moeten manifesteren in een (interne) concurrentiestrijd.

1 winkelcentrum ‘de Barones’
2 Houtmarktpassage

1

25
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foto: winkelcentrum ‘de Barones’

AdLS
kernwinkelgebied
winkelcentrum ‘Barones’
alternatief winkelcircuit
inlopers
winkels rand stadshart

parkeervoorzieningen en loopafstanden
De hoofdstraat van het winkelapparaat loopt van Noord naar Zuid en kenmerkt zich door een haast lineaire
verloop. Zij begint bij de Grote Kerk en loopt via de Torenstraat, Karrestraat, Eindstraat en de Ginnekenstraat
richting het Van Coothplein. Ter hoogte van de overgang Eindstraat-Ginnekenstraat verlaat de hoofdstraat de
historische kern en vervolgt haar weg via de Ginnekenstraat. Deze oorspronkelijke stadsuitloper kent met name
ter hoogte van de Stallingstraat richting Van Coothplein een zwakker winkelmechanisme. Hoewel dit toch ook
vertrekpunt is voor mensen uit de stad en de regio is dit stadsdeel altijd achter gebleven.
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Mijn onderzoek naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad met daaraan gekoppeld de diverse loopafstanden
laten dit duidelijk zien. Dit zwakker ontwikkelde gebied duidt op een logisch gevolg van het gegeven dat een
bezoeker hooguit bereid is om 1000m af te leggen ten einde zijn doel te hebben bereikt. In het onderzoek ben ik
uitgegaan van de maximale loopafstand van 1000m. Het gedeelte vanaf Grimbrere (halverwege Lange Stallen)
tot aan Van Coothplein wordt in de meeste gevallen niet bereikt. In de structuurvisie verderop in dit verslag zal
ik nader ingaan op de mogelijke ontwikkeling van het gehele winkelapparaat. Met name het opwaarderen van
huidige winkelvoorzieningen als de Houtmarktpassage en de inmiddels vergeten Zuidpoortpassage kunnen
strategische elementen zijn in de ontwikkeling en versterking van het gehele winkelapparaat.

Parkeervoorzieningen en looproutes :
P1 ‘de Barones’, 585pp
P2 ‘Q-park’, 300pp
P3 ‘Concordia’, 420pp
P4 ‘Mols parking’, 410pp

P1

P5 ‘Chassé-veld’, 848pp

P6

1

P6 ‘Beijerd-Vlaszak’, 350pp

P2

27

P5

2

P4

P3

foto: Ginnekenstraat richting van Coothplein (A)
1 winkelcentrum ‘de Barones’

A

2 Houtmarktpassage
3 bioscoop ‘Grand Theatre’
5

4 Zuidpoortpassage
5 Van Coothplein
3
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6 Nieuwe Ginnekenstraat

wonen
Het aantal woningen in de Bredase binnenstad bedraagt 5975. De samenstelling van de groep mensen die in de
binnenstad wonen, wijkt af van die van Breda in totaal. In de binnenstad wonen relatief veel jongeren. Daardoor
is het aandeel eenpersoonshuishoudens in de binnenstad het dubbele van de rest van Breda, terwijl er weinig
gezinnen met kinderen wonen. Het aantal gezinnen is zelfs de laatste jaren steeds verder gezakt.
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De woonfunctie in de binnenstad is geen overheersende functie. De binnenstad van Breda kent een aantal gebieden
waar wonen duidelijk als hoofdfunctie aanwezig is, maar ook gebieden waar wonen duidelijk een nevenfunctie is.
In het gebied rond het hart van de binnenstad, de Grote Markt, is de woonfunctie een nevenfunctie. De gebieden
aan de rand van de binnenstad vertonen weer min of meer aaneengesloten woongebieden waar wonen de
hoofdfunctie is. In de centrumkern van de binnenstad wordt weinig gewoond. Overdag en ‘s avonds wordt het druk
bezocht door winkelend publiek, cafe-en restaurantbezoek. Er is wel sprake van een herwaardering van wonen
in de binnenstad. Zo wordt het wonen boven winkels wel gestimuleerd, maar relatief gezien levert dit vooralsnog
weinig op. Winkeleigenaren staan er huiverig tegenover en de ruimtes boven de winkels worden dan ook liever
als magazijn gebruikt.
Onlangs is er sociaal-geografisch onderzoek gedaan naar de identiteit van de binnenstad van Breda. In dit
onderzoek wordt Breda vergeleken met steden als Den Bosch, Haarlem, Maastricht, Nijmegen en Tilburg. Deze
steden waren hiervoor geselecteerd op basis van het aantal inwoners, de ligging in de nabijheid van Breda en de
historische uitstraling van de desbetreffende binnensteden. Het resultaat hiervan is uiteengezet in een aantal
spidermodellen. Het spidermodel hiernaast laat de uitkomst voor Breda zien. Duidelijk is te zien dat de binnenstad
van Breda een matige intensiteit van haar ruimtegebruik heeft. Ook is een matige woonfunctie afleesbaar. De
woonzones in de binnenstad worden veelvuldig onderbroken door andere functies. Daardoor zijn verschillende
woonplekken geisoleerd. Een meer continue structuur van wonen en woonomgeving zou de sfeer op veel plaatsen
in de binnenstad ten goede komen. Het versterken van wonen en de wooncultuur in de binnenstad van Breda
wordt voor de komende decennia zeer belangrijk. Dit wil ik meenemen in mijn opgave.
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spidermodel stad Breda

matige woonfunctie
sterke woonfunctie
matige ruimtegebruik

ANALYSE VAN DE STAD - stadscultuur

algemeen
Breda is een bourgondische stad. Een stad waarin grandeur, gezelligheid en vrijheid worden gewaardeerd. Een
stad met een oud centrum, grote lanen, karakteristieke gebouwen, veel groen en ruimte. Een stad met een goed
imago en een strategische positie maar verder zonder demografische, economische, culturele of bestuurlijke
accenten. Het is een Brabantse stad, bevolkt met een mix uit de regio en een sterke relatie met Rotterdam, maar
ook dicht bij België.
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Breda kent een ontwikkelingscultuur met grote momenten maar ook met lange minder energieke perioden. Een
cultuur die de groeikansen niet altijd benut, maar die wel met gedurfde projecten komt. De ontwikkeling van de
binnenstad draagt de sporen van de genoemde cultuur. Belangrijk is het karakter van de totaliteit, het imago, de
onderlinge cohesie en synergie. Voor die kwaliteit zijn andere factoren essentieel zoals monumenten, emotionele
beleving en samenhang.

monumenten
In de loop van de tijd groeit de stad uit zichzelf. Zij krijgt zelfbewustzijn en een geheugen. ‘Tijdens haar constructie
blijven de oorspronkelijke motieven bewaard, maar tegelijkertijd preciseert en wijzigt de stad de motieven van
haar eigen ontwikkeling’, zo stelt Rossi. Verwoesting en afbraak, onteigening en veranderingen in grondgebruik ,
maar ook speculatie en verkrotting, vormen de duidelijkste tekens van de stedelijke dynamiek. De monumenten,
de tastbare tekens van het verleden, lijken zich aan te bieden als primaire elementen, als vaste punten in de
stedelijke dynamiek. Monumenten bepalen mede de identiteit van de binnenstad. Ze geven de stad iets unieks
waardoor deze zich kan onderscheiden van andere steden.

1 voormalige Kloosterkazerne
huidige functie: Holland Casino

1
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foto: Kloosterkazerne / Casino

AdLS
monumentale gebouwen

Om te weten te komen welke bijdrage monumenten leveren moet je op zoek gaan naar de oorspronkelijke
kwaliteiten en functies (sommige zijn volledig veranderd). Van belang daarbij is wat de betekenis is van het
monument voor het collectieve geheugen, want het gebouw is een product van het collectief. Volgens de Wet kan
elk gebouw, dat een product is van kunst en geschiedenis, worden beschouwd als een tastbare uitdrukking van
een bepaalde cultuurperiode die haar eigen taal spreekt en kan het zodanig als monument beoordeeld worden.
Echter voor de stedelijke bewoner of passant valt een gebouw onder de noemer ‘monument’, wanneer het
onderdeel uitmaakt van zijn of haar erfgoed en daardoor een bepaalde waarde heeft. Dit kan beïnvloed worden
door de elementen op een bepaalde manier neer te zetten en te schikken.

32

De torens in de binnenstad van Breda vormen vanuit hun historische scene een beeldbepalend element in de
stedelijke context. Zij dienen veelvuldig als ‘landmark’, als herkenningspunt waarmee de straten en gebouwen in
hun naaste omgeving kunnen worden aangeduid. De ‘Grote Kerk’van Breda vormt het belangrijkste herkenbare
element in de binnenstad van Breda. Bijna overal waar je je in de binnenstad ook bevindt kun je een glimp opvangen
van dit eeuwenoude element. Het vormt de belangrijkste afspiegeling van de historisch gegroeide stad.
Daarnaast worden nog een aantal andere torenelementen gebruikt om tegenwoordig belangrijke functies aan te
duiden. Zo is bij de herontwikkeling van winkelcentrum ‘de Barones’ gebruik gemaakt van het oorspronkelijke,
decoratieve torenelement op de hoek van Nieuwstraat-Karrestraat om hiermee de entree te accentueren. Ook het
Begijnhof en de voormalige Kloosterkazerne worden in de stad herkenbaarder opgesteld middels de torens van
de desbetreffende kapellen.
De St. Joost kapel in de Ginnekenstraat, achterzijde grenzend aan de projectlocatie, vormt ook een belangrijk en
herkenbaar element in het straatbeeld. Verderop in de analyse van de locatie zal de betekenis van dit monumentale
torenelement beschreven worden en zal er een potentie worden aangeduid voor het gebruik van het element in
de stedelijke context in dit deel van de stad.

1

2

Grote Kerk

1
4

entree ‘de Barones’

2

St. Jankapel
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3
St. Joostkapel

3

AdLS

4

culturele voorzieningen
Ons gevoel en onze emotie veranderen voortdurend: bij verschillende bezigheden, verschillende leeftijden en
verschillende momenten van de dag. Gevoel en emotie zijn gecompliceerd. En daarom wordt er bij de stedelijke
ontwikkeling maar niet over gesproken. Dat is jammer, want gevoel en emotie zijn zeer bepalend voor het doen en
laten van mensen in de stad. Zeker nu de binnenstad moet concureren met de belevingswaarde van reality-tv en
internet: run-shoppen wordt fun-shoppen, commercie wordt cultuur, cultuur wordt commercie en de binnenstad
wordt ‘het theater’
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De culturele voorzieningen in Breda concentreren zich hoofdzakelijk aan de oostkant van het stadscentrum. Dit
culturele quadrant, gevormd door de Beijerd, artotheek, schouwburg, het Bredaas museum, de bibliotheek en
poppodium Mezz, is een goede basis voor het ontwikkelen van allerlei aantrekkelijke activiteiten en voorzieningen
die een grote bijdrage kunnen leveren aan een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product. Gezien het symbioseeffect dat altijd optreedt tussen het formele en het informele cultuur-circuit, dienen de omliggende gebieden
ruimte te bieden aan winkeltjes en andere voorzieningen op het gebied van muziek, artgalleries, literatuur,
architectuur etc.
AdLS bevindt zich ook aan deze zijde (Oostflank) van de binnenstad. Daarmee is het direct interessant te bekijken
wat zijn betekenis zou kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van dit gedeelte van de stad. De routing naar een
aantal culturele voorzieningen is niet eenduidig. Zo liggen het Bredaas Museum en poppodium Mezz, gerekend
vanaf de binnenstad, op onbeduidende plaatsen. Zij zijn daarmee niet eenvoudig herkenbaar voor de stedelijke
bezoeker, de dagtoerist. AdLS zou middels een verwijzing naar deze gebieden (programmatisch en fysiek) de
oplossing kunnen zijn van de ‘missing link’ voor een logische route naar dit culturele deel van de binnenstad,
vanaf het station, via de historische binnenstad.

