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Voorwoord

Inhoudsopgave

Voor u ligt mijn afstudeerverslag ‘Geeren Vooruit’. Deze heb ik geschreven als afsluiting van de
masteropleiding Stedebouw aan de Technische
Universiteit Eindhoven. De titel verwijst naar de
buurten Geeren-Noord en Geeren-Zuid in de Hoge
Vucht. De Hoge Vucht is een modernistische jaren
‘60 woonwijk in Breda. Hierna wordt een toekomststrategie gespresenteerd die is gebaseerd op het
benoemen, versterken en toevoegen van de ruimtelijke identiteitsdragers. Hierbij staat de gebiedsidentiteit centraal, om zo verschillende woonmilieus
te realiseren waar mensen prettig in kunnen wonen
en waarmee men zich graag identificeert.
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Hoofdstuk 1 - Onderzoeksopzet
Introductie en aanleiding
Stedelijke vernieuwing (in de Hoge Vucht)
Om te beginnen wordt hierna het projectplan beschreven. Centraal staat het onderzoeken van de
toekomstige ontwikkeling van twee modernistische
woonbuurten, Geeren-Noord en Geeren-Zuid, in
de wijk Hoge Vucht in Breda. De Hoge Vucht heeft
al een tijd te maken met stedelijke vernieuwing.
Afbeelding 1: Buurten in Breda

Stedelijke vernieuwing, gestart in 1997, betekent
het wegnemen van fysieke achterstanden en het
verbeteren van de leefomgeving in steden en wijken. Hierbij gaat het om fysieke inspanningen in
relatie tot sociale, economische en andere opgaven. Stedelijke vernieuwing vindt plaats in steden
en dorpen en is gericht op het wegnemen van achterstanden om zo de leefbaarheid te verbeteren.

Historie
In het verleden werd duidelijk dat sommige wijken
achterop raakten en dreigden af te zakken als er
niets zou gebeuren. De achterstanden waren zowel fysiek als sociaal/economisch. In veel gevallen
stond de kwaliteit van de woonomgeving onder
druk. Het gevaar bestond dat deze processen zichzelf negatief zouden versterken. Voor de stedelijke
vernieuwing was er reeds de stadsvernieuwing,
stadsreconstructie en stadssanering. De stedelijke
vernieuwing werd intussen complexer en omvangrijker. Toen werd al aangegeven dat er in talloze naoorlogse wijken een preventieve herstructurering
noodzakelijk was, waarbij een preventieve aanpak
vernieuwend was. In veel gevallen was de bouwtechnische kwaliteit van woningen in orde, maar
sloot de woonkwaliteit in talloze wijken niet aan
bij de veranderende behoeften van de bewoners.
Om de woonmilieus te transformeren tot woonomgevingen die wel aansloten op de toekomstige
woonwensen, was een herstructurering van de
woningvoorraad en woonomgeving noodzakelijk.
Beleidsdoelen
Vanaf 1997, toen de Nota Stedelijke Vernieuwing
was opgesteld, ging het naast de kwaliteit van de
woningvoorraad en woonomgeving ook om sociale
en economische problemen. Er ontstond uiteindelijk
een volledige verweving tussen stedelijk vernieuwingsbeleid en het Grotestedenbeleid, dat sinds
1994 werd gevoerd om de sociale en economische
problemen in de grote steden te verminderen. Na
de eeuwwisseling werden de pijlers economie,
sociaal en fysiek uitgebreid met integratie en veiligheid. De wijkaanpak werd geïntroduceerd in 2002,
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waarbij meer focus op gebieden werd gelegd. In
2002 kwam er de area-based approach met de 56
herstructureringswijken. In 2007 werden dit de 40
aandachtswijken, wat later de 40+ wijken werden.
Het wijkenbeleid loopt in Nederland van 2008 tot
2018. Het Grotestedenbeleid is in de periode 20102014 opgevolgd door het Stedenbeleid. De belangrijkste (toekomstige) veranderingen omhelzen
een selectieve, actieve en themagerichte aanpak,
gericht op maatwerk op lokaal niveau.
Inhoud en proces
De inhoudelijke benadering van stedelijke vernieuwing gaat over de daadwerkelijke ingrepen
en activiteiten in wijken. Door algemene maatschappelijke ontwikkelingen verandert de context.
De procesmatige benadering gaat over het beleid omtrent stedelijke vernieuwing en de manier
waarop partijen samenwerken om de projecten en
doelen te realiseren. Aan de ontwikkeling van de
stad werken veel partijen samen. Belangrijk voor
de toekomst van stedelijke vernieuwing is dat het
gaat van stad maken naar stad zijn. Procesmatig
neemt, mede door een terugtredende overheid,
de aandacht toe voor de bewoners als (co)producent. Dit is tevens van belang omdat na 2014
het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
stopt. Vernieuwing verandert derhalve van een top
down gestuurde activiteit naar initiatieven vanuit
de maatschappij. Stedelijke vernieuwing gebeurt
daarom steeds meer op uitnodiging. Dit sluit aan
op het streven om in te spelen op verschillen tussen buurten en wijken en deze te realiseren. Om
hierop in te spelen is het relevant om aan te sluiten
op de identiteit die een gebied bezit. De identiteit
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ligt besloten in zowel sociaal-maatschappelijke als
fysiek-ruimtelijke eigenschappen.
Alledaagse en geplande stad
Er bestaat ook een wisselwerking tussen de alledaagse en de geplande stad (Reijndorp & Reinders, 2010). De alledaagse stad is de wereld van
de bewoners en gebruikers. De geplande stad is
die van de professionals. Aan de ene kant is hier
sprake van twee tegengestelde systemen, maar
er is ook interactie en wederzijdse beïnvloeding.
Hierbij zijn twee domeinen naast elkaar te plaatsen. Er is de stad als object van identiteitsvorming
door bewoners en gebruikers en er is de stedelijke
ruimte als object van professionele planning en
beleid. De uitdaging is om deze twee domeinen
nadrukkelijker op elkaar te betrekken middels een
integrale samenwerking.
Identiteit en plek
Voor een goed begrip van het alledaagse dient gekeken te worden naar identiteit en plek. Bewoners
en gebruikers accepteren de geplande wereld,
maar zetten deze middels tactieken naar hun
hand. ‘Branding’ wordt als methode ingezet om de
kloof tussen de geplande en alledaagse wereld te
overbruggen. Nadat de geschiedenis en kernwaarden van een gebied achterhaald zijn worden deze
gebruikt bij de vernieuwingsplannen. De vraag die
daarbij speelt is of bestaande waarden ook per
definitie de waarden voor de toekomst zijn. De
gevonden en gewenste kernwaarden worden bij
branding’ vervolgens toegespitst op leefstijlen en
woonmilieus, waarbij bewonersgroepen als segmenten van de woningmarkt worden beschouwd.

