


Endry van Velzen in samenwerk ing met 
Pieter van Wesemael (s tedebouwkundig plan) 
Wi lma Keizer (presentat ie) 

Het beleg van Breda 
Dit plan bet re f t een woonwi jk van ongeveer 
1600 woningen bij Breda 

Het plan is ontwikke ld in react ie op de 
gemeenteli jke visie op het gebied Hei laar-
Steenakker Opval lend in de gemeentel i jke v is ie 
is dat de lokat ie Steenakker voornamel i jk gezien 
wordt in het l icht van de verb ind ing van de 
woonwijk Haagse Beemden met de stad, terwi j l 
specifieke doelste l l ingen voor een woonwi jk op 
deze lokat ie ontbreken. In de gemeentel i jke v is ie 
wordt gesproken over de 'verdere verstedel i j -
king' van Hei laar-Steenakker . Het gebied heeft 
echter al een sterk geïntensiveerd grondgebru ik . 
De akkerbouw is verdrongen door tu inbouw 
onder glas en de wegen zijn u i tgegroe id tot 
l intdorpen. De enige open ru imte in het gebied 
ligt rond het spoor en op de p laats waar de 
woonwijk is geprojecteerd. In tegenste l l ing tot 
de gemeentel i jke v is ie wordt deze s i tuat ie ju is t 
als aanleid ing gebru ik t om een geleidel i jke 
overgang tussen stad en land te maken. 

Begrenz ing loka t ie , 
ver leggen w e s t - t a n g e n t 

In het plan zijn de eerste en tweede fase van de 
woonwijk, respect ievel i jk het zuidel i jk en noorde-
lijk deel in samenhang gedacht . De tweede fase, 
het pr i jsvraaggebied, is nader u i tgewerkt . De 
begrenzing van de lokat ie aan noord-, oost- en 
zuidzijde is voor de hand l iggend; deze wordt 
gevormd door de woonwi jk Haagse Beemden, 
het industr iegebied Emer, de woonwi jk Tu inz ich t 
en het dorp Prinsenbeek. Aan de westz i jde l igt 
het landeli jk gebied. De overgang tussen stad 
en land is als volgt u i tgewerkt : 
- de voorgestelde west - tangent wordt langs de 
snelweg Rot terdam An twe rpen gelegd; 
- in het noorden en zuiden s lu i t de woonwi jk aan 
tegen de kassen, rond het spoor opent de wijk 
zich naar het landschap; 
- de woonwi jk neemt een aanta l landschappe-
lijke elementen in zich op die a rch i tec ton isch 
bepaald worden: in het noorden omkadert een 
hof een bestaand bomenbestand; in het zuiden 
begrenzen twee hogere rijen, te zamen met f l a t s 
van Tuinz icht , de grote open ru imte tussen deze 
wijk en de kassen. 

P r o g r a m m a , a rch i tec ton ische 
problee instel l ing 

De gemeentel i jke visie bevat, naast een aantal 
t echn ische randvoorwaarden, een globale 
ui tspraak over het soort won ingen (grondgebon-
den) en de aard van de voorzieningen (geen 
winkels, één school) . Di t ste l t het belangr i jkste 
a rch i tec ton ische probleem: hoe kunnen er in een 
laagbouwwi jk zonder centrum zinvol le verschi l -
len gemaakt worden? Van oudsher zijn er twee 
ingangen op d i t probleem: 
- het landschap. Specif ieke kenmerken van het 
landschap kunnen a rch i tec ton isch benadrukt 
worden. Di t is boven besproken; 
- d e bebouwingsvorm. In de bebouwingsvorm is 
de verhouding tussen woning, d i recte bui ten-
ru imte en verkavel ingsvorm arch i tec ton isch 
bepaald. Di t gebeur t niet alleen in funct ione le 
zin, zoals bi jvoorbeeld het gebruik van de 
bui tenru imte en de wijze van parkeren, maar ook 
in formele zin. Verschi l lende bebouwingsvormen 
hebben specif ieke ruimtel i jke karakter ist ieken. 
Di t komt nog ter sprake. 