1 ‘Onze lieve Vrouwe Kerk’

9

2 openbare stadbibliotheek
3 ‘Holland Casino’

1

4 stadstheater ‘Chassé’

8

5 ‘Bredaas Museum’
6 poppodium ‘Mezz’
7 bioscoop ‘Grand Theatre’
8 grafisch museum ‘De Beyerd’

2

9 bioscoop ‘Minervum’

3
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culturele gebouwen
cultureel accent

5
6

7

foto: Holland Casino / Chassé-theater

ANALYSE VAN DE LOCATIE - geschiedenis

algemeen
De locatie kan in één woord gekenschetst worden als ‘achterkant’. Achterkant van de bebouwing aan de
Ginnekenstraat en Akkerstraat en achterkant van de vestingwerken. Dat is geen negatieve kwalificatie. Juist in
de luwte kunnen zich interessante fenomenen voordoen. Zo ook in dit deel van Breda, waar tot ver in de 20ste
eeuw zogenaamde hoven werden aangetroffen, d.w.z. stukken bouwland met agrarische gebouwen, ofwel
stadsboerderijen. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw maakte het terrein een inhaalslag door, die tot minder
gelukkige resultaten leidde. Het nu al decennia lang aanwezige parkeerterrein op de afbraaklocaties achter de
Lange Stallen is in het huidige Bredase taalgebruik een synoniem voor ‘lelijk, afstotelijk’ geworden.

Kerkstraat
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Ginnekenstraat

Akkers

Stallingstraat

historische ontwikkeling
1620 - De Ginnekenstraat vormt een van de drie stadsuitloper. Ter hoogte van AdLS
ontstaat lintbebouwing. Rechts onderin is de eerste contour van een houten stal
zichtbaar.
1750 - De lintverkaveling wordt deels onderverdeeld. De houten stal is dan vervangen
door een stenen stal van één laag hoog, de Lange Stallen.
1880 - Bebouwing ontwikkelt zich en concentreert zich hoofdzakelijk aan de noordwest kant van het terrein. De zandpoort ontwikkelt zich als noord-zuid-as. De Lange
Stallen worden opgetopt met één laag.
2004 - Vanaf de jaren 60 worden diverse gronden onteigend en komen in het bezit van
een particuliere familie. Het grootste gedeelte van de bebouwing wordt gesloopt.
Het gebied krijgt een onbestemde achterkantstructuur.
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foto: AdLS 1981

1620

1750

1880

2004

Gangen en hoven
Vanuit de Ginnekenstraat strekten vroeger de huizen, schuren, werkplaatsen en andere bedrijfsgebouwen van de
ambachtslieden, die hier ruim vertegenwoordigd waren, zich ver naar het oosten uit. Toch wordt het bouwblok
tussen de Ginnekenstraat-Akkerstraat-Keizerstraat gekenmerkt door de aanwezigheid van grote open ruimten,
die, hoewel ze in de loop van de 19e eeuw meer en meer werden volgebouwd met werkplaatsen, fabrieken en
woningen, tot ver in de 20e eeuw duidelijk zichtbaar bleven.
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De onbebouwde stukken grond werden meestal ‘hoven’genoemd en zij bevonden zich op de diepe achterterreinen
van de huizen aan de Ginnekenstraat, d.w.z. op het terrein tussen de Ginnekenstraat en de Zandpoort en, verder
naar het oosten, in het gedeelte tussen de Zandpoort en de voormalige stadwal. De hoven waren grote tuinen,
waarin vooral nutsgewassen (fruit en groenten) werden geteeld. In Breda waren dergelijke hoven, beteeld door
hoveniers, tot in de 20e eeuw volop in bedrijf. Het tuinbouwareaal binnen de voormalige vestingwallen van de stad
was aanzienlijk. Een groot deel van de reputatie die het Bredase tuinbouwgebied zeker tot en met de jaren zestig
van de 20e eeuw genoot, kwam zodoende voort uit de ‘stedelijke tuinbouw’.
Om de hoven en de bebouwing op de achterterreinen te kunnen bereiken, was een heel stelsel van gangen vanaf
de Ginnekenstraat in gebruik, die op de oude stadskaart goed te zien zijn. Zij vervulde daarmee een belangrijke
functie. De gangen zullen gedeeltelijk openbaar zijn geweest. Dat hield in dat de bewoners van de huizen aan de
Ginnekenstraat vrije doorgang moesten verlenen aan allerlei transporten via de gangen naast of soms onder de
huizen.
De gang, het straatje, de Zandpoort vormde de toegang tot de hoven ten oosten van de locatie en de grote hoven
achter de Ginnekenstraat. De Zandpoort is ontstaan uit het oorspronkelijke zandpad naast de vroeger gelegen
rulsloot. Na demping van deze sloot werd het pad verbreed en opgewaardeerd tot een straatje. Deze werd
afgesloten voor middels een poort aan de Akkerstraat. Vandaar de naam Zandpoort.
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Stallingstraat

foto: deel stadskaart Breda 1620

St. Joostkapel
Aan de Ginnekenstraat stond sinds 1436 de St. Joostkapel, waarvan de toren nog behouden is. De kapel verloor in
1637 zijn religieuze functie en werd sindsdien voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. In 1821 verbouwde men de
kapel tot woonhuis. Dertig jaar later werd dit pand verder verbouwd tot een woning met een agrarische functie.
Ondanks de wisselende functies heeft de St. Joostkapel zijn oorspronkelijke conditie kunnen behouden. Zij heeft
dan ook als een van de weinige elementen op deze locatie haar positie gehandhaafd. Zij vormt een onderdeel van
de achterkantstructuur van de Ginnekenstraat. Ter plaatse van de kapel wordt deze structuur onderbroken. Hier
was oorspronkelijk de tuin van de kapel gesitueerd. Later vervulde dit oostenlijk gelegen deel achter de kapel de
functie van kerkhof. Dit kerkhof was, net zoals de kapel zelf, sinds ongeveer 1637 stadseigendom. Het kerkhof
werd in de zeventiende en achttiende eeuw vooral gebruikt voor bijzondere categorieën gestorvenen, zoals
armlastige en zelfmoordenaars.
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Deze bijzondere plek is in de huidige situatie nog steeds merkbaar. Welliswaar niet meer zo nadrukkelijk doordat
er een plak asfalt overheen is gelegd, maar meer doordat zij de ruimte achter de St. Joostkapel tot op heden vrij
heeft weten te houden van enige vorm van bebouwing. Hierdoor ontstaat een uniek doorzicht naar de achterkant
van de kapel. Op dit moment is de betekenis van dit doorzicht voelbaar latent aanwezig. Allerlei omringende
verstrooiende elementen (achterkantstructuur) maken van dit deel achter de kapel een donkere en onveilige
plek.
De herkenbare aanwezigheid (landmark) van de St. Joostkapel in de Ginnekenstraat/winkelstraat en het doorzicht
aan de achterzijde geven dit monument de potentie om zijn unieke verschijningsvorm kracht bij te zetten.
Toekomstige ontwikkelingen kunnen dit element in de binnenstad definitief een plaats geven door in te spelen op
deze tweezijdige mogelijkheden.

1 St.Joostkapel
2 tuin / kerkhof

1

2

plattegrond uit 1825 van de tuin achter de kapel
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foto: doorzicht achterzijde St. Joostkapel

de ´Lange Stallen´
De langgerekte bouwmassa van de Lange Stallen is een markant element op historische plattegronden. De
Stallen vormden de begrenzing van de bebouwing in dit deel van de stad: ten oosten van de stallen stonden geen
huizen of andere gebouwen meer, alleen de vestingwerken. De ruiterstallen komen wat dit bouwblok betreft
voor het eerst in 1713 voor als belending van panden aan de kant van de Ginnekenstraat. Zij strekten zich in
zuidelijke richting uit en waren toen nog van hout. In 1764 zijn de houten door stenen stallen vervangen, die in
1868 met een verdieping werden verhoogd. Dat maakte ze beter geschikt als kazerne, want als zodanig waren de
stallen toen al enige tijd in gebruik. Ze dienden als stalling voor de militaire paarden van de veldartillerie. Na het
wegvallen van de militaire vestingswerken werd de stalling opgeheven. Vanaf 1981 tot heden is het in het bezit
van woningbouwvereniging WonenBreburg. Zij verhuren in het het huidige gebouw een aantal HAT-eenheden en
atelierwoningen. Op de begane grond zijn ook enkele commerciële diensten aanwezig.
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Het Lange Stallen gebouw is 182m lang. Het is daarmee het langste gebouw van Breda. Zij is inmiddels
opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Opvallend is zijn tweezijdige oriëntatie. Oorspronkelijk vormde
het gebouw een onderdeel van de militaire complexen en had als zodanig aan de Westkant zijn relatie met de
garnizoensgebouwen zoals de Chassékazerne (Bredaas Museum) en het Cantinegebouw (poppodium Mezz). Aan
de Oostkant vormde het gebouw een stedelijk kader waartegen de lintbebouwing vanaf de Ginnekenstraat werd
beëindigd. In de tussenruimte vormde zich een straatje dat we tegenwoordig kennen als ‘Achter de Lange Stallen’.
Beide relaties zijn vandaag de dag nog maar zwak aanwezig. Het gebouw zelf krijgt hierdoor een onbeduidende
bestemming in de binnenstad. Gezien de huidige ontwikkelingen op het Chassé-veld is het goed om de fysieke
aanwezigheid van de Lange Stallen een plaats te geven in toekomstige ontwikkelingen. Het herstel van beide
oorspronkelijke relaties (Oost en West) vormen voor de Lange Stallen de enige condities waarmee het gebouw
een eenduidige plaats kan krijgen in de stedelijke context. Daarmee kan enerzijds het Chassé-park van OMA
aansluiting vinden bij dit deel van de binnenstad en anderzijds de binnenstad aansluiting vinden bij het Chassépark.

luchtfoto: AdLS rond 1930
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1 de Lange Stallen
2 Chassé-kazerne
3 Cantine-gebouw

ANALYSE VAN DE LOCATIE - ruimtelijke begrenzingen

Achterkanten van de Ginnekenstraat
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De achterkantstructuur aan de Westflank is een dominant element op deze plek. Zij wordt gevormd door
de achterkanten van de winkelketens aan de Ginnekenstraat. Het totaal laat een rommelig geheel zien van
uitstulpende en terug liggende bouwvolumes. Qua grootte en omvang afhankelijk van de betreffende winkelketen
waarvoor zij dienst doen. Deze gevelwand wordt getypeert als ‘achterwand’. Door deze typering wordt de locatie
van de ‘Molsparking’ aangeduid als achterliggend gebied. De achterliggende verschijningsvorm maakt van deze
wand een haast ongrijpbaar aanknopingspunt. Essentieel in deze ‘achterwand’-structuur is de ontsluiting naar
de winkelstraat via één van de oorspronkelijke gangen. Deze ontsluiting bevindt zich ongeveer in het midden
van de ‘achterwand’, gezien van de Stallingstraat tot aan de St. Joostkapel. Tesamen met de eerder beschreven
mogelijke doorgang naast de St. Joostkapel bieden zij aanleiding om het gebied van de Lange Stallen te ontsluiten
richting de hoofdwinkelstraat.
Gezien de huidige stand van de aanliggende panden (zie foto) zal deze doorgang, wil zij volwaardig dienst kunnen
uitmaken als ontsluiting, een metamorfose moeten ondergaan. Op dit moment is de conditie van de doorgang
zeer slecht waardoor zijn functie als onprettig wordt ervaren. Een facelift van de panden danwel geheel nieuwe
gangwanden kan deze doorgang opnieuw tot een gewaardeerde ontsluiting van dit deel van de stad maken.