Projectkader
Breda - uitgangspositie
Breda heeft historisch gezien een gunstige ligging
en uitgangssituatie in Brabantstad, met een goede
positie tussen Randstad en Vlaamse Ruit. Het is
tegenwoordig een stad met een sterke regionale
Afbeelding 2: Breda - Randstad & Vlaamse Ruit

economie en een prettig woonklimaat. De recente aanleg van de HSL en ViaBreda zijn nieuwe
kansen voor verdere (inter)nationale profilering.
Uit de wijkmonitor blijkt echter ook dat er op sommige aspecten verbeteringen mogelijk zijn, zoals
onderhoud van de openbare ruimte, veiligheid en
imago. Stedelijke vernieuwing is, zoals hiervoor
beschreven, een middel om dit te realiseren en een
positieve impuls te geven aan buurten en wijken in
de stad.
Breda - verschil: mozaiek
Om stad te zijn is aandacht voor verschil en contrast belangrijk, in plaats van gelijkheidsstreven en
het uitbannen van verschillen. In Breda wordt in de
structuurvisie 2030 hieraan gerefereerd middels
‘Breda Mozaiek’ (Gemeente Breda, 2013, p. 20).
Door inzicht in de identiteit van een buurt zijn lokaal
herkenbare woonmilieus te creëren. De gedachte
is dat ontwikkelingen hierdoor beter aansluiten op
de wensen van (potentiële) bewoners. Buurten zijn
op deze manier succesvoller te maken. Vandaar
de zoektocht naar de ware identiteit van een buurt.
‘Branding’ betekent het benutten en ontwikkelen
van specifieke kernwaarden.
Breda - wijkvernieuwing
In de toekomstige stedelijke vernieuwing, welke
uit gaat van verschil en contrast, staat het werken
met identiteit centraal. Breda is op dit moment vier
wijken aan het vernieuwen. De Hoge Vucht in het
noorden van Breda is één van deze wijken en is
een typische functionalistische modernistische jaren ’60 wijk. Om de Hoge Vucht voor de toekomst
een kwaliteitsimpuls te geven, worden hier een

aantal buurten getransformeerd en geherstructureerd. Voor Geeren-Noord en Geeren-Zuid zal
worden onderzocht hoe, op basis van de huidige
identiteitsdragers, deze zijn te versterken en nieuwe zijn toe te voegen.

Probleemstelling en doelstelling
Hoofdvraag
Welke ruimtelijke strategie is, gebaseerd op de
identiteit van Geeren-Noord & Geeren-Zuid, te adviseren voor de toekomstige ontwikkeling van deze
buurten?
Deelvragen
- Welke criteria zijn noodzakelijk voor een adequate analyse van de woonbuurten?
- Hoe kan in een strategie het werken met identiteit
de ruimtelijke diversiteit verhogen?
- Welke toekomstige kansen, opgaven en projecten komen in Geeren-Noord & Geeren-Zuid hieruit
voort?
- Wat is hierbij een mogelijke rolverdeling tussen
overheid, markt en samenleving?
Operationalisering
In de onderzoeksvragen staan een aantal kernbegrippen. Om misverstanden te voorkomen dienen
de begrippen geoperationaliseerd te worden. Operationaliseren is volgens Verschuren en Doorewaard het proces van het kiezen en nauwkeurig
omschrijven van indicatoren voor complexe en/of
abstracte begrippen (Verschuren & Doorewaard,
2007, p. 143).

- ‘Ruimtelijke strategie’ geeft een plan van stappen
en methodes om een vooraf geprojecteerd (ruimtelijk) programma te realiseren.
- Identiteit’ heeft betrekking op de typerende kenmerken van een gebied die besloten liggen in zowel sociaal-maatschappelijke als fysiek-ruimtelijke
condities.
- ‘Ontwikkeling’ is het realiseren van projecten die
een verandering/verbetering realiseren ten opzichte van de huidige situatie.
- ‘Criteria’ zijn een limitatieve opsomming, op basis
waarvan een specifieke identiteit en eigenschappen kunnen worden vastgesteld.
- ‘Woonbuurt’ is een gebied waarin het hoofddoel
wonen is, in zekere zin fysiek of ten-minste psychisch begrensd.
- ‘ Ruimtelijke diversiteit’ zijn voor bewoners duidelijk merkbare verschillen tussen gebieden.
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het creëren van een
ruimtelijke toekomststrategie voor de verdere ontwikkeling van Geeren-Noord en Geeren-Zuid door
het…
... ontrafelen van de gebiedseigen kernwaarden
(identiteitsdragers)
... typeren van specifieke woonmilieus met bijbehorende eigenschappen
... opstellen van strategische stedebouwkundige
projecten met een bijbehorend programma van
eisen
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Model, strategie & materiaal
Onderzoeksmodel
In het diagram van afbeelding drie staat een schematische weergave van het onderzoeksmodel.
Er wordt gestart met een literatuurstudie over
wijkontwikkeling en identiteit (a). Op basis hiervan
wordt een methodiek opgesteld hoe de identiteit
van Geeren-Noord en Geeren-Zuid is te analyseren. Vanuit deze analyse wordt een ruimtelijke
toekomststrategie opgesteld (c). Hierbij komen
ook relevante strategische projecten aan bod
om de strategie te realiseren. De strategie wordt
uitgewerkt in een stedebouwkundig programma
van eisen (d). In de conclusie worden de onderzoeksbevindingen weergegeven (e). Ook worden
een aantal relevante aanbevelingen gedaan. In
de gehele benadering staan zowel inhoud (wat
te realiseren) als proces (hoe is het te realiseren)
centraal.
Onderzoeksstrategie: casestudy
Er bestaan verschillende soorten van onderzoeksstrategieën. Voor dit onderzoek is de casestudy
de meest geschikte. De kenmerken van een casestudy zijn: een smal domein met een klein aantal
onderzoekseenheden,
een
arbeidsintensieve
Afbeelding 3: Onderzoeksmodel
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benadering, meer diepte dan breedte, een selectieve ofwel strategische steekproef, gericht op het
geheel in plaats van eenheden, een open waarneming op locatie en kwalitatieve gegevens met dito
onderzoeksmethoden.

voudige en vergelijkende casestudy. In dit onderzoek zal sprake zijn van een combinatie. Beide
buurten worden op enkelvoudige wijze onderzocht,
maar omdat er verschillen worden aangeduid is er
tevens sprake van een vergelijkende casestudy.