S t e d e b o u w k u n d i g plan 
Het plan wordt gest ruc tureerd door een lange 
straat. Deze straat, niet te verwarren met de 
west- tangent , wordt begeleid door r i jenbebou-
wing en voert langs de belangr i jkste landschap-
peli jke elementen: de hof met het bestaande 
bomenbestand, het open landschap rond het 
spoor en de open ruimte bij Tu inz icht . Zij 
verbindt het noordel i jk met het zuideli jk 
plandeel. De straat deelt de woonwi jk op in een 
aantal gebieden die ieder een eigen bebou-
wingsvorm hebben: 
- t e n westen van de straat, naar de kassen toe, 
l iggen de kavels voor de vrije sector. De kavels 
worden onts lo ten door groene lanen, haaks op 
de straat. Aan weerszi jden van een laan l igt een 
dubbele rij kavels, zodat het aantal lanen 
beperkt is; 
- ten oosten van de straat, naar de stad toe, is 
een open bebouwingsvorm toegepast . Di t zi jn 
blokken met te lkens vier maisonet tes. Tussen 
de blokken l iggen de tuinen. Regelmat ig wordt 
een blok weggelaten voor een parkeerplaats je 
dat beplant is met bomen; 
- langs de Lunetst raat is een gesloten bebou-
wingsvorm toegepast . Di t zijn pat io-woningen. 
De school is opgenomen in de ho fbebouwing. 
Het noordel i jk deel van het plan, het pr i jsvraag-
gebied, bevat ca. 1600 woningen: 
- v r i j e s e c t o r 111 kavels è 600 m2 

- r i jenbebouwing 210 woningen 
- open bebouwing 768 woningen 
- gesloten bebouwing 260 woningen 
- h o f 250 woningen, 

waarvan 100 met tu in 





De rij 



Het blok De patio 





Routes , geluidshinder , 
kruis ing m e t het spoor, stadspoort 

De lange straat en de Lunetst raat verzorgen de 
onts lu i t ing van de woonwi jk. Zij nemen tevens 
de belangr i jkste langzaam-verkeersroutes op; 
respectievel i jk die tussen Haagse Beemden en 
Prinsenbeek en die tussen Haagse Beemden en 
binnenstad. De conf ronta t ie van verschi l lende 
soorten verkeer wordt opgevangen in de profie-
len van deze straten. De lange straat heeft aan 
beide zi jden brede t ro t to i rs en in het midden een 
groenstrook met een f ietspad. Bij de Lunets t raat 
l iggen t ro t to i r en f ie tspad aan de kant van de 
woonwijk, gescheiden van de ri jbanen door een 
groenstrook. 

De woonwi jk heeft een aantal lawaaier ige 
buren die om maatregelen vragen: de noord-
tangent, het industr iegebied en de spoo r l i j n -
overigens reden te meer om de west - tangent uit 
de woonwi jk te weren. Deze maatregelen zijn 
nauwel i jks met behulp van woongebouwen te 
treffen. Dat zie je ook bij de Haagse Beemden. 
Deze wijk wordt van de noord- tangent gesche i -
den door aarden wal len. Deze landschappel i jke 
oploss ing is zonder meer effect ief , maar door de 
'natuur l i jke ' aanleg ervan is ieder idee van 
stedel i jkheid verdwenen. 

In d i t plan is een meer 'stedel i jke' vorm 
toegepast; de aarden wal len zijn gecombineerd 
met bakstenen keermuren. Vanaf een muur t je 
van 1 m hoog langs de woonst raat loopt het 
talud op tot de gewenste hoogte. Op deze 
hoogte l igt een wandelpad en zijn er p laatsen 
voor verpozing. Deze verded ig ingswerken tegen 
het geluid l iggen in oost-west r ich t ing langs de 
noord- tangent en ten weerszi jden van het spoor. 
Langs de Lunetst raat is, zoals gezegd, een 
gesloten bebouwingsvorm toegepast , die 
opgemetseld is uit dezelfde baksteen als de 
keermuren. 