Ginnekenstraat

1 doorgang naar winkelstraat

1
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foto: doorgang naar winkelstraat

de noord- en zuidwand
De noordwand van de locatie wordt gevormd door de bebouwing gelegen aan de Akkerstraat. De bebouwing
grenzend direct aan het plangebied laat wederom een achterkantstructuur zien. Aan de zijde van de Akkerstraat
vormt de bebouwing een straatwand. De tegenovergelegen wandstructuur, aan de zijde van de Houtmarktpassage,
vertoont een gefragmenteerd geheel van bebouwingen die zijn gedateerd in verschillende tijdsperioden. Zij
vormen geen enkele waardevolle samenhang met elkaar. De kwaliteit van dit deel van de Akkerstraat is daardoor
zeer laag. Mede gezien de betekenis van de Akkerstraat m.b.t. de looproute van het Chassé-park (met stedelijke
parkeervoorziening) richting de hoofdwinkelstraat is het van belang om deze straatwand op te waarderen. Een
belangrijke impuls zou in dit verband gegeven kunnen worden met het volledig vernieuwen van de straatwand
gelegen aan het plangebied. Gezien de slechte staat van de bebouwing is het legitiem om deze te herzien en op
te nemen in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarmee kan er richting gegeven worden aan een mogelijke
herstructurering van het gebied van de Houtmarktpassage.
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Het oude schakelstation van de PTT, inmiddels hoofdkantoor KPN, vormt hoofdzakelijk de wand in het NoordOosten. Dit vier bouwlagen tellende volume heeft een intrinsieke verschijningsvorm. Haast geen enkele toegang
manifesteert zich aan de straatzijde terwijl het gebouw in zijn hoedanigheid alzijdig nadrukkelijk aanwezig is.
Zijn hoofdontsluiting ligt dan ook verdiept in het bouwvolume, bereikbaar via een onderdoorgang naar een
binnenterrein. Door het private karakter is dit gebouw verder niet publiekelijk toegankelijk. Echter ontwikkelingen
in de tijd sluiten niet uit dat het gebouw ontheven kan worden van zijn huidige functie om vervolgens aangepast te

1 Houtmarktpassage
2 hoofdkantoor KPN

1
2

Akkers

traat
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foto: restant huidige Zandpoort (3)

worden aan nieuwe stedelijke inpassingmogelijkheden. De invulling als schakelgebouw is mede door de microelektronische ontwikkelingen drastisch gekrompen waardoor het gebouw zijn oorspronkelijk volume niet meer
nodig heeft. Daarmee is het mogelijk dit gebouw voor de opgave te conditioneren. Het omsloten volume bestaat uit
een oorspronkelijk deel en een nieuw gedeelte dat later is toegevoegd. Het hier aangeduide intrinsieke karakter
kan, als het gebouw mogelijk wordt herontwikkeld, worden openbaard door het nieuwe volume weg te halen of
te ontdoen van zijn schil, waarmee zijn drager wordt blootgelegd. Hierdoor ontstaan er nieuwe potenties voor het
gebouw en daarmee zijn bijdrage aan de plek en de stedelijke routing richting het Chassé-park.
Het korte stukje straat van De Zandpoort heeft geen relatie meer met zijn oorspronkelijk ontsluitingsfunctie. Op
de foto van de vorige bladzijde is het beginstuk van de Zandpoort zichtbaar. De functie van dit laatste overgebleven
stukje heeft geen enkele relatie met zijn huidige context. De aansluiting met de stad is in de loop van de tijd
vervaagd. Zowel op de projectlocatie als op de tegenovergelegen bebouwing van de Houtmarktpassage maken
gebruik van andere ontsluitingsprincipes.
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De zuidwand wordt gevormd door de bebouwing aan de Stallingstraat. De Stallingstraat was een weg aan de zuidzijde
van het Rul (de vroegere sloot), die tot de bouw van de stallen in gebruik was bij de bewoners en gebruikers van
de huizen en erven aan de Ginnekenstraat. Na de bouw van de ruiterstallen heeft deze straat een meer openbare
functie gekregen als toegangsweg naar de stallen. De huidige bebouwing toont een mix van oude en nieuwe
bebouwing, gemiddeld drie lagen hoog. Wat opvalt is de dichtgezette vensters op de begane grond. De straat
vertoont zo een gesloten karakter. Het openen van de vensters en terugbrengen van functies op de begane grond
zou een positief effekt geven voor toekomstige
ontwikkelingen langs de Stallingstraat. Daarmee
zou de straat weer overzichtelijk en veilig geacht
worden. Op het deel van de Stallingstraat grenzend
aan de projectlocatie kan nieuwe drie-laagse
bebouwing aansluiten waardoor de straat in zijn
oorspronkelijke vorm kan worden afgemaakt.
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1

Stallingstraat

foto: stallingstraat met zicht op de Lange Stallen (1)

ontsluitingen
De projectlocatie wordt in zijn huidige situatie gebruikt als parkeerterrein, daardoor bevinden de ontsluitingen
zich hoofdzakelijk aan de rand van het terrein:
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1- Keizerstraat; stedelijke hoofdontsluiting, onderdeel van de parkeerstructuur in de binnenstad. Hoofdzakelijk
autoverkeer en fietsers. In de toekomst wordt deze straat éénrichtingsweg en zal ruim worden opgezet waardoor
het een boulevard achtig karakter moet krijgen.
2- Akkerstraat, eerste deel; dit deel van de Akkerstraat wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de ontsluiting van de
parkeergarage onder de Houtmarktpassage. Verder wordt het gebruikt voor de expeditie van de winkels in de
passage en hoofdontsluiting van het werkterrein van het KPN hoofdkantoor in de Kerkstraat
3- Achter de lange stallen; tot op de helft twee-richtingsstraat ter ontsluiting van de Molsparking. Daarna
doorgaande éénrichtingsweg die na of langs het Lange Stallen gebouw aansluit op de Keizerstraat.
4- Ginnekenstraat; hoofdwinkelstraat, onderdeel van autovrije voetgangersgebied binnenstad. Beperkt laden en
lossen.
5- Akkerstraat totaal; belangrijkste verbindingsas van de Ginnekenstraat / winkelstraat met het Chassé-park.
Hoofdzakelijk voetgangers en fietsverkeer
6- Steeg / doorgang; ontsluiting Molsparking met de Ginnekenstraat / winkelstraat. Voetgangersgebied.
7- Stallingstraat; zijstraat van de Ginnekenstraat komt uit op de straat Achter de Lange Stallen. Hoofdzakelijk
voetgangers en fietsverkeer.
8- Kerkstraat; doodlopende straat voor autoverkeer. Entree parkeergarage Houtmarktpassage, expeditie winkels
en ontsluiting KPN hoofdkantoor. Hoofdzakelijk voetgangers en fietsverkeer. Sluit aan op de noordelijk gelegen
Halstraat
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5
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gemotoriseerde voertuigen
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foto: Keizerstraat (1)
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UITGANGSPUNTEN

algemeen
De gemeente Breda heeft een aantal uitgangspunten en visies omschreven specifiek voor de ontwikkeling van
het gebied ‘Achter de Lange Stallen’. Daarnaast heeft de ontwikkelaar zijn eigen ambitie en eisen met betrekking
tot een rendementvolle ontwikkeling. Hierna zet ik de meest relevante punten uiteen. Deze gemeentelijke
uitgangspunten en visies, tezamen met de uitkomsten van mijn stedelijke analyses zijn mijn stedenbouwkundige
uitgangspunten. Deze vormen de basis voor het formuleren van mijn structuurvisie voor deze plek en de stad.

gemeente Breda
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Het terrein ‘Achter de Lange Stallen’ ligt centraal in de binnenstad op de grens van kernwinkelgebied, grote
culturele voorzieningen en het Chassépark. Door deze strategische ligging is de locatie bij uitstek geschikt voor
structuurversterking zowel van het kernwinkelgebied als van de gehele binnenstad. Breda heeft de ambitie haar
concurrentiepositie in de regio fors te versterken. De binnenstad heeft daarin een belangrijke rol. De sterke
elementen van de binnenstad moeten worden uitgebouwd en aangevuld tot een eigen en specifiek karakter
waarmee het zich kan onderscheiden van andere binnensteden. Het plangebied biedt daarvoor een unieke kans.
De gemeente acht hierin een aantal aspecten belangrijk:
- uitbreiding van winkels, maar niet ‘meer van hetzelfde’
- menging van functies die elkaar onderling versterken; grondgebonden activiteiten tijdens
winkelsluitingstijden i.v.m. de beleving, uitstraling en sociale veiligheid
- eigen identiteit van het plangebied
- verbetering aanhaking op het (kern)winkelgebied, geen ‘stand-alone-project’

- integratie met en herstructurering van de directe omgeving; De Lange Stallen en stadsroutes
- ruim voldoende parkeren; minimaal 500 parkeerplaatsen auto’s en minimaal 500 fietsstallingsplaatsen
De ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de binnenstad als geheel behoort tot de speerpunten van het beleid
van Breda. De ontwikkeling van ‘AdLS’ biedt een grote kans voor kwaliteitsverbetering in brede zin. Integratie met
zijn omgeving en versterking van vele functies en kwaliteiten in de binnenstad als geheel is uitgangspunt.
Belangrijke aspecten voor deze algemene structuurversterking in de binnenstad zijn:
- versterken van het wonen in de binnenstad:
. minimaal 50 woningen
. goede oriëntatie wonen op het openbare gebied
. hoogwaardige woonomgeving, bij voorkeur ook een deel middeldure huurwoningen
. aandacht voor achterontsluitingen van de woningen boven de winkels in de Ginnekenstraat
- uitbreiding en kwaliteitsverbetering openbare ruimte:
. uitbreiding van het stedelijk netwerk; relaties noord-zuid en oost-west
. differentiatie straten, pleinen en stegen
. aandacht voor groenvoorzieningen
. kwaliteitsniveau en karakter als in stadshart
. aandacht voor kunst in de openbare ruimte; dit draagt bij aan de attractiviteit van de stad
Naast deze specifieke beleidszaken hanteerd de gemeente Breda een groot aantal structuur en beleidsplannen.
De meest relevante punten hierin met betrekking tot de opgave zijn:
- intensief ruimtegebruik; optimaal en duurzaam
- eigen karakter versterken; sfeervol centrum, cultuurhistorie, zuidelijk imago, kleine schaal en groen
- opwaardering van de Oostflank; uitbreiding van het culturele circuit van de Oostflank
- hoogwaardig verblijfsmilieu / continuïteit van openbare ruimte
- voetgangersgebied (autovrij) uitbreiden
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projectontwikkelaar MAB
Rodamco/MAB en de gemeente Breda tekenen op 27 maart 2003 een intentieverklaring voor de ontwikkeling van
een Masterplan. Het Masterplan bestaat uit een multifuncionele binnenstedelijke ontwikkeling gericht op wonen,
winkelen en parkeren. Het plan gaat uit van en toevoeging van ongeveer 20.000m2 verhuurbaar vloeroppervlak
aan winkels, zo’n 70 woningen, circa 800 parkeerplaatsen (inclusief de renovatie van 140 parkeerplaatsen in
de Houtmarktpassage) en een fietsenstalling met ongeveer 500 plaatsen. Met name de 20.000m2 aan winkels
geeft een grote druk op de ontwikkeling van het plangebied. Mede door het reeds grote aanbod aan verhuurbaar
winkeloppervlak in de binnenstad en de naar verhouding geringe hoeveelheid wooneenheden wil ik deze aantallen
bijstellen.