Wanneer deze kenmerken worden gekoppeld aan
dit onderzoek valt op dat er met het onderzoeken
van twee buurtenr een smal domein wordt gekozen,
waarbij een diepte onderzoek naar de specifieke
situatie wordt uitgevoerd. Door voor Geeren-Noord
en Geeren-Zuid te kiezen wordt voldaan aan het
kenmerk van een strategische, vooraf uitgekozen,
steekproef. Een andere karakteristiek van de
casestudy is dat men probeert een integraal beeld
te krijgen van het object, de buurt, als geheel. Dit
sluit meer aan bij een holistische werkwijze. Triangulatie is een belangrijk criterium voor een open
waarneming. Hierbij worden interviews gehouden
met belanghebbenden, observaties ter plaatse
(open waarneming op locatie) en inhoudsanalyse
van beleidsdocumenten om een compleet beeld
te krijgen. Er wordt tevens gebruik gemaakt van
zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens.

Onderzoeksmateriaal
Als onderzoeksmateriaal wordt in dit onderzoek
gebruik gemaakt van de volgende bronnen. Personen zijn zowel informant als deskundige. Media zijn
zowel gedrukt (krant of tijdschrift) als elektronisch
(internet). Werkelijkheid wordt gebruikt als direct
object van (visuele) analyse, zoals de openbare
ruimte en gebouwen in een buurt. Documenten
lijken enigszins op media maar hebben geen
duidelijke adressering. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeksverslagen, jaarverslagen, rapporten, beleidsnota’s, tekeningen, plattegronden en dergelijke. De
literatuur is zowel een kennis- als databron en biedt
theoretisch inzicht in verbanden tussen beschreven
verschijnselen. Vaak worden hieruit theoretische
concepten afgeleid die worden toegepast om een
eigen theoretisch kader te vormen.

Voor een casestudy onderzoek bestaan verschillende modaliteiten en varianten, zoals de enkel-

Relevantie
Sociale relevantie
Er wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende typen relevantie. Enerzijds sociale relevantie en
anderzijds wetenschappelijke relevantie. Voor wat
betreft de sociale relevantie sluit het maken van
een ruimtelijke strategie voor Geeren-Noord en
Geeren-Zuid aan op het streven om de inwoners
van Breda een goed woonklimaat te bieden. Door
veranderingen in de maatschappij, zoals onder

meer individualisering en vergrijzing, sluiten de
huidige wensen en behoeften van bewoners niet
langer vanzelfsprekend aan op het aanbod van woning en woonomgeving. Wijken zijn gerealiseerd in
de periode dat bijvoorbeeld de wijkgedachte het
planningsprincipe was. Door de jaren heen is dit
planningsprincipe langzaam veranderd/geëvolueerd. Er worden de laatste jaren stappen gezet
met de ontwikkeling van woonservice zones, om zo
aanpassingen aan de woonomgeving en het voorzieningenniveau aan te brengen en de wensen/
behoeften in overeenstemming te brengen met het
aanbod. Op meer aspecten is er een mismatch die
kan worden aangepakt. Zo blijkt uit de wijkmonitor
van de gemeente Breda dat woonbuurten op een
aantal aspecten slecht scoren. Hierin verandering
aanbrengen is direct van invloed op het woongenot.
Bij de verdere bestudering zal voornamelijk gelet
worden op oplossingen gericht op de stedelijke
leefomgeving, woningvoorraad en voorzieningen.

Opbouw verslag
Hierna wordt allereerst de theorie over stedelijke
vernieuwing & modernisme (wijkgedachte) nader
beschreven. Vervolgens wordt de buurt Geeren
in de wijk Hoge Vucht nader geanalyseerd. Hierbij
wordt zowel de historie als de actualiteit bekeken.
Daarna wordt de theorie over ruimtelijke identiteit
en de te gebruiken onderzoeksmethode uitgelegd.
Wanneer deze bekend zijn worden de ruimtelijke
identiteitsdragers van Geeren (in de Hoge Vucht)
beschreven. Op basis hiervan wordt een strategische toekomstvisie opgesteld. In de toekomstvisie
wordt een ruimtelijke strategie opgesteld om meerdere diverse woonmilieus te realiseren. Dit wordt
weergegeven middels een visiekaart, doorsnedes,
impressies en een ontwikkelingsprogramma.
Tenslotte wordt in de conclusie teruggeblikt op de
onderzoeksvragen. Ook worden op basis daarvan
aanbevelingen gedaan.

Wetenschappelijke relevantie
Voor wat betreft de wetenschappelijke relevantie draagt dit onderzoek in algemene zin bij aan
inzichten over de huidige en toekomstige situatie
in modernistische wijken. Daarbij worden wetenschappelijke theorieën over stedelijke vernieuwing,
identiteit en thema’s als vergrijzing, veiligheid en
dergelijke toegepast op mogelijke verbeteringen
en projecten die toepasbaar zijn. Op dit moment is
een debat gaande over de toekomst van stedelijke
vernieuwing. Door in dit onderzoek (het proces van)
stedelijke vernieuwing te koppelen aan een ruimtelijke strategie voor de toekomst, wordt getracht een
bijdrage te leveren aan het huidige debat
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Hoofdstuk 2 - Theoretische aspecten stedelijke vernieuwing & modernisme
Theoretische principes stedelijke vernieuwing
Historie
In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd gestart met het vernieuwen en opknappen van steden
omdat toen duidelijk werd dat de bestaande wijken
lange tijd waren verwaarloosd. De rijksoverheid
regisseerde het stadsvernieuwingsbeleid, waarbij
de opvatting bestond dat stadsvernieuwing slechts
een tijdelijke inhaalslag was. Door het Rijk werden
stimuleringsmaatregelen genomen die in 1984
werden gebundeld in het stadsvernieuwingsfonds
(Wassenberg & Van der Velden, 2012, p. 8)
In de jaren negentig veranderde het beleid. De
stedelijke vernieuwing werd gericht op de moderne
stad, met de vroeg-naoorlogse wijken, die in een
snel tempo waren gerealiseerd. De problemen
dienden zich gelijktijdig aan. De opgaven waren
inmiddels moeilijker en omvangrijker geworden.
Daarnaast nam het aantal thema’s toe waarop
actie was vereist was. In 1997 werd in de Nota Stedelijke Vernieuwing gemeld dat hoewel de stadsvernieuwing vruchtbaar was, deze taak nog niet
was volbracht. Tevens wordt hierin gesignaleerd
dat er een nieuwe preventieve opgave voor het Rijk
ligt. Deze opgave was gericht op de talloze naoorlogse wijken met een eenzijdige woningvoorraad.
De bevindingen waren dat de bouwtechnische
kwaliteit niet onoverkomelijk slecht was, maar dat
de woonkwaliteit niet overeen kwam met de veranderende wensen en behoeften van de bewoners.
Herstructurering van de woningvoorraad en woonomgeving waren een oplossing om de woonmilieus