De kru is ing met het spoor is eveneens 
landschappel i jk opgelost. Een groot gebied rond 
de kru is ing is ui tgegraven, zodat het landschap 
langzaam naar beneden glooi t . De vr i jgekomen 
grond is gebru ik t voor de aarden wal len. Het 
spoor wordt over bruggen gevoerd. Ook hier zijn 
keermuren, bruggehoofden en pi j lers van 
baksteen. 

De Lunetst raat maakt ter plekke van de 
singel een abrupte knik. Precies op deze plaats, 
in de as van de Lunetst raat en aan de rand van 
de oude stad, l igt een dr iehoekig ter re in braak. 
In het plan wordt d i t punt gemarkeerd door een 
grote ronde bakstenen parkeergarage. 

W o n i n g t y p e n 
De verschi l lende woningtypen hebben een 
aanta l gemeenschappel i jke kenmerken: 
- de voorzieningen zijn geconcentreerd; 
- de kamers zijn voor meerdere doeleinden te 

gebruiken en zijn vaak opdeelbaar; 
- de relat ie met de d i recte bu i tenru imte is 

zorgvuld ig bepaald. 

1. De rij. De r i jenbebouwing bestaat ui t sp l i t le -
vel -woningen. Aa n de straatz i jde ligt, verdiept , 
een garage, met daarboven, via een bui tent rap 
bereikbaar, de bel-etage. Direct aan de tu in l igt 
een hoge tu inkamer . In het midden van de 
woning, onts lo ten vanu i t het t rappenhuis , l iggen 
de voorzieningen. Aa n beide gevels l iggen 
kamers. Aan de tu inz i jde l igt een dakter ras met 
een kleine dakkamer. Bruto opperv lak van de 
won ing inclusief garage ca. 120 m2. 

De hof en de twee hogere rijen langs de 
open ruimte bij Tu inz ich t zijn afgeleid van deze 
r i jenbebouwing. Deze gebouwen bestaan ui t 
twee gestapelde sp l i t leve l -woningen. De onder-
ste heef t de tu in, de bovenste het dakterras. De 
bovenste won ing wordt onts lo ten door een 
galer i j aan de achterzi jde. De rijen en de hof zijn 
u i tgevoerd in twee mater ialen, baksteen en 
pleisterwerk. Door omker ingen en wisse l ingen 
worden verschi l lende delen van de lange straat 
geaccentueerd. Zo zijn de voorgevels van de 
lage rijen geple is terd met bakstenen entrees, 
terwi j l de voorgevels van de hof en de rijen bij 
Tu inz ich t u i tgevoerd zi jn in baksteen met 
geple is terde entrees. A l le achtergevels zijn 
geple is terd. De sche id ingen tussen de dakter-
rassen zijn van baksteen. 

2. Het blok. leder blok bevat vier maisonet tes . 
Aan de straatz i jde l iggen de entree en de 
berg ing. Aan de tu in l igt een grote kamer. De 
voorz ieningen l iggen in een strook tegen de 
won ingsche idende wand. Boven l igt in dezelfde 
strook de bui tenkamer van de won ing , zodat 
deze open bebouwingsvorm ook private bui ten-
ruimte bevat. Aan de bui tenkamer l igt een grote 
speelhal met twee kleine kamers. Daarnaast l igt 
nog een kamer. De straatgevel is van glazen 
bouwstenen met een bakstenen entree, de 
tu ingevel is van baksteen (beneden) en ple ister-
werk (boven). Bruto opperv lak van de won ing 
ca. 90 m2. 

3. De patio. In het midden van de won ing l igt de 
pat io. Tussen straat en pat io l igt een woon hal. 
Aan de ene kant van de pat io l iggen de garage 
en, twee treden verdiept, een hoge kamer. Aan 
de andere kant l iggen de voorz ieningen en een 
grote kamer die opgedeeld kan worden. De 
st raatgevels zijn van baksteen. Aan de 
Lunets t raat kunnen de pat io 's geopend worden 
naar de straat door het wegschuiven van een 
grote houten deur. Bruto opperv lak van de 
won ing inclusief garage ca. 115 m2. 