uitgangspunten n.a.v. de stedelijke analyses
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Naar aanleiding van de analyses worden de volgende uitgangspunten meegenomen in de opgave:
-de historische kwaliteit van de locatie, gelegen in een historische setting, is van groot belang:
. aansluiten op de oorspronkelijke aanwezige straat-steeg-structuur
. het inspelen/aansluiten op de kwaliteiten van historische binnengebieden verdeeld over de stad
Breda
. de aanwezige monumenten inzetten voor de herkenbaarheid en kwaliteitsverbetering van het
gebied
-het parkeren terugbrengen als essentieel onderdeel van de parkeerstructuur in de binnenstad
-versterken van de recreatieve activiteiten in de binnenstad; winkelen / cultuur / eetgelegenheden
-het herstellen van de verstrooide woonstructuur in de binnenstad
-versterken van de relatie van de binnenstad met het culturele accent aan de Oostflank
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STRUCTUURVISIE- stedenbouwkundig
De gemeente Breda wil zijn steeds sterker wordende positie in de regio nu en in de toekomst blijvend garanderen en waar
mogelijk uitbreiden. Daartoe investeert zij in grootschalige projecten ten einde de structuur van de stad te verstevigen.
Onlangs is aan het ministerie van VROM het definitieve structuurplan rondom het gehele stationsgebied in Breda
gepresenteerd. Dit plan is een duidelijke reflectie van de ambities van de stad. De toekomstige aansluiting op de HSL zou
Breda niet meer alleen in regionale maar meer nog in Euregionale positie moeten versterken. Breda zou hiermee de poort
worden van Brabantstad; Breda, Tilburg, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Helmond.
Iedere grootschalige ontwikkeling binnen Breda is hieraan
onderhevig. Zijn eigen binnenstad is hier een goed
voorbeeld van. De stedenbouwkundige ambitie van de
gemeente Breda maakt duidelijk dat met de ontwikkeling
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van de huidige Molsparking een structuurversterking wordt
verwacht van zowel het kernwinkelgebied als van de gehele
binnenstad. Zij schrijven voor om het huidige stadsnetwerk
uit te breiden. De relaties hierin in noord-zuid en oost-west
te versterken. Verder verwachten zij een differentiatie van
straten, pleinen en stegen dat aansluit op het concept
van het ‘laddermodel’. Het laddermodel laat een structuur
zien waarbinnen het winkelend publiek een doorgaande
looproute krijgt in de binnenstad. Het model bestaat uit
een tweetal hoofddragers, de spijlen, die enerzijds gevormd
wordt door de hoofdwinkelstraat, de Ginnekenstraat,

en

anderzijds door de Grote Markt, Halstraat, Kerkstraat en een
nieuwe ontwikkeling op het Lange Stallen terrein richting de
Stallingstraat. Beide dragers worden met elkaar verbonden

door bestaande dwarsstraten in oost-west richting, de sporten.
Ik denk dat wanneer je deze structuur, deze lus, zou hanteren dat je dan definitief de winkelstraat Ginnekenstraat verzwakt
en de aansluiting op de Nieuwe Ginnekenstraat verliest. De te belopen meters worden vermenigvuldigd waardoor de
winkelintentie afneemt. Ik ben van mening dat de versterking van de hoofdwinkelstraat binnen de eigen structuur moet
worden opgelost. Zo zou het gebied aan het einde van de Ginnekenstraat qua winkelfuncties in kwaliteit moeten worden
opgewaardeerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betrekken van de Zuidpoortpassage bij de hoofdwinkelstraat als
kwalitatieve beëindiging van de hoofdstructuur. In de toekomst herrijst op de oude Turfschiplocatie (Vlaszak) een geheel
vernieuwde bioscoopaccommodatie. De huidige huisvesting van bioscoopcomplex Grand Theatre zou hier naartoe kunnen
verhuizen om plaats te kunnen maken
voor

een

voorziening.
het
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eromheen (winkelen-wonen) zou de
hoofdwinkelstraat opwaarderen tot een
volwaardige beëindiging of startpunt van de stad. Hierdoor
zou het laatste zwakkere deel van de winkelstraat vanaf de
Stallingstraat richting het Van Coothplein worden versterkt.
Mede zou de aansluiting op de Nieuwe Ginnekenstraat,
met zijn luxere winkelaanbod, beter voorzien zijn. Op
deze manier zou er één hoofddrager, de Ginnekenstraat,
ontstaan. Nieuwe ontwikkelingen langs deze hoofddrager,
zoals AdLS, zouden als een voorzienende functie moeten
worden ingezet. Daarmee zou de nadruk niet meer liggen
op het aanbieden van meer winkels maar kunnen er allerlei
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sub-circuits ontstaan die gerelateerde cultureel commerciële activiteiten kunnen ontplooien.

Bij deze wil ik een nieuwe stedelijke hoofdroute benoemen. Deze route loopt vanaf het stationsgebied, door het
Valkenbergpark, over de Grote Markt, door de Hal-/Kerkstraat, langs de Lange Stallen, richting het Chassépark. Zo wordt de spoorzone, als toekomstige internationale entree van Breda, via de historische binnenstad,
verbonden met de reeds internationale ‘hit’ het Chassé-park. Om gelijkwaardige te kunnen zijn en daarmee elkaar
te versterken acht ik het noodzakelijk dat deze routing als een culturele tegenhanger zal worden ontwikkeld ten
opzichte van de hoofdas van het winkelapparaat. Daarmee zou Breda een heldere en vooral krachtig orgaan
hebben waarmee het culturele kwadrant op de Oostflank een fatsoenlijke drager en geleider krijgt.
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Om de route overzichtelijker en herkenbaarder te maken zouden een aantal potentiële ontwikkelingslocatie
in de toekomst hierop kunnen inspelen. Zo wordt de
loop vanaf de Grote Markt door de Halstraat richting
de Kerkstraat/Lange Stallen verstoord door het
wooncomplex van de Houtmarktpassage. Frontaal loop
je tegen de kopgevel van dit woongebouw aan. Via een
ommetje kun je je weg vervolgen richting de Kerkstraat.
Het complex uit de jaren ‘70 heeft geen samenhang met
zijn omgeving en voegt niets toe aan de kwaliteit en/of
ontsluiting voor het achtergelegen gebied. Sterker nog,
het gehele complex staat mijn inziens op de centrale
plek dat het scharnier zou kunnen zijn om vanuit de
binnenstad langs deze curve een verwijzing te maken
richting het Chassé-terrein. Alsmede daarom zou ik
willen pleiten voor vernieuwing dan wel aanpassing van
het bestaande wooncomplex. Het tegenover gelegen
hoofdkantoor van de KPN biedt diverse mogelijkheden

om mee te gaan in deze ontwikkeling.
Uit het reeds eerder vermeld sociaal-geografisch onderzoek blijkt dat er te weinig wooneenheden zijn in de
binnenstad. Oud stedenbouwkundige van de gemeente Jan-Willem Messer schreef onlangs in een krantenartikel
dat er ‘absoluut geen structuur zit in de woonfunctie van de binnenstad van Breda. Het is één grote gatenkaas’.
Hij classificeerde Breda zelfs als rampstad. Doordat winkelketens de onderste verdiepingen huren of bezitten
wordt er op de bovengelegen verdieping nauwelijks een invulling gegeven. Hooguit wordt het gebruikt voor de
opslag van de goederen. De ruimtes worden hierdoor onvoldoende benut. Wonen boven de diverse winkelpanden
zou het woonklimaat in Breda versterken. Er komt dan meer sociale controle en de stad leeft langer door dan
enkel tot sluitingstijd van de winkels. In het gearceerde
gebied tussen de winkelstraat en de culturele route zou
de woonfunctie moeten worden opgewaardeerd. Echter
alleen het opwaarderen van de woongelegenheid is te
eenzijdig. Gezien het symbiose-effekt dat altijd optreedt
tussen het winkelende en culturele circuit dient het
tussenliggende gebied ruimte te bieden aan winkeltjes
en andere voorzieningen op het gebied van muziek,
literatuur, architectuur, artgalleries etc. Een koppeling
met aan huis gebonden culturele en commerciële
activiteiten zou dit deel van de binnenstad een sterke
impuls geven. Dit zie ik dan ook als uitdaging voor de
opgave: wonen in hoge dichtheden en de menging van
wonen en werken.
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STRUCTUURVISIE- locatie

De projectlocatie wordt hoofdzakelijk gedomineerd door de achterkanten van de kleinschalige lintbebouwing
van de winkelketens aan de Ginnekenstraat. De ontwikkelingen op de locatie hebben vooral na de Tweede
Wereldoorlog tot deze kaalslag geleid, wat een structuurloze vorm heeft opgeleverd. Het terrein heeft daardoor
wel een strategische positie kunnen innemen als parkeerlocatie voor het centrumbezoek. Bovendien heeft
het, door de substantiële omvang van het terrein, alle mogelijkheden om getransformeerd te worden tot een
volwaardig binnenstedelijk en aantrekkelijk woonmilieu.
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Het gebied maakt deel uit van een binnenstedelijke situatie binnen een historische
setting. Bouwen in binnensteden vraagt om een intensief ruimtegebruik en een
hoge woningdichtheid. Omdat hoge dichtheden snel tot stedelijkheid leiden zal
het gemiddelde huisje-boompje-beestje-gezin niet snel geneigd zijn te kiezen
voor dit soort woongebieden. Toch zie ik juist hierin mogelijkheden voor de
stedelijke ontwikkeling. Tegenover de zich snel roulerende één- en tweepersoons
wooneenheden, met beperkte kwaliteiten aan interne en externe ruimte, moet er
plaats worden gemaakt voor woningen die zich duurzaam kunnen ontwikkelen door
in te spelen op wat exclusievere woningbehoeftes als veel ruimtes in de woning, veel
ruimte rondom de woning, uitbreidingsmogelijkheden, een kwalitatief hoogwaardige
afwerkingniveau en de mogelijkheid tot aan huis gebonden beroepsactiviteiten.
Momenteel is de structurele opbouw van het gebied weinig op elkaar afgestemd. De kale vlakte van de
parkeerplaats duidt meer op een noodzakelijk kwaad dan op het idee van aangenaam verblijven. Het gevoel
aan een representatief entreemoment van de stad ontbreekt. Om deze entreefunctie kracht bij te zetten zal een
parkeergarage onder de grond moeten worden ontworpen die als een volwaardig stedelijke functie zal werken.
Stallingen behoren tot een individuele ervaringswereld die veiligheid en vertrouwdheid moeten oproepen. Om

hieraan te kunnen voldoen dient de te ontwerpen parkeergarage overzichtelijk te zijn, naast kunstlicht gebruik
te maken van een grote hoeveelheid daglicht en de ontsluitingen, oftewel de entreemomenten, dienen zorgvuldig
gekozen te worden. Het uiteindelijk gekozen constructieprincipe van de garage zal leidend zijn voor de rest van
de bouwopgave bovengronds.
Een van de moeilijkste opgave voor de locatie is het vinden van elementen of structuren die enige vorm van kwaliteit
representeren. Omdat er geen duidelijke structuur op of rondom de locatie te vinden is, zou ik willen opteren om op
deze historische plek terug te grijpen op de oorspronkelijke structuur van de stad; de gangen en hoven die waren
aangesloten op de straat en steegstructuur zoals die nu nog beperkt zichtbaar is. Ook moeten de monumenten,
gelegen aan de randen van de locatie, hergeïntroduceerd worden in het
stedelijk weefsel. De doorzichten door de hoven zouden een prachtig
decor opleveren. Verder zou het terrein moeten worden voorzien van
één organiserend element als een binnengebied of plein waarlangs
alle ontsluitingen plaatsvinden. Hiermee zou het gebied aansluiten op
de kenmerkende binnengebieden elders in de binnenstad.
Qua schaal wordt als maat aangehouden de kleinschaligheid van de
stad. De hoogte van de bouwvolumes aan de zijde van de Lange Stallen
wordt bepaald door de hoogte van de dakgoot van het gebouw (7,5m).
Daarmee kan het uitzicht op de dakverdieping behouden blijven. Dit
uitzicht met zicht op het daklandschap en torens van de stad zou ik
willen aanduiden als een van de potentiële kwaliteiten binnen het
plangebied. Het voorschrijven van dakterrassen en het openhouden
van de mogelijkheid tot uitbreiding van de bouwvolumes boven
goothoogte (terugliggend) zou dan ook een levendig en bijzonder
geheel kunnen opleveren. Zo ontstaat er een eigen woonwereld
binnen het plangebied op dakniveau.
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PROGRAMMA