zodanig te transformeren dat deze wel aansloten
op de (toekomstige) woonwensen van de (potentiële) bewoners. Deze transformatie stond centraal
in de Nota Wonen uit 2000.
In 1994 werd het grote stedenbeleid (GSB) een
speerpunt van het Rijk. Het GSB had het doel om
stedelijke problematiek op uiteenlopende vlakken
aan te pakken. In eerste instantie was het GSB gebaseerd op drie pijlers: economie, sociaal en fysiek.
Economie richtte zich op de economische vitaliteit
in de stad. Sociaal had betrekking op de kwaliteit
van de sociale/fysieke leefomgeving, de zorg en
veiligheid. Fysiek moest tenslotte voorzieningen
treffen om de kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving te verbeteren. Later kwamen daar nog
twee pijlers bij, namelijk integratie en veiligheid. De
pijler integratie was gericht op het samenleven van
verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen.
Veiligheid was gericht op het borgen van de leefbaarheid in achterstandswijken. Omdat de stedelijke vernieuwing niet langer alleen om de kwaliteit
van woning en woonomgeving gaat, kreeg deze
steeds meer raakvlakken met het GSB, waardoor
deze uiteindelijk met elkaar werden geïntegreerd
middels het stedenbeleid (2010-2014). Belangrijk
hierbij is dat op lokaal niveau problematiek opstapelt en aangepakt moet worden. Relevant is dat het
investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) na
2014 stopt (Platform31, 2012, p. 4).
Gedurende de tijd nam het aantal taken/formaat
van de aanpak toe (Wassenberg & Van der Velden, 2012, p. 9). Om hiermee om te gaan werd
een focus toegepast op specifieke gebieden, zoals

de ‘area-based approach’ in Europa. In 2002 werd
dit met een lijst van herstructureringswijken de 56
wijkenaanpak. In 2007 werd deze lijst op basis van
18 criteria aangescherpt tot de 40 aandachtswijken
(later 40+ wijken) die centraal staan in het wijkenbeleid (2008-2018). In deze wijken zijn zowel curatieve als preventieve maatregelen nodig.
Definitie en facetten
Stedelijke vernieuwing bevat twee invalshoeken
(Wassenberg & Van der Velden, 2012, p. 6). Aan
de ene kant gaat het om het beleid, aan de andere
kant om de activiteit. De oorspronkelijke definitie
(uit 2002) staat in de Wet Stedelijke Vernieuwing,
maar een kortere definitie luidt: “de centrale
doelstelling van de stedelijke vernieuwing is het
wegnemen van fysieke achterstanden en het verbeteren van de leefomgeving in steden en wijken”.
Op dit moment gaat het om het bevorderen van de
kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad,
het verbeteren van de fysieke kwaliteit van de
leefomgeving en het realiseren van een gezonde/
duurzame leefomgeving.
Stedelijke vernieuwing is een maatschappelijke
activiteit. Veel partijen, waaronder de overheid,
maar ook woningcorporaties, bedrijven en bewoners werken aan de gebiedsmatige ontwikkeling
van de stad. Recent nam, onder invloed van een
terugtredende overheid, de aandacht voor bewoners als (co)producent toe. Andere partijen krijgen
een nieuwe rol toegespeeld om met de stad aan de
slag te gaan. Er is nu meer aandacht voor lokale
ontwikkelingen, ideeën en activiteiten. Denk hierbij aan de spontane stad (Urhahn Urban Design,
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2010) waarin ontwikkelingen meer bottom-up dan
top-down plaatsvinden. Omdat bewoners het niet
alleen af kunnen, is er meer aandacht voor verenigings-/coöperatieve vormen van samenwerking. In
de toekomst zullen nieuwe partijen zich aandienden, waarbij gedacht kan worden aan energiemaatschappijen, banken en (zorg)verzekeraars.
Een voorbeeld van dit maatschappelijke facet zit
bij woningcorporaties in het streven om middels
strategisch voorraadbeheer de kwaliteit van de
woningvoorraad op peil te houden. Deze partijen
werken steeds gebiedsgerichter en investeren in
voorzieningen voor een goede sociale leefomgeving. Marktpartijen spelen vaak een rol wanneer
er sprake is van (grootschalige) herstructurering
of (winkel)vastgoed. Hier liggen mogelijkheden
omdat deze partijen van oudsher al partner zijn.
Bewoners kunnen eigenaar van hun woning zijn.
Gentrificatie is het proces waarbij bewoners met
eigen geld investeren in bestaande woningen en
wordt tegenwoordig positief benaderd. Denk hierbij onder andere aan de kluswoningen, waarbij
corporaties voor een (symbolisch) laag bedrag
woningen verkopen zodat bewoners deze kunnen
opknappen.
Context en trends
Door algemene maatschappelijke ontwikkelingen
die voor nieuwe ontwikkelingen zorgen is stedelijke vernieuwing aan verandering onderhevig. Een
aantal belangrijke trends zijn reeds zichtbaar (Wassenberg & Van der Velden, 2012, pp. 10-12).
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- Schaalvergroting zorgt ervoor dat competitie en
verschillen tussen gebieden toenemen. Een terugtredende (rijks)overheid zal leiden tot een versterking van de verschillen. Voor sterke gebieden werkt
de toenemende competitie positief, maar voor impopulaire werken negatief. Binnen steden worden
sterke wijken sterker en zwakke wijken zwakker.
Dit heeft te maken met de financiële ruimte voor
investeringen (herstructurering) en de (winst)marges. Door een lage druk op de vastgoedmarkt komt
er echter wel weer ruimte voor aanpassingen.
- Ruimtebehoefte is een andere trend. Door individualisering neemt het aantal huishoudens toe,
die in ruimere woningen willen wonen. Middels
verdichting wordt de groene ruimte beschermd en
ongebreidelde groei voorkomen. Het realiseren
van een goede balans tussen ruime woningen en
openbare ruimte is van belang. Tussen gebieden
verschilt dit, waardoor middels differentiatie in
woonmilieus variatie in huishoudensvormen kan
worden geboden. Bewoners die zelf willen investeren (gentrification) kunnen dit via particulier opdrachtgeverschap doen.
- Migratie en vergrijzing hebben een grote impact,
waarbij het gaat om kwantitatieve ontwikkelingen.
Dit leidt tot regio’s die krimpen of groeien. Werkgelegenheid kan een belangrijke push of pull
factor zijn. Door migratie komen nieuwe mensen
naar Nederland, wat kwesties teweeg brengt als
integratie en segregatie. Vergrijzing is een actuele
demografische kwestie. Dit leidt aan de ene kant
tot een toenemende zorgvraag. Aan de andere
kant worden mensen vitaler en rijker wat gevolgen heeft voor de vrijetijdsbesteding. Ook willen
ouderen een rol spelen in het verenigingsleven en