Tegenwoordig worden afzonderlijke stadsdelen ontworpen op een functie wat leidt tot een monocultuur. Het
ontstaan van de stad verklaart men uit de functies die daar moeten worden uitgeoefend. Deze functies worden zo
de eigenlijke rechtvaardiging van de stad. Vaak wordt het onderzoek van de morfologie dan ook vervangen door
louter een onderzoek van de functie. Is het begrip functie eenmaal gedefinïeerd, dan gaat men vaak meteen over
tot voor de hand liggende classificaties als ‘handelssteden, cultuursteden, industriesteden, vestingsteden etc.’
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De stad is echter alleen interessant wanneer daar dingen gebeuren die je niet kunt overzien en niet van tevoren
weet. Om dit te kunnen bereiken vormt functiemenging een essentieel onderdeel van de stad. Het is een van de
manieren om stedelijke vitaliteit, efficiënt ruimtegebruik en een grotere beleving van de gebouwde omgeving te
bevorderen. Functiemenging in een organische stad als Breda is een natuurlijk proces. Je ziet dat bestaande
structuren en gebouwen eigenschappen bezitten waardoor ze zich gemakkelijk hebben kunnen aanpassen aan
veranderingen van de positie van de stad. Het ontstaan en de vormgeving van deze stedelijke feiten blijken dus
niet van hun functie afhankelijk te zijn.
Belangrijk gegeven voor deze opgave is dat er in principe geen welomschreven of concreet programma van eisen
is voor de locatie. Oorspronkelijke functies zijn opgelost in de kale vlakte. De locatie is vooral een strategisch
probleem van de gemeente Breda om zich in de regio te kunnen versterken en een commerciële ambitie van
de grondeigenaar om zoveel mogelijk rendement te halen uit zijn ontwikkeling.Het plangebied zou dus een
experimenteerveld kunnen zijn waar functiemenging wordt ingezet als een continue fluctuerende conditie. Een
conditie die afhankelijk is van de programmering van de plek binnen zijn bouwgrenzen. De juiste programmering
vormt daarmee de formule van het gebied: E = M * C2, synergie = architectuur * omlooptijd2
Vanuit de analyse en structuurvisie is duidelijk dat de te geven functies ondergeschikt zijn bij het bepalen van
de hoofdstructuur van het plangebied. Mijn idee, binnenstedelijk wonen, in combinatie met aan huis gebonden

beroepsmatige activiteiten, moet versterking bieden aan het culturele, recreatieve vermogen en beleving van
de stad. De woon-win-cul (wonen-winkelen-cultuur), zoals ik het programmatisch zou willen duiden, bestaat uit
stedelijk wonen in combinatie met specifieke voorzieningen aansluitend op een cultureel leven. Midden in het
plangebied is een pleinfunctie gelegen die moet gaan werken als een soort kunstboulevard. Een plein waaraan
diverse galeries en ateliers gesitueerd zijn. Het winkelaanbod zou hierop kunnen inhaken. Te denken valt aan
een kunstboekenhandel, een design-shop, een kunstbibliotheek of gewoon een kantoorboekhandel. Om de
gemiddelde bezoekduur van het plein te verlengen zouden er voorzieningen moeten worden getroffen op het
gebied van leisure en eet-en drinkgelegenheden met zicht op ‘kunst in de openbare ruimte’.
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ONTWERP
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2 stedenbouwkundig ontwerp
architectonisch uitwerking
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STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

Voor het bepalen van het stedenbouwkundig ontwerp is de plek als belangrijk uitgangspunt genomen. Niet
zozeer de huidige conditie van de plek maar met name zijn historische ontwikkelingen. Kenmerkend binnen deze
ontwikkelingen is het ontstaan en verdwijnen van een gangen-en hovenstructuur waaraan gewoond en gewerkt
werd. Enkel een aantal gangen en doorsteken vormen hiervan nog slechts het bewijs. Mijn idee was om middels
een nieuwe stedelijke structuur aan te sluiten op deze oorspronkelijke elementen.
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Het beeld of idee wat ik daarbij voor ogen had staan was de stad
Dubrovnik, een middeleeuwse stad in Kroatië, gelegen aan de
Adriatische Zee. Het oudste gedeelte van deze stad vormt een ommuurd
en verdichte binnenstad. De organisatie binnen deze ommuring is,
waar je je ook bevindt, in één oogopslag te begrijpen. De hoofdstraat,
genaamd Placa, doorsnijdt als een bladnerf de ovale plattegrond in de
lengte. Alle volgens een Romeins grid parallel lopende, er loodrecht
op uitkomende smalle woonstraten die hun hoogste punt aan de
zijde van de ommuring hebben, dalen er trapsgewijze in af. Je komt
steeds weer terecht in deze hoofdnerf die overigens niet echt ergens naar toe gaat, maar waar zich winkels en
andere stedelijke voorzieningen bevinden. De duidelijke vorm en het glanzende marmeren plaveisel markeren
het als onmiskenbaar centrum. Je zou je deze hoofdstraat gemakkelijk kunnen voorstellen als de centrale
verbindingsgang en ruggengraat van een groot gebouw waarop zijgangen uitkomen en die de hoofdader van de
circulatie vormt. Deze stad is door zijn ommuring en zoals hij zich losmaakt van zijn omgeving, door zijn kleine
afmetingen en intimiteit alleen al een soort gebouw. Door zijn overzichtelijke en eenduidige organisatie is het
meer een arche-vorm van een gebouw, dan van een stad.

Het principe en karakteristiek van deze hoofdnerf en smalle woonstraten heb ik gehanteerd voor de vertaling van
de oorspronkelijke gangen -en hovenstructuur in een eigentijds concept, waarbij ik gebruik maak van de ordening
van bouwstroken. De ontstane lege ruimtes tussen de bouwvolumes vormen de drager van de hele organisatie.
De mentale ervaring van de architectuur is waar het hier om gaat. De lege ruimtes tussen de gebouwde
omgeving verzorgen namelijk de eigenlijke perceptie van een stad die in ons geheugen wordt opgeslagen.
Anders dan je zou denken zijn het niet de gevels die een stad maken. De gevels verbergen eigenlijk de hele
stad, namelijk de stad achter de gevels. In de meeste gevallen zijn ze privaat domein. Nu maakt het uiteraard
wel uit hoe een gevel is opgebouwd want gevels en wanden maken plekken zichtbaar en vormen een expressief
onderdeel van de ruimtelijke composities. Maar het verwijden of vernauwen van straten of steegjes, lengte- en
breedteverhoudingen, definiëren ons eigenlijke geheugen van een plaats. Hoe sterker dit contrast des te meer er
wordt opgeslagen, des te sterker zijn identiteit. Juist deze psychologische dimensie maakt de stedelijke ruimte
zo interessant. Gebouwen moeten zodanig worden georganiseerd rond plekken en routes dat ze iedere keer
weer opnieuw de gebruiker verrast in de waarneming van de omgeving. Het uitpluizen van de stedelijke context
is hierbij van groot belang daar zij op deze manier geaccentueerd of versterkt kan worden. De mentale vertaling
zal te allen tijde gepaard gaan met individuele verwerkingen. Een ieder maakt zo zijn eigen individuele beleving
van de ruimte. Voorwaarde voor deze beleving is de beweging. Zonder bewegen staat het beeld stil en als ze geen
aanvullende informatie krijgt wordt ze mentaal ‘gedelete’. De wisselende leegtes en de verplaatsing erdoorheen,
is voor mij dus het essentiële instrument waarmee ik deze stedelijke en architectonische opgave heb proberen
vorm te gegeven.
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conceptontwikkeling
1. bepalen van het grensgebied van de locatie
Als eerste stap binnen het ontwerpproces worden de potentie en
discontinuïteiten van het plangebied bepaald. Vanuit de analyse van de
ruimtelijke begrenzingen komt naar voren dat de Noordwand gelegen
aan de Akkerstraat in een slechte conditie verkeerd. De bebouwing aan
deze zijde van het plangebied zal in de verdere ontwikkeling worden
overschreven om een nieuwe impuls te kunnen geven aan dit deel van
de Akkerstraat. Verder worden de twee monumentale elementen, de
Lange Stallen en de St. Joostkapel, opgenomen in de planvorming ten
einde het ontwerp te verankeren in het stedelijk weefsel.
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2. benoemen van de stedelijke parkeervoorziening
Ten tweede wordt is gebleken dat de locatie een belangrijk onderdeel
van de totale parkeervoorziening in de binnenstad vormt. Het opnemen
van een ondergrondse parkeervoorziening is hiervoor inherent.
Daarmee wordt direct een dominant element geïntroduceerd. Dominant
in de zin dat de structuur van de parkeervoorziening bepalend zal zijn
voor datgene wat erboven zal worden ontworpen. Het ontwerpen van
een heldere en overzichtelijke structuur is hierbij van belang ten einde
een duurzame onderconstructie te ontwikkelen. De hoofdentree van de
ondergrondse parking wordt zo dicht mogelijk gesitueerd in de buurt
van de Keizerstraat (stedelijke hoofdontsluiting mede t.b.v. van het
gemotoriseerd verkeer).

3. introduceren van een lineaire hoofdstructuur
Als derde wordt een Oost-Westelijke lineaire hoofdstructuur
geïntroduceerd van gangen, hoven en wisselende bouwstroken. De
gangen zijn 2m breed en voldoen aan de eis van toegankelijkheid.
De hoven zijn 6m breed en verzorgen de lichtvoorziening van de
bouwblokken. De bouwblokken zelf variëren in breedtemaat van
12m, 15m tot 18m breed. Door de O-W-richting van de hoofdvolumes
kunnen de hierin onderverdeelde ruimtes altijd gericht zijn op het
zuiden. Ook zal de avondzon in de namiddag prachtig door de gangen
en hoven schijnen. De hoogtemaatvoering van de diverse hoofdvolumes
is kleinschaligheid, dit betekent aansluitend op de bestaande stad en
bedragen niet meer dan 12m (conform bestemmingsplan) voor het
hoogste bouwvolume.
4. uitsparen van een centrale binnenruimte
De vierde stap is het doorsnijden van de hoofdstructuur middels
een centrale openbare ruimte die plaats kan bieden voor diverse
activiteiten. Deze ruimte verzorgt de verbinding van de gangen en hoven
waardoor het gebied een lineaire transparantie krijgt. De oriëntatie van
deze openbare ruimte is gericht op de Grote Kerk van Breda. Zoals uit
de analyses blijkt vormen de torens in de binnenstad van Breda een
beeldbepalend element in de stedelijke context. Zij dienen veelvuldig
als ‘landmark’, als herkenningspunt waarmee de straten en gebouwen
in hun naaste omgeving kunnen worden aangeduid. Overal in de
binnenstad is de ‘Grote Kerk’ zichtbaar. Als entreemoment in Breda
geeft zij aan deze openbare ruimte een herkenbaar impuls van de stad.
De vorm van de openbare ruimte is functioneel en eenduidig gedacht.
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5. verschuiving van de bouwstroken
Om na het entreemoment vanuit de parking de beweging in te zetten
worden de bouwstroken ten opzichte van elkaar verschoven. De
volumes aan de rechter zijde van het openbare gebied worden naar
boven geschoven. Hierdoor ontstaat er wisseling in de zichtlijnen
links en rechts. Men doorloopt zo het binnengebied van kopgevel naar
kopgevel. Door deze verschuiving moeten de volumes grenzend aan de
boven-en onderzijde van het verschuivende deel worden aangepast.
Bovenin wordt het volume versmald, onderin wordt een nieuw volume
geplaatst. I.v.m. de gewaarborgde goothoogte van het tegenovergelegen
Lange Stallen gebouw worden de volumes ook een halve verdieping
naar beneden verplaatst. Hierdoor kunnen zij in hoogte gelijk blijven
als de overige volumes (3 lagen hoog)
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6. stedenbouwkundig ontwerp
Het eindbeeld laat een lineaire hoofdstructuur (O-W) zien dat maximaal
binnen het voorgeschreven grensgebied wordt ingepast. Hiermee wordt
verwezen naar de oorspronkelijk dichtbebouwde structuur met zijn
gangen en hoven. T.p.v. de huidige doorgang in de achterkantstructuur
van de Ginnekenstraat, ongeveer in het midden van het plangebied,
wordt de daar gelegen gang verlengd tot aan de winkelstraat. Daarmee
wordt deze doorgang opgewaardeerd en hergeïntroduceerd als
functionele verbinding van de winkelstraat met de openbare ruimte van
de projectlocatie. De hoofdverbinding naar de winkelstraat geschiedt
via het hof dat aansluit op de St. Joostkapel.

73

animatie luchtperspectief AdLS

ontsluitingen
1. gangen, hoven en een plein
De toegankelijkheid van het gebied wordt verzorgd door een stelsel van
gangen en hoven die met elkaar in verbinding staan door een centrale
binnenruimte. Deze binnenruimte krijgt op stedelijk niveau een
pleinfunctie en is onderdeel van de openbare ruimte in de binnenstad.
De hoven zijn semi-openbaar. Het meest Noordelijke hof richting de
St. Joostkapel is de primaire stedelijke ontsluiting van het plein. De
gangen verzorgen de private ontsluitingen van de bouwstroken. Eén
gang voorziet in de secundaire stedelijke ontsluiting van het plein.
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2. distributie
Distributie van commerciële voorzieningen op het plein en overige
functionele ontsluitingen als verhuisbewegingen t.b.v. de bouwstroken
vinden plaats via de oorspronkelijke straat ‘Achter de Lange Stallen’. De
doorsteek naar het plein wordt gerealiseerd middels een dwarsstraat
die tevens voorziet in de afwikkeling van de nooduitgangen van de
winkels van de Ginnekenstraat. Een aantal hoven en gangen sluiten aan
op de bestaande doorgangen van het Lange Stallen gebouw. Hiermee
wordt de doorgaanbaarheid van het gebied versterkt.

3. ontsluiting parkeergarage
De ontsluitingen van de parkeergarage zijn gerelateerd aan de
maximaal voorgeschreven loopafstanden van 50m naar een trap/
lift, vlgs. de NEN-normering. Drie hoofdontsluitingen zijn dusdanig
gekozen dat ze uitkomen op het plein. Verder is er een ontsluiting aan
de kant van het chassé-park en een die uitkomt op de stallingstraat. De
toegang naar de verschillende bouwblokken geschiedt ook langs deze
ontsluitingen. Mogelijk dat bij verdere uitwerking van het plangebied
een aantal extra doorsteken naar boven gewenst zijn. Dit is niet in de
opgave meegenomen maar staat wel tot de mogelijkheden. De gehele
programmering van openbare en private parkeergelegenheden zal
uiteindelijk verder moeten worden onderzocht.

50m
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4. entrees maaiveldniveau
De drie hoofdontsluitingen vanuit de parkeergarage die op het plein
uitkomen zijn dusdanig gesitueerd dat zij altijd een bijzonder doorzicht
hebben. De ene is gericht op de Grote Kerk (1), een ander verschaft het
doorzicht door één van de hoven met zicht op het Lange Stallen gebouw
(2) en een derde entree op de St. Joostkapel (3) . Deze uitzichten
geven een ingekaderd beeld van de aanwezige historische elementen.
De combinatie van moderne nieuwbouw met deze historische
bouwelementen versterken het entreemoment in de oude binnenstad
van Breda en worteld zich als zodanig in deze.

3
2

1

ARCHITECTONISCHE UITWERKING
parkeergarage
Een van de meest dominante elementen binnen de opgave is de handhaving van de stedelijke parkeervoorziening
middels een ondergrondse parkeerhaven. Omdat de parkeergarage een belangrijke entree van de stad vormt
vond ik het belangrijk om een overzichtelijke, veilige en aangename ruimte te creëren. Om dit te bereiken waren
een tweetal zaken voor mij van belang. De garage moest een vrije hoofdopzet krijgen en ik wilde zoveel mogelijk
gebruik maken van natuurlijk daglicht.
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De constructieve opzet van een ondergrondse parkeervoorziening is vaak afgestemd op de parkeerstructuur.
Dit betekend dat de breedte en het aantal parkeervakken tussen de hoofddraagconstructie maatgevend is voor
de uiteindelijk stramienmaatvoering van de kolommen. In dit ontwerp is zoveel mogelijk geprobeerd om de
hoofdopzet af te stemmen op hetgeen er bovenop gesitueerd wordt. Zo is gekozen voor een stramienmaatvoering
van 5,3m tussen de kolommen i.v.m. de differentiatie van de bouwblokken erboven. Dit betekent dat er 2
parkeervakken tussen de hoofddraagconstructie zitten. Om de hoeveelheid kolommen te reduceren is gekozen
voor een betonnen constructie met een vrije overspanning van 16m. De dimensionering die hiervoor nodig is
geeft een beeldbepalend en eenduidig beeld in de parkeergarage. Enerzijds is zij hierdoor dominant aanwezig
anderzijds gaat zij bijna volledig op in het vrije panoramisch uitzicht tussen de kolommen langs de verschillende
parkeerbanen (zie afbeelding 1)
De grote balkhoogtes die nodig zullen zijn om de overspanningen van 16m te halen geven een expressief
uiterlijk aan de parkeergarage. In de plenumruimte tussen onderkant vloer en onderkant betonbalk kan de
gehele infrastructuur aan leidingenwerk en rioleringstelsel worden opgenomen. Veranderingen van leidingwerk
door wijziging in de bouwblokken erboven kunnen zo moeiteloos worden opgevangen. Het geheel zal worden
weggewerkt achter een semi-transparant plafond van strekmetaal (zie referentie)

1

2
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1 doorzicht parkeergarage niveau -2
2 referentie plafond parking
3 opengewerkte constructieve opzet

3

Uit de conceptreeks komt naar voren dat een aantal bouwvolumes een halve verdieping naar beneden zakken
i.v.m. te bereiken goothoogtes. Deze verticale verschuiving zorgt ervoor dat in de parkeergarage een split-level
ontstaat. Hierdoor ontstaan lange diagonale zichtlijnen door de gehele ruimte waardoor de overzichtelijkheid van
de garage toeneemt.
De verschillende niveau’s van de split-level worden met elkaar verbonden door een aantal hellingbanen. Deze zijn
gegroepeerd en gesitueerd precies onder de centrale pleinruimte bovengronds. Hierdoor ontstaat er een centrale
doorgaande open ruimte onder-en bovengronds die elkaar versterken. Door de tussengelegen vloer uit te voeren
met glazenbouwstenen komt er een enorme hoeveelheid daglicht in deze centrale ruimte de parkeergarage
binnen (zie referentie). Deze grote hoeveelheid daglicht geeft de parkeergarage een heldere en aangename sfeer.
Aan de andere kant wordt ‘s avonds op het plein het tegenovergestelde effect bereikt. Namelijk dan schijnt het
kunstlicht van de parkeergarage door de glazen bouwstenen naar boven. Hierdoor wordt het plein ‘s avonds op
een unieke manier aangelicht.
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De entree van de parkeergarage wordt verzorgd door een flauw hellend vlak. Dit vlak begint bovenaan breed en
loopt naar beneden toe, richting de ingang, taps toe. Zo ontstaat er als het ware een stedelijk fuik. De inrit wordt
verzorgd door twee toegangswegen. Op de drukste momenten kan het autoverkeer zo moeiteloos afgewikkeld
worden. De vorm van de inrit is geminimaliseerd tot het rijvlak en de opstaande wanden van de keerwanden tot op
borstweringshoogte. De aangrenzende bouwvolumes van het ontwerp vormen samen met de bestaande wanden
een driehoekig functioneel gebied. Enerzijds om de auto’s te begeleiden en anderzijds om de verschillende
stadsroutes sturing te geven (zie animatie)

1

2
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1 zicht centrale ontsluiting parkeergarage
2 referentie glazen bouwstenen
3 animatie entree parkeergarage

3

binnenplein
Het binnenplein vormt het centrale verbindingselement van het plangebied. Het moet onderdeel uit gaan
maken van de overige pleinen en binnenruimtes elders in de binnenstad. Via een specifieke programmering
moet het zich onderscheiden en tegelijk iets toevoegen aan de stad. Het accent binnen het ontwerp ligt op de
woonfunctie gecombineerd met aan huis gebonden culturele praktijken. In het hoofdstuk programmering kwam
hierbij de term woon-win-cul (wonen-winkelen-cultuur) al naar voren. Het binnenplein was daarbij gedacht
als een kunstboulevard waar diverse galeries en ateliers zorgen voor het aanbod van kunst. Verder zouden
een kunstboekhandel, kunstbibliotheek en simpelweg een kantoorboekhandel als ondersteuning moeten
dienen voor de actief zichtbare beeldende kunst. Een combinatie met specifieke vormen van leisure en eet -en
drinkgelegenheden moeten de mensen op het plein lokken en vasthouden.
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De uitstraling van het binnenplein is hierbij van groot belang. Daarom zullen er hoge eisen moeten worden gesteld
aan de aankleding en afwerkingsniveau van deze openbare ruimte. Een van die eisen is het verzorgen van een 24uurs levendigheid. De stad zou op deze plek overdag maar ook zeker ’s avonds gebruikt moeten worden. Binnen
de fysieke mogelijkheden heb ik getracht hier een basis voor te creëren. Zo geven de al eerder beschreven glazen
bouwstenen een prachtig diffuse oplichting van de ruimte. Doordat het licht van beneden naar boven schijnt zijn
de gezichten van de personage goed herkenbaar. Dit vergroot de sociale veiligheid. Verder zullen er lijnlichten
worden aangebracht in de diepte kaders van de galeries/ateliers.
De pleininrichting moet aansluiten op de sfeer van de ruimte. Her
en der zullen een aantal vaste zitgelegenheden en boombakken
gesitueerd worden. De afgebeelde referentie hiernaast geeft een
goed beeld van mijn idee hierover. Wel dient hierbij te worden
gelet op de toegankelijkheid van groter materieel i.v.m. de
distributie van goederen en verhuisbewegingen.
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1 binnenplein overdag
2 binnenplein ‘s avonds
3 referentie glazen bouwstenen

1

wonen aan een plein met stedelijke dimensies
Om het stedelijke karakter van het plein te accentueren worden er geen woonfuncties begrensd aan het plein ter
hoogte van de begane grond. Omdat het wonen aan dit binnenstedelijk plein hinder kan opleveren i.v.m. geluid en
overmatige lichttoetreding ’s nachts zijn hier inpandige balkons gesitueerd. De uitsparingen van de balkons zijn
gerelateerd aan de tegenovergelegen gangen en hoven. Hierdoor krijgen de betreffende woningen ieder een uniek
vrij doorzicht. Door de inpandige balkons zijn er geen raamopeningen aan het plein gelegen. Hierdoor kunnen de
vormeigenschappen van de kopgevels gereduceerd worden tot een minimum. De abstractie van het plein neemt
daarmee toe waardoor de binnenruimte een sterke identiteit krijgt.
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1

2
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1 animatie galerie richting binnenplein met zicht op hof
2 animatie balkon woonruimte boven galerie
3 animatie dak Lange Stallen richting binnenplein

3

gangen en hoven
De ontsluiting van de woonblokken wordt verzorgd door een stelsel van gangen en hoven. Beide elementen
monden uit op het binnenplein. Dit plein krijgt zo bij het doorlopen een lineaire transparantie van ingekaderde
zichtlijnen op een aantal karakteristieke elementen rondom de locatie (zie animaties). De verschillen in lengte en
breedteverhoudingen van de gangen en hoven tezamen met de verschillende breedtes van de blokken geven deze
binnenruimte een unieke ‘code’. De maatverhoudingen van de ruimtes tussen de blokken zullen deze plek doen
opslagen in het geheugen. Als entreemoment van de stad krijgt deze plek zo een specifieke identiteit.
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De toegankelijkheid van de gangen en hoven is verschillend waardoor er een tweedeling in het ontwerp ontstaat.
De gangen sluiten aan op het niveau van de stad. De loop van de gangen is doorgetrokken tot over het binnenplein.
Hierdoor wordt de herkenbaarheid om links of rechts af te kunnen slaan vergroot. De gangen voorzien in de
secundaire stedelijke toegankelijkheid van het ontwerp en ze ontsluiten de woonblokken. Uit veiligheids
overwegingen zullen deze doorgangen ’s avonds moeten worden afgesloten. De hoven zijn veel ruimer van opzet
en dienen als bufferzone tussen de verschillenden woonblokken. Ze zijn ontworpen als semi-openbaar gebied. De
toegankelijkheid is beperkt door het aanbrengen van niveauverschillen. Middels flauw lopende trappen worden
deze ruimtes ontsloten. Door de aanwezige niveauverschillen wordt het semi-openbare karakter versterkt. Het
‘hof’ t.p.v. de St.Joostkapel ligt wel op stadniveau en maakt onderdeel uit van de stedelijke hoofdontsluiting
binnen het plan.
Qua materialisering zijn de gangen en hoven verschillend opgevat. Zo bestaan de gangen uit zakelijke betonnen
platen voorzien van antislib. De hoven krijgen een vriendelijker karakter door het aanbrengen van vlonders. Het
‘hof’ achter de St.Joostkapel wordt voorzien van dezelfde donker grijze kasseien als in de rest van de binnenstad.
Hiermee wordt het gebied fysiek verbonden met de winkelstraat.