vrijwilligerswerk. Verder hebben sommige ouderen
last van vereenzaming, maar dit biedt kansen voor
coöperatieve woonvormen. Door de extramuralisering worden wonen en zorg van elkaar gescheiden.
Dit zorgt ervoor dat mensen langer thuis moeten
blijven wonen, wat fysieke opgaven geeft voor woning en woonomgeving.
- Klimaatverandering zorgt voor heftigere buien,
waardoor de opslag/afvoer van regenwater in stedelijke gebieden meer aandacht nodig heeft. Ook
krijgt warmte in het stedelijk klimaat steeds meer
aandacht. Op termijn stijgen de energiekosten
waardoor energiereductie belangrijk is. Onrendabele woningen worden minder aantrekkelijk en
moeten worden vervangen voor energie neutrale
projecten.
- De verhouding overheid-markt-samenleving is
aan het veranderen door een terugtredende overheid en de zoektocht voor nieuwe partijen. Het
ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden
is actueel. Samen zal afgesproken worden welke
basiskwaliteit geborgd moet worden. Nu al wordt
beheer van de openbare ruimte soms uitbesteed
aan de bewoners die daardoor meer invloed krijgen op hun woonomgeving. De gemeente zorgt
voor de basis, de overige partijen voor de plus. Ook
op andere terreinen kan dit plaatsvinden.
- Economie is een laatste trend, waarbij vast staat
dat de (onzekere) economische ontwikkeling grote
invloed (zowel voor als tegen) heeft op stedelijke
vernieuwing. Middels financiële middelen kunnen
bepaalde investeringen wel uitvoerbaar zijn. Ook
de wensen die mensen hebben is (deels) afhankelijk van het economische tij.

Opgave: vernieuwen op uitnodiging
Door een onzekerder toekomst moeten plannen
een bepaalde mate van flexibiliteit bevatten, zodat
middels haalbare aanpassingen op veranderende
omstandigheden kan worden ingespeeld. De opgave wordt om lokaal maatwerk te leveren waarin
verschil centraal staat. Er wordt gezocht naar een
balans, waarbij de inzet van overheidsmiddelen
wordt afgestemd op de inzet van burgers en/of
marktpartijen. Op plaatsen waar deze laatste groep
niet in actie komt kan de overheid de regie behouden, terwijl op andere plaatsen de overheid juist
een terughoudende rol kan krijgen. Allianties met
nieuwe partners leiden tot nieuwe strategieën. De
top-down sturing van vroeger zal veranderen naar
vernieuwen op uitnodiging. Hierbij worden bewoners en marktpartijen uitgenodigd om eigen plannen
te realiseren. Stedebouw wordt weer organisch.
Wel dient de basiskwaliteit gewaarborgd te worden
als nieuwe allianties uit blijven, waardoor deze met
name voor de plus interessant zijn. Strategieën
zijn afhankelijk van de potenties van gebieden als
partijen. Omdat rijksbudgetten stoppen (denk aan
Afbeelding 4: Rolkeuze overheid - partijen

ISV), zijn ‘revolving funds’ interessant aangezien
deze als ‘trigger money’ gebruikt kunnen worden.
Hierna worden ingegaan op een aantal belangrijke
opgaven voor stedelijke vernieuwing (Wassenberg
& Van der Velden, 2012, p. 14)
De belangrijkste opgave is het herkennen en
benutten van verschillen tussen gebieden. Het is
nodig om gebieden te doorgronden en kansen/
potenties in beeld te brengen en te benutten. Per
gebied ontstaat meer differentiatie in beleid en minder focus op verdelende rechtvaardigheid. Zwakke
wijken aanpakken moet niet gericht zijn op een stedelijk gemiddelde, maar juist op de verschillende
positie die een wijk in de stad heeft. Wijken krijgen
hierdoor juist verschillende potenties waardoor het
karakter beter behouden blijft.
Ook de verschillen tussen huishoudens nemen toe.
De woonwensen zijn nu meer divers, waardoor een
wens bestaat voor gevarieerde woonmilieus. Omdat de gemiddelde leeftijd van woningen meer dan
veertig jaar is zijn onderhoud en beheer daarom
belangrijk om de voorraad bouwtechnisch goed te
houden. Omdat niet alle woningen goed aansluiten
en zijn aan te passen aan veranderende woonwensen, moet op termijn de kwaliteit worden aangepast
middels renovatie of herstructurering (sloop- en
nieuwbouw). In de goedkope koop zit problematiek
met betrekking tot onderhoud. Dit probleem neemt
toe als het eigen woningbezit toeneemt. Verder
blijft energiereductie relevant. De openbare ruimte
moet aan een hogere standaard voldoen, waarbij
kwaliteit voor kwantiteit moet komen. Hierdoor is
de leefomgeving aan veranderingen onderhevig.