1 animatie aansluiting gang in winkelstraat
2 animatie ‘hof’ richting St.Joostkapel
3 animatie hof richting Lange Stallen

1

2
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3

1 entree Grote Kerk
2 entree hof richting Lange Stallen
3 entree St. Joostkapel
4 aanzicht vanuit gallery
5 doorzicht vanuit hof op binnenplein
6 doorzicht gang richting Lange Stallen
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zonering
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Met dit ontwerp heb ik een invulling proberen te maken dat past bij het
karakter van de bestaande stad en een binnenstedelijke woonomgeving.
Binnen de opgave is het de uitdaging om een aantrekkelijke
woonomgeving te creëren waarbij de kwaliteiten van stedelijke
dichtheid gecombineerd wordt met beslotenheid en rust. Het ontwerp
toont een resultaat dat balanceert tussen open en gesloten, grote
schaal en kleine schaal, openbaar en privé. De ligging in de nabijheid
van centrumfuncties maken van AdLS in potentie een hoogwaardige
locatie die bij uitstek geschikt is voor een mix van wonen en werken.
Om een uiteenlopend gebruik en woningdifferentiatie mogelijk te
kunnen maken wordt het ondergelegen grid van de parkeergarage in
het stedenbouwkundig plan overgenomen. Dit grid loopt van Noord
naar Zuid en staat op een stramienmaat van 5,3m. Dit resulteert in een
verkavelingsmodel van rechthoekige bouwblokken in hoge dichtheid.
Binnen ieder afzonderlijk model zijn vervolgens verschillende
woningtypen, kleinschalig bedrijven en werkplaatsen te realiseren.
Bij aanvang van het uitwerken van deze stedenbouwkundige opgave
had ik ervoor gekozen dat ieder bouwblok zou worden ontworpen door
een afzonderlijke architect. Zo heb ikzelf vervolgens geprobeerd één
bouwblok verder uit te werken. Ik maakte daarbij de fout dat ik het blok
uit het stedenbouwkundige plan had gehaald. Dit resulteerde in een
model van vervlochten woningtypes waarbij verschillende panoramische
vensters ontstonden. Na terugplaatsing in het stedenbouwkundige
plan had het model geen enkele relatie met de directe omgeving. De

panoramische venster lieten een open woningstructuur zien maar
gezien de stedelijke dichtheid was dit nogal dubbelzinnig. De woningen
hadden te weinig beslotenheid en de tegenovergelegen blokken waren
haast genoodzaakt om minimale gevelopeningen te maken. De regie
van het stedenbouwkundig plan was totaal verloren gegaan.
Vanuit deze problematiek heb ik uiteindelijk het idee geopperd om niet
te denken vanuit ieder afzonderlijk bouwblok, maar de oplossing te
zoeken in tegenover elkaar gelegen reeks bouwkavels. De verschillende
kavels, verspreidt over het gehele plangebied, heb ik gegroepeerd
tot een aantal afzonderlijke ‘deeldoorsneden’. Deze afzonderlijke
sneden worden door verschillende architecten uitgewerkt. Zo krijgt
de architect een instrument in handen waarbinnen hij kan spelen
met de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Enerzijds zullen de
verschillende uitwerkingen zorgen voor afwisseling in het gevelbeeld
wat refereert naar de historische stad, anderzijds zal er een eenheid
ontstaan in tegenover elkaar gelegen bouwblokken die letterlijk
verschillende oplossingen zullen laten zien van de compacte stedelijke
problematiek.

parkeerlaag -1 en -3

wonen en werken

parkeerlaag -2 en -4

bijzonder wonen

commerciële voorziening

onderverdeling deeldoorsnedes
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beeldkwaliteit
algemeen
De beeldkwaliteit die ik voor ogen heb voor de uitwerking van het ontwerp moet hoogwaardig en duurzaam zijn.
De architectuur moet van deze tijd zijn, dus niet historiserend, niet nostalgisch, maar kan hier wel op aansluiten
of naar verwijzen. Om de ruimtelijke en esthetische kwaliteit te bereiken die ik beoog voor dit plan zal voor deze
compacte stedelijke woonomgeving een aantal spelregels afgesproken moeten worden voor de bouwblokken:
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entrees
Doordat er geen buitenruimtes aanwezig zijn op de begane grond, dient binnen ieder woningstramien de
overgang privé-openbaar opgelost te worden. Dit betekent dat de entrees en overgangen binnen de bouwvolumes
gesitueerd moeten worden. De hoofdentree van de woonblokken ligt aan de zijde van de gangen op stadsniveau.
Aan de zijde van de hoven is er een mogelijkheid tot beroepsmatige activiteiten. Dit vraagt om een extra toegang.
Een combinatie met een tweede toegang van het woonblok is hier wenselijk. De blokken gelegen aan de Lange
Stallen moeten hun entree aan de gelijknamige straat situeren.
materialisering gevels
Over de gehele binnenstad Breda zie je ruw metselwerk afgewisseld met gepleisterde gevels, nieuw dan wel
gerenoveerd. Het percentage gepleisterde gevels is overheersend. De kracht van deze nieuwe eigentijdse elementen,
binnen een oorspronkelijke grillige, aardkleurige structuur wordt gevormd door het contrast tussen deze twee
structuren. Dit contrast vormt een symbiose van de omgeving. Voor de materialisering van de woonblokken wil
ik gebruik maken van één en hetzelfde materiaal. Ik wil hier gepleisterde buitengevelsystemen voorschrijven in
de kleur wit. Hierdoor ontstaan er lichte, abstracte gevels. De openingen en uitsparingen die ontstaan door de
verschillend ontworpen woningen doorbreken het strakke stramien van de gevels. Deze afwisseling in combinatie
met een éénduidig materiaalgebruik zal dit gebied in de binnenstad van Breda een herkenbaar beeld geven en
daarmee een sterke identiteit.
rechter pagina: materialisering gevels binnenstad Breda, rood: referentie gevelvoorstel plangebied
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overige stedenbouwkundige randvoorwaarden
- het plangebied is opgebouwd uit bouwvelden die in diepte variëren van 12m, 15m en 18m. Ieder bouwveld is
vervolgens opgedeeld in afzonderlijke kavels met overwegend een breedtemaat van 5,3m en eenmalig 3,6m.
- gevelelementen / balkons mogen i.v.m. de beperkte tussenruimte van de blokken niet opgenomen worden
- woningen dienen de contouren van de kavel te volgen en binnen de bebouwde contour moet dertig procent
worden uitgespaard als buitenruimte: per woning minimaal een buitenruimte van 25 m2 als dakterras te
bewerkstelligen, dit i.v.m. het creëren van een levendig daklandschap. dakvorm; platdak
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- de dakrandhoogtes conform het stedenbouwkundige ontwerp dienen gewaarborgd te blijven.
- per deeldoorsnede zal een materiaalkeuze moeten worden gemaakt die uniform zal worden gebruikt bij de uitwerking van de verschillende bouwblokken.
- uitbreidingen van de woningen; boven stedenbouwkundige dakrandhoogtes conform maximale bebouwingsenveloppe, zie hiernaast.
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deeldoorsnede
Het stedenbouwkundig ontwerp bevat een dichte ruimtelijke structuur dat een aantal beperkingen met zich
meebrengt. Een deeldoorsnede van het stedenbouwkundig ontwerp laat zien dat de hoeveelheid daglicht in de
gangen minimaal is. Daarom moeten de hoven voldoen aan de mogelijkheid tot het binnenhalen van daglicht via
de gevel. Tevens is het wenselijk om middels uitsparingen in de woonblokken extra zonlicht de hoven binnen te
laten. Een andere beperking van de compacte stedelijke structuur is dat de woonblokken dicht op elkaar staan.
Hierdoor zijn de zichtlijnen vanuit de woningen kort en direct.
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Om hierbinnen een aantrekkelijke woonomgeving te maken zijn een tweetal belangrijke elementen in het
plan opgenomen. Ten eerste worden de mogelijkheden binnen het stedenbouwkundig ontwerp vergroot door
de verkaveling van het plangebied op te vatten als een aantal tegenover elkaar gelegen bouwkavels. Binnen
deze reeks heeft iedere ontwerper de mogelijkheid om de regie van gevelopeningen of uitsparingen t.b.v.
extra daglichtvoorziening en zichtlijnen zelf in de hand te houden. Een tweede element om het woonklimaat
te versterken is de voorgeschreven hoeveelheid buitenruimte, met een dakterras als hoofdelement. Hiermee
ontstaat er een eigen woonwereld van de bewoners op het dak.
Ik heb één deeldoorsnede verder uitgewerkt om te onderzoeken wat voor mogelijkheden deze twee elementen
opleveren ten behoeve van de werking van de compacte stedelijke structuur . Als eerste heb ik antwoord proberen
te geven op de gestelde beperkingen van de structuur. De antwoorden vormden de uitgangspunten voor het
ontwikkelen van diverse woonmodellen. Van alle modellen heb ik er drie uitgelicht die ik nader wil toelichten.
Alle drie de modellen geven vorm aan de gestelde beperkingen. Tijdens die uitwerking van de modellen kwamen
steeds weer nieuwe feiten naar voren. Enerzijds doemden een aantal praktische zaken op, anderzijds deden zich
een aantal keuzemogelijkheden voor waarvan de afwegingen betrekking hadden op ruimtelijkheid, zichtlijnen,
daglichttoetreding of het realiseren van zoveel mogelijk bewoonbare vierkante meters etc.

aanduiding uitgewerkte deeldoorsnede

M12

deeldoorsnede

M15

M18

M15
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uitwerking
Ik ben begonnen met het geven van een ruimtelijk antwoord op de beperkingen van het stedenbouwkundig ontwerp.
Wat echter achterwege was gebleven was de uitkomst van de opgave, namelijk het creëren van aantrekkelijke
woon-werk-woningen in een binnenstedelijke situatie. Om het aannemelijk te maken dat gezinnen zich inderdaad
in de binnenstad gaan vestigen, zouden de betreffende woningen aan een aantal noodzakelijke voorzieningen
moeten voldoen. Zo zal de voorgeschreven buitenruimte moeten bijdragen aan het interne woonconform.
Daarnaast zullen er voldoende ruimtes aanwezig moeten zijn die wonen en werken mogelijk maken. Verder zal
de intimiteit van de woning gewaarborgd moeten blijven en zullen een aantal praktische zaken als de entree,
fietsenstalling, of de mogelijkheid tot uitbreiden van de woningen moeten worden opgelost.
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Nu, na afloop van het ontwerpproces, heb ik de verschillende modellen op een rijtje gezet en geanalyseerd en
dan kom ik tot een aantal uitgangspunten die voor mij van belang zijn geweest tijdens het ontwerpen. Hiernaast
staan deze uitgangspunten in gradatie genoemd, waarbij ik onderscheid heb gemaakt in de mate van invloed
voor het ontwerp. De drie modellen die hierna besproken worden, beantwoorden in meer of mindere mate aan
deze uitgangspunten. Ze vormen een goede reflectie van de ontwerpproblematiek van deze compacte stedelijke
opgave. De modellen zijn dusdanig gekozen omdat ze binnen het ontwerpproces verschillende stadia tonen van
de hiernaast gestelde uitgangspunten. De ontwikkelingen binnen de modellen lijken op zichzelf te staan maar
overall zal blijken dat ze een logica binnen het ontwerpproces doorlopen.

uitgangspunten
primair:
-het creëren van lange zichtlijnen; optisch verlengen van de zichtlijnen binnen de fysieke grenzen
-direct en indirect contact met tegenovergelegen woningen en de stad
-extra daglichtvoorzieningen in de gangen, hoven middels uitsparingen in gevel
-realiseren van een grote hoeveelheid buitenruimte
secundair:
-oplossen van de entree van de woningen aan de zijde van de gang binnen de bouwblokken
-interne organisatie: oriëntatie op buitenruimte vanuit interne ruimtes
-introverte woningen; situeren van de slaapruimtes aan eigen buitenruimte of vide i.v.m. rustplek in een drukke
binnenstad
-aantal ruimtes van belang i.v.m. woon-werkwoningen
-primaire voorzieningen concentreren en boven elkaar te situeren i.v.m. leidingenwerk
-mogelijkheid tot uitbreiden van de woningen binnen eigen bouwkavel
tertiair:
-aan-en afvoer van rookgassen / aansluiting rioleringsstelsel
-constructieve mogelijkheden; vloeroverspanningen op beukmaten
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model 1
Een van de beperkingen binnen het compacte stedelijke ontwerp waren de korte zichtlijnen en directe confrontaties
van de blokken onderling. Daarom zocht ik naar mogelijkheden om de zichtlijnen tussen de bouwblokken te
verlengen. Door te spelen met open en gesloten delen van de tegenover elkaar gelegen gevels is het mogelijk
om lange zichtlijnen te creëren, die allen uitkijken op ‘blinde’ geveldelen van de tegenover gelegen bouwblokken.
Hierdoor wordt het interne zichtsveld verruimd, terwijl de intimiteit van de woning behouden blijft.
Het instrument dat ik bij model 1 hiervoor inzette waren terrassen als buitenruimte met een afmeting van 5x10m
= 50m2. De terrassen liggen inpandig, hebben een gesloten geveldeel aan de stadsgevel en wisselen verticaal in
verdiepingshoogte. Door in het tegenovergelegen blok de woonruimte te situeren op een maximale afstand ten
opzichte van de gesloten geveldelen, ontstaan er lange zichtlijnen tussen de blokken onderling.
98