Migranten trekken naar economisch sterke gebieden, zoals Nederland. Daar komen ze veelal in de
reeds zwakke wijken terecht, waardoor daar de
leefomstandigheden verder onder druk komen.
Vergrijzing leidt tot een toenemende zorgvraag en
stelt nieuwe eisen aan woning en woonomgeving.
Wonen in combinatie met werken (ZZP-ers) wordt
ook belangrijk, net als particulier opdrachtgeverschap.
Verschillende type wijken en woonmilieus hebben
elk andere toekomstige opgaven. Voor dit onderzoek zijn de hoogbouwwijken relevant. Deze
wijken hebben veelal een eenzijdige woningvoorraad en een concentratie kansarme huishoudens.
Hoogbouw stond in de jaren tachtig synoniem voor
de mislukte maakbare samenleving. Nieuwe hoogbouw heeft echter een veel positiever (lees: hoogstedelijk) imago. Dit imago straalt uit op de oude
massabouw uit de jaren zestig en zeventig. Veel
woningen uit deze periode kampen met slijtage en
zijn inmiddels toe aan verbetering of vervanging.
Kansen voor verbetering liggen hier bij vergrijzing,
toegankelijkheid, energiereductie en veranderende
woonwensen.
Verschillen
In de toekomst wordt de kwaliteit van gebieden verhoogd, maar de manier waarop zal veranderen. De
overheid krijgt een andere rol en zal middels een
uitnodigende houding andere partijen in de samenleving interesseren om initiatieven te ontplooien.
De overheid borgt de basiskwaliteit (ondermaat).
De bewoners zorgen voor de meerwaarde (plus).
Leveren van lokaal maatwerk, waarin verschillen
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erkend en benut worden, wordt belangrijk net
zoals gebiedsgericht werken, gericht op de vraag
vanuit de potentie die gebieden en partijen bezitten (Wassenberg & Van der Velden, 2012, p.
18) (Platform31, 2012, pp. 6-7). Er ontstaat een
accentverschuiving van de woning naar ‘wonen’
en ‘leven’ in bredere zin. Wonen gaat over thuis
voelen, verblijven, leven en werken. Om maatwerk
te realiseren moeten verschillen worden gemeten,
benoemd, erkend, geaccepteerd en benut, om zo
de herkenbaarheid van de leefomgeving en de eigen identiteit te versterken. Denken in verschillen
kan kansen bieden en er zal meer te kiezen zijn,
maar het betekent ook het accepteren dat niet alles
in een gebied is te realiseren. De basiskwaliteit zal
per gebied verschillen en afhangen van de bewoners en de middelen.
Dit biedt een einde aan het streven naar gelijkheid
en eenheidsworst. Ook is niet alles te plannen,
zeker niet in onzekere periodes. Van belang is een
doel op hoofdlijnen, ook wel een stip op de horizon.
Dit werkt richtinggevend, maar is geen blauwdruk.
Tijdelijke bestemmingen zijn dan ook geen noodoplossing, maar dragen bij aan flexibiliteit.
Uitnodigen & potenties
Vroeger verliep het planningsproces voornamelijk
top-down, waarbij de overheid en corporaties masterplannen opstelden. In de toekomst zal worden
ingezet op een variatie in de opgave, kansen, potenties en samenwerking, waarbij wederkerigheid
in de relatie bestaat. Het aantal partijen zal toenemen, waardoor minder vaak één partij de stedelijke
vernieuwing regelt, waarbij het proces verandert
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van top-down naar bottom-up. Er zal worden ingezet op het verleiden en uitnodigen van partijen om
met initiatieven te komen. Alleen daar waar geen
initiatieven van de grond komen wordt ingegrepen
door de overheid. Stedelijke vernieuwing wordt
uitnodigingsvernieuwing (Wassenberg & Van der
Velden, 2012, p. 22).
De potenties van een gebied of gebouw staan centraal. Deze komen voort uit de historie van de plek,
ligging, imago, bevolking en ruimtelijke, sociale,
culturele en economische aspecten. Partijen kunnen elkaar uitdagen om op basis van de potenties
een propositie te doen. Van sectoraal programmeren wordt een stap gezet naar een integrale visie
om op basis daarvan partijen uit te nodigen. Een
genuanceerde visie kan verkokerd denken daarbij
voorkomen. Door doelstellingen te combineren kan
dit win-win situaties opleveren, wat weer invloed
heeft op de toekomstwaarde. Een waardekaart kan
op basis van objectieve en subjectieve data potenties zichtbaar maken. Geïnteresseerden kunnen dit
gebruiken om (rendabele) proposities op te stellen.
Proposities en pmc’s
Vanuit een gedegen analyse en het benoemen
van verschillen kan een realistische toekomstvisie
worden opgesteld. Hiermee kan middels nieuwe
product-markt combinaties (pmc’s) op specifieke
niches worden ingespeeld, aangezien persoonlijkheden, leefstijlen en woonvoorkeuren individueel
zijn (Wassenberg & Van der Velden, 2012, pp. 2526).

Denk ter illustratie aan verouderde flats die in
goede jaren geherstructureerd worden. In crisistijd
is dit echter niet rendabel. Denken in verschillen
levert de gedachte dat er ook “slechtere” maar
goedkope woningen kunnen bestaan. Middels verkoopformules van huurwoningen ontstaan hybride
koopconstructies voor huurders. Bewoners kunnen
dan zelf hun woning renoveren, al zullen ze misschien genoegen moeten nemen met enkel glas.
Dit leidt tot nieuwe pmc’s, soms zelfs zover dat
het kluswoningen worden die voor een symbolisch
bedrag verkocht worden. Deze denkwijze levert
een impuls voor ondernemerschap. Particulier opdrachtgeverschap is een voorbeeld van een manier
om bewoners hun eigen woning te laten realiseren.
De stedelijke vernieuwing dient in de toekomst
ruimte over te laten voor proposities en nieuwe
pmc’s (Platform31, 2012, p. 9). Een propositie is
een kansrijk voorstel/project waarmee één of meerdere partijen aan de slag wil gaan, zoals bijvoorbeeld een gebouw, park of straat. Verschillende
partijen hebben ieder eigen inzet van kennis, geld
en tijd. Bij kansrijke proposities zullen vanzelfsprekend andere partijen aanhaken is de gedachte om
gezamenlijk meerwaarde te behalen. Randvoorwaarden zijn het herkennen van kansen, ruimte
voor aanbod, haalbare businesscase, openheid bij
partijen en een voldoende ondernemende houding.
In Breda wordt bij het benaderen van de openbare
ruimte niet gedacht over schoon-heel-veilig, maar
over gedeeld-herkenbaar-duurzaam. Door bewoners te laten meedenken bij het werken met proposities kunnen ze co-producent worden in plaats van