Bij de uitwerking van dit model heb ik mij te veel laten leiden door het vasthouden aan de vaste maat voor het
terras (50m2) en het woonoppervlak. Ik hield daar aan vast omdat ik een éénduidige buiten- en woonruimte
binnen de woonmodellen wilde creëren. Daardoor kwamen de overige ruimtes veelal in het gedrang; het aantal
ruimtes bleef te beperkt, sommige werkruimtes lieten qua afmeting te wensen over en de slaapvertrekken
werden veelal geforceerd op de begane grond gesitueerd waar de daglichtvoorziening minimaal is. Verder zijn de
entrees en de fietsenbergingen te klein ontworpen en is de aansluiting op het riool te laag. Ook de gewenste extra
daglichtvoorziening in de gangen en hoven is slechts éénmalig opgelost.
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MODEL 1
buitenruimte / terras
referentie gevel
slaapruimte
woonruimte
werkruimte
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primaire voorzieningen
entree / fietsenstalling
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model 2
Model 2 toont een fase in het ontwerpproces waarbij mijn onderzoek naar de werking van de stedenbouwkundige
doorsnede zich meer richtte op het vergroten van de woon/leefplek. Tevens heb ik in dit model geprobeerd om de
diskwaliteiten van model 1 te verbeteren.
Model 2 maakt gebruik van een split-levelprincipe waardoor het niveauverschil van het stedenbouwkundig
ontwerp binnen de bouwkavels logisch wordt opgenomen. De overgang van de split-levelvloeren wordt verzorgd
door een open vide die gelegen is in het midden van de woningen. Het daglicht kan zo diep doordringen tot in het
centrale deel van de woningen. Aan deze vide kunnen ruimtes gesitueerd worden die voldoen aan de benodige
daglichtvoorziening. De onderlinge relaties van de ruimtes wordt via deze vide georganiseerd. De verschillende
slaapvertrekken die rondom deze interne vide zijn gegroepeerd, grenzen niet aan de voorgevel en ondervinden
daardoor minimaal ‘overlast’ van de binnenstedelijke woonsituatie.
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De buitenruimte is in dit model over de hele bovenste verdieping verdeeld. De diverse ruimtes houden via de
vide contact met deze buitenruimte. Het splitlevelprincipe wordt ook hier doorgezet. De hoogst gelegen vloer ligt
tot een halve verdieping onder dakrandniveau. Daardoor krijgen de bewoners vrije uitzichten over de daken van
het plangebied. Als men wat meer besloten wilt gaan zitten of juist meer contact wilt hebben met de straat kan
men zich wenden tot het lager gelegen dakniveau aan de zijde van de hoven. Tevens kan de woning op dit lager
gelegen deel van het dakterras worden uitgebreid binnen de maximaal toegestane bouwhoogte. Een volledige
buitenruimte biedt verder de mogelijkheid om op het dak de gevels te perforeren waardoor er kan worden voldaan
aan de wens om extra daglicht in de hoven en gangen te creëren. Echter het effect hiervan binnen de ontworpen
sparingen is in dit model beperkt aanwezig.
Omdat binnen dit model het aantal ruimtes wordt gemaximaliseerd, is het beschikbare volume tot aan de gevel
benut. Hierdoor is er gekozen om het principe van het verlengen van de zichtlijnen middels open en gesloten
delen per vloerveld toe te passen in het horizontale vlak. De gevel wordt daarbij opgedeeld in een raster van

gevelopeningen. Door te spelen in de te openen delen van de tegenover elkaar gelegen woonblokken wordt
hetzelfde effect bereikt om lange zichtlijnen te maken en waarbij toch de intimiteit van de woningen behouden
blijft.
De diskwaliteiten van model 1 zijn binnen de uitwerking van dit model opgepakt en verbeterd. Zo is er voldoende
werkruimte gereserveerd op de begane grond. De werkruimtes hebben een externe relatie met de hoven en
een interne relatie met de hoger gelegen woonvertrekken. De entrees van de woningen zijn geoptimaliseerd en
de mogelijkheid tot het stallen van de fietsen is vergroot. Verder zijn de ‘natte’ruimtes boven elkaar gesitueerd
waardoor het leidingenverloop zich beperkt tot dat deel van de wonigen. De aanvoer van lucht en de afvoer van
rookgassen geschiedt middels de opgang om het dakterras te bereiken.
(op de tekeningen wordt middels stippellijnen de mogelijke uitbreidingen binnen dit model aangegeven)
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MODEL 2
buitenruimte / terras
slaapruimte

referentie vide

woonruimte
werkruimte
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primaire voorzieningen
entree / fietsenstalling

referentie gevel
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model 3
Het derde en laatste model wat ik wil laten zien beantwoordt op een ruimtelijke manier, op verschillende niveaus,
aan de geformuleerde uitgangspunten. Binnen dit model wordt de dominantie van de éénduidige buitenruimte
als hoofdelement losgelaten. De grote hoeveelheid buitenruimte is in dit model opgesplitst in meerdere kleinere
buitenruimtes en verspreid over het hele bouwvolume. Iedere afzonderlijke buitenruimte heeft binnen dit model
een eigen functie. Daarmee schikken de buitenruimtes zich op een meer logische manier binnen het model.
De buitenruimte op de begane grond verzorgt de entree van de woning. De entree wordt daarmee verdiept,
inpandig, binnen de woningen opgelost. De ontsluiting van de woning naar de stad vindt zo op een indirecte manier
plaats wat de overzichtelijkheid en veiligheid vergroot. De buitenruimte zelf kan gebruikt worden voor het stallen
van fietsen of het plaatsen van afvalcontainers.
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In deze entreeruimte valt overdag daglicht naar binnen via een tweede buitenruimte in de vorm van een vide. Deze
vide organiseert net als in model 2 de interne relaties van de ruimtes grenzend aan de vide en voorziet in een
grote hoeveelheid daglicht in het hart van het model. Deze daglichtvoorziening wordt vergroot door het situeren
van een derde buitenruimte in de vorm van een dakterras en het uitsparen van de gevel op de bovenste woonlaag.
Daarmee ziet de winterzon zelfs kans om diep in het woonblok door te dringen. Een ander voordeel van deze
buitenruimte doet zich voor in de gespiegelde versie van het tegenover gelegen woonblok. Door de uitsparing in de
gevel op de bovenste woonlaag valt het zonlicht tot diep in de hoven en dringt zelfs door tot in de woonvertrekken
van dit tegenovergelegen woonblok.
Een vierde buitenruimte is gelegen aan de zijde van de gangen. Deze ruimte vormt een hoge, smalle en diepe
uitsnede in de woonblokken. Zij functioneert op verschillende niveaus. Ten eerste voorziet zij in een daglichtaccent
in de gangen. Ten tweede biedt zij een verruimd blikveld voor de aangrenzende woonvertrekken en extra
daglichtvoorziening. Ten derde regelt zij de ontsluiting naar het hoger gelegen dakterras. Als vierde praktisch
element voorziet zij in de aanvoer van lucht en afvoer van rookgassen waardoor deze niet hinderlijk op het dak of

aan de gevel worden gesitueerd.
De vijfde buitenruimte voorziet in de functie van een dakterras. Ook dit dakterras is net als in model 2 gelegen
op een halve verdiepingslaag onder dakrandniveau. Daardoor krijgen ook hier de bewoners vrije uitzichten over
de daken van het plangebied en bevordert zij het stedenbouwkundig uitgangspunt om een eigen woonwereld
op dakniveau te creëren. Verder is binnen deze laatste buitenruimte een uitbreiding van de woningen op vrij
eenvoudige wijze te realiseren.
Wat je dus in dit model ziet, is dat het opsplitsen en verspreiden van de verschillende buitenruimtes over meerdere
niveaus, verschillende doorzichten en daglichtvoorzieningen oplevert. Daardoor wordt op een logische manier een
positieve bijdrage gelevert aan de interne en externe beleving van de binnenstedelijke woonsituatie. De intimiteit
van dit woonmodel blijft behouden en tegelijkertijd wordt er de mogelijkheid geboden tot extern contact met de
stad of de andere bewoners van het plangebied.
De noodzakelijk voorzieningen (trapopgang, keuken, badkamer, toilet, installatieruimte en berging) zijn in dit
model geconcentreerd tot één compact element. Daardoor bleef er zoveel mogelijk vierkante meters over voor
de overige binnen- en buitenruimtes. Deze zijn rondom dit compacte element gesitueerd en worden hiermee
centraal ontsloten.
Ook binnen dit model wordt gebruik gemaakt van splitlevel. Daardoor wordt de verticale ontsluiting van het
model eenvoudig opgelost. Het compact element met de primaire voorzieningen begint op het niveau van de stad.
Daardoor ontstaat er een restruimte onder dit vloerveld dat gebruikt kan worden als ‘kelderruimte’. Via deze
ruimte sluiten de diverse installatieleidingen direct aan op het niveau van het rioleringsstelsel, gelegen onder het
loopvlak van de gangen. Tevens kan deze ruimte gebruikt worden als extra bergruimte.
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MODEL 2
buitenruimte / terras
referentie entreegevel

referentie dakterras

slaapruimte
woonruimte
werkruimte
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primaire voorzieningen
entree / fietsenstalling
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referentie dakverdieping
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111

animatie modellen in stedelijke situatie

112
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NAWOORD
De tijdloosheid van de straten van Breda zit hem in de leegte. De lege ruimte waarin de gebruiker van de stad zich
beweegt. De lege ruimte die wordt ingekaderd door de straat en gevels overlappen diverse tijdsperiodes. Deze
ruimte is een gelaagde ruimte die ontstaan is in de loop van de tijd. Dit maakt hem duurzaam. Hij heeft iedere
tijdsperiode doorstaan. De gebruiker beweegt, werkt en recreëert in deze gelaagde ruimte. Hij bevindt zich in het
heden en doorkruist bij iedere paar stappen die hij maakt diverse tijdsperiodes. Het heden vormt de bindende
factor die de diverse tijdslagen met elkaar verbindt.
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Mijn stedenbouwkundig ontwerp voor AdLS is een gelaagde ruimte waarin de diverse tijdsperiodes letterlijk
zijn vertaald. De onderste woon-werklaag uit het verleden wordt weer boven gehaald en de huidige parkeerlaag
verdwijnt naar onderen. De verbindende factor tussen deze afzonderlijke lagen wordt gevormd door een centrale
stedelijke ruimte, vormgegeven als een doorgaande leegte. Op stedelijk niveau wordt deze leegte doorgezet
middels een geregisseerd veld van langgerekte lege ruimtes die allen doorzichten verschaffen op authentieke
kenmerken van deze historisch bepaalde locatie. Deze ruimtes verbinden daarmee het heden met het verleden.
Het ontwerp onderscheidt zich door zijn eenvoud en een eigentijdse architectuur. Het heeft niet meer pretentie
dan de locatie vraagt. Het is als een vanzelfsprekend geheel in de binnenstad geplaatst. Dit zal tot een publiek
leven leiden en zo tot het erfgoed van de stad gaan behoren. Het ontwerp wordt uitgewerkt en ontworpen door
verschillende architecten. De verschillende ontwerpen moeten voldoen aan de gestelde randvoorwaarden van
het stedenbouwkundig ontwerp. Hierdoor ontstaat er een eenheid binnen de diversiteit van de verschillende
ontwerpen. Daarmee ontwikkelt het plangebied een eigen identiteit en sluit aan op de historisch gegroeide
binnenstad van Breda.
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