woon-consument te blijven.
Gebieden en gebouwen hebben een levenscyclus
die bestaat uit ontwikkelen, bouwen en beheren.
Vaak staan deze stappen los van elkaar en is de
expertise stapsgewijs verdeeld of bij verschillende
partijen ondergebracht. In de beheerfase vinden
aanpassingen vaak niet plaats totdat er grootschalige vernieuwing moet plaatsvinden. Door vanuit de
levenscyclus van een gebied als geheel te denken
is dit te veranderen. Middels ontwikkelend beheren
vinden beide activiteiten tegelijk plaats.
Gebiedsproposities zijn een methode om ontwikkeling en meerjarig beheer aan elkaar te koppelen.
Hierbij neemt een partij zowel ontwikkeling als
beheer op zich, of sluiten partijen onderling een
samenwerkingsovereenkomst of convenant.
Toekomst: van stad maken naar stad zijn
Stedelijke vernieuwing bevat een transitie van stad
maken naar stad zijn (Wassenberg & Van der Velden, 2012, p. 28) (Platform31, 2012, p. 27). Stad
maken komt overeen met de Nederlandse topdown planningstraditie in waarbij de overheid de
regie had en met de markt en het maatschappelijk
middenveld een blauwdruk plan opstelde. Dit heeft
veel opgeleverd maar past niet bij stad zijn, aangezien het niet gaat om het programma maar om de
stad zelf. De opgave van de toekomst is gebaseerd
op lokaal maatwerk, waarbij herkennen en benutten van verschillen centraal staat.
Het realiseren van vitale steden is en blijft het uitgangspunt bij stedelijke vernieuwing. De manier
waarop zal echter veranderen. Stedelijke vernieuwing verandert van nationaal beleidsdoel naar

lokaal middel om stad te zijn. Er dient scherp gekozen te worden wat de te borgen basiskwaliteit is.
Aandacht moet worden besteed aan de potenties
die gebieden bezitten. Niet langer de verdelende
rechtvaardigheid (gelijkheid), maar ruimte voor een
stedelijke vernieuwing op uitnodiging.
Afbeelding 5: Wijkgedachte geschematiseerd

Bron: Van der Cammen & De Klerk, 2003, p. 195

Theoretische principes modernisme
Wijkgedachte
In “De stad der toekomst, de toekomst der stad”
werden onder leiding van Ir. A. Bos de principes
van de wijkgedachte beschreven (De Boer &
Lambert, 1987, p. 27). De wijkgedachte was een
sociaal-ruimtelijk model voor de stadswijk waarin
het gezin centraal stond (afbeelding vijf). Het werd
het sociaal-ruimtelijk model voor de naoorlogse
stadsuitbreidingen (Van der Cammen & De Klerk,
2003, pp. 194-195). Wanneer men keek naar de
bestaande woonwijken kreeg men door de doodse
straten met verwaarloosd buurtgroen een gevoel
van sociale machteloosheid. Na de oorlog zouden
mensen van verschillende sociale klassen en leeftijden in overzichtelijke wijken gaan samenwonen.
Dit resulteerde in een bevolkingssamenstelling die
bestond uit verschillende klassen, geloofsrichtingen en leeftijdscategorieën. (Van Meijel, Van Es,
Bouma, Van Beek, & Caris, 2010, p. 21).
Men realiseerde dat de stadsgemeenschap in de
grote stad niet meer tot haar recht kon komen omdat het individu in de stad plaats moest maken voor
de massa, waardoor het idee van de stedelijke samenleving onder druk kwam te staan. De mens als
sociaal wezen moest weer deel gaan uitmaken van
verschillende sferen en milieus. Om het gemeenschapsleven te hervinden werd de stad in verschillende wijken opgebouwd, waardoor de wijkgedachte een geleding toekende aan de opbouw van de
stad (afbeelding zes & zeven). Het stadscentrum
speelde voor het dagelijks leven een verheven,
maar ondergeschikte rol (De Boer & Lambert,
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Afbeelding 6: “Geleding der Stad”

Bron: Stichting Wederopbouw Eindhoven, 2014
Afbeelding 7: Stad - wijk - buurt

1987, p. 29). De wijk heeft een wijkcentrum en bestaat vervolgens uit een aantal buurten met eigen
buurtvoorzieningen. De wijk is het schaalniveau
dat nog als overzichtelijk en begrijpelijk kan worden
ervaren. De buurt is een schaalniveau lager en is
nog geheel persoonlijk. De woning is het laagste
schaalniveau en staat het dichts bij de bewoner.
Een functionalistische benadering zorgde voor het
scheiden van wonen, werken en recreatie.
De wijkgedachte paste bij het idealisme van direct
na de oorlog, ook al was er toen al scepsis door
sociologen over deze denkwijze aangezien ze
niet geloofden dat er wijksamenlevingen zouden
opbloeien. Toen was al het idee dat netwerken van
sociale relaties het niveau van de wijk overstijgen.
De ‘gezonde’ richting van de moderne samenleving
zou juist een andere richting op gaan dan de kleine
parochiale gemeenschappen (Van der Cammen &
De Klerk, 2003, p. 195). De territoriale kaders voor
gemeenschapsvorming hebben in de moderne samenleving dan ook plaatsgemaakt voor functionele
kaders, op basis van beroep, status, interesses en
opvattingen. Toch werden de wijken bevolkt met
groepen die weldegelijk onderlinge contacten legden zoals kinderen, huisvrouwen en senioren.
De wijkgedachte is qua concept deels geslaagd en
deels gefaald. De verwachtingen voor een harmonieuze geïntegreerde samenleving op wijkniveau
bleken te hooggespannen. De wijkgedachte bleek,
ontdaan van alle ideologische principes, als ruimtelijk sturingsprincipe en voorzieningenkader hoogtij
te vieren als het ruimtelijk planconcept voor de
naoorlogse stadsuitbreidingen en heeft daardoor
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weldegelijk geleding aangebracht in de vorm van
Nederlandse steden (Van der Cammen & De Klerk,
2003, p. 195). Veel wijken kregen een sociaal heterogene bevolkingsopbouw en waren voldoende
karakteristiek (lees: overzichtelijk) voor de bewoners om zich ermee te identificeren.
Ruimtelijke opbouw
De naoorlogse wijken waren een voorbeeld van
de open stad, waarbij de wijken een ruime groene
opzet met brede wegen hebben. Aan de integratie
van woning en de naaste omgeving werd aandacht
besteed. Dit resulteerde in nieuwe verkavelingen,
toepassing van woonpaden, gemeenschappelijke
tuinen en veilig bereikbare speeltuinen. Ook het
vermijden van monotonie was belangrijk door
hoogbouw af te wisselen met etagebouw en laagbouw. Hoogbouw diende ook als markering en
herkenning, vandaar dat dit langs hoofdwegen en
bij wijkcentra werd geplaatst (Van der Cammen &
De Klerk, 2003, pp. 199-200).
In technisch opzicht was de woonwijk aantrekkelijk
omdat in korte tijd een op zichzelf staand deel van
de stad werd ontwikkeld. Binnen een plan kon in
verschillende woonmilieus een scala aan woningen
worden aangeboden (De Boer & Lambert, 1987, p.
30). De wijken bevatten wijkcentra, wat zich leende
voor geconcentreerd wonen dichtbij de voorzieningen. Aan de groene rand kon in lage dichtheden
worden gebouwd. Een aantal voorzieningen, zoals
basisscholen en speeltuinen, werd verspreid door
de wijk, net als winkels voor de eerste levensbehoeften. Al in de jaren zestig bleken deze steeds
meer overbodig en ze verdwenen dan ook.

Strokenbouw en verkaveling is een kenmerkend
aspect. Door de rationaliteit in de montagebouw
werden specifieke eisen gesteld aan de stedebouwkundige opzet. Doelmatig gebruik van de
bouwkraan was belangrijker dan plezierige woonomgevingen. Verkavelingen werden aangepast,
bloklengten genormaliseerd en hogere grondopbrengsten middels, weliswaar goedkope, etagewoningen.
De wijkgedachte, het modernisme en functionalisme leidde tot een breuk met het verleden (De
Boer & Lambert, 1987, pp. 33-36). De straat met
straatwand was niet langer het ontwerpelement,
maar juist de woningen in laagbouw en etagebouw.
De productie van woningen zou in blokken gaan
plaatsvinden. Per woonvorm werden dit korte identieke rijen gebouwd volgens rationele principes zoals standaardisatie, prefabricatie en systeembouw.
De eerste periode in de naoorlogse architectuur
is een traditionele stroming volgens traditionalistische waarden, ook wel de Delftse School. De tegenhangers waren de functionalisten, de moderne
architecten met een concrete visie die efficiënte
woningen in rationele verkavelingen ontwikkelden.
Middels moderne materialen en technieken wilde ze menselijke activiteiten zo goed mogelijk in
gebouwen tot hun recht laten komen. Hoogbouw,
etagebouw, brede verkeerswegen en een overdaad aan groen-elementen konden de wijken een
stedelijke allure geven (De Boer & Lambert, 1987,
p. 57).
Binnen het CIAM was Bakema een belangrijke architect. In ‘Van Stoel Tot Stad (1964)’ geeft Bakema

middels afbeelding 8 weer hoe gebouwen met elkaar vriendschap kunnen sluiten, net zoals mensen
via hun kinderen of dieren met elkaar vriendschap
sluiten. De hoogbouw (ouders) beschermt de laagbouw (kinderen). Daardoor wordt de hoogbouw
aan de buitenrand van de buurt gepositioneerd.
Wooneenheid en stempelbouw
Bij het ontwerpen van een modernistische wijk
richtte de aandacht zich op zowel de wijk als op de
groepering van woonvormen (De Boer & Lambert,
1987, pp. 36-38).

Een wooneenheid bestaat daarbij uit een woongemeenschap. Dit is een sociaal en stedebouwkundig haalbare eenheid die bestaat uit verschillende woonvormen zoals laagbouw, etagebouw
en seniorenwoningen (Van der Cammen & De
Klerk, 2003, p. 197). De wooneenheid vormde de
stedebouwkundige bouwsteen, was in de regel een
herhaalbare eenheid en was de basis voor de wijk.
Verschillende bevolkingsgroepen moesten een
plaats krijgen binnen een wooneenheid, vandaar
de menging aan woonvormen. De wooneenheid
was niet gericht op het opdringen van samenho-

Afbeelding 8: Vriendschapsmodel Bakema

Bron: Bakema, 1964
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righeid aan een heterogene groep bewoners, maar
moest een overzichtelijk open woonmilieu vormen.
Middels een gevarieerde inrichting konden de
bewoners een eigen woonomgeving krijgen. Daarnaast was de wooneenheid tevens van invloed op
het stratenpatroon. De wooneenheden werden
voornamelijk in strokenbouw gerealiseerd. Later
werd dit door de repetitie vrij negatief beschreven
als bouwstempels. De wooneenheid werd als
motief in wijken vaak meerdere malen herhaald,
wat enerzijds zorgde voor een bepaalde mate van
samenhang, maar aan de andere kant een vrij
monotone indruk maakte. Hoe dit uitpakte hing
mede af van de architectonische uitwerking. De
wooneenheid werd als ontwerpeenheid vrij snel als
bruikbaar architectonisch basiselement gebruikt
(De Boer & Lambert, 1987, p. 56).

stroken, etagebouw parkeerhoven en wijkcentra
parkeerpleinen. De woonstraat verloor de sociale
functie als ontmoetingsplaats. De voordeuren van
woningen moesten bereikbaar zijn voor de auto,
al zijn de galerijen van de flats die benodigd waren om de infrastructuur te realiseren dat ironisch
genoeg niet. De wijkwinkelcentra kregen een strategische ligging en werden door een belangrijke
verkeersader ontsloten. In sommige wijken kregen
ook voetgangers en fietsers een specifieke plaats,
middels verkeersvrije gebieden, een autosysteem
op een verschillend niveau, of doorgaande voet- en
fietsverbindingen door parkachtige zones. Doodlopende woonstraten, met aan het eind een cul-desac, zorgden eveneens voor luw-verkeerszones.
Op deze plaats in de buurt werden de basisscholen
en sport- en speelvelden aangelegd.

Schaalvergroting en autogebruik
Na de oorlog was kwantiteit belangrijker dan kwaliteit. Dit kwam omdat de woningnood moest worden
aangepakt. De productie van hoge percentages
etagebouw en hoogbouw waren de oplossing. De
vier verdiepingen tellende etagebouw, zonder lift,
zorgde voor snelle woningproductie tegen geringe
kosten. In 1967 werd bijna 76% van de woningproductie in zes bouwlagen of meer uitgevoerd (Van
der Cammen & De Klerk, 2003, p. 200). De traditionalistische woonwijken waren relatief bescheiden
van opzet. De modernistische wijken kenmerkten
een schaalvergroting. Winkelcentra, etagebouw en
hoogbouw werden in de planvorming belangrijker,
net als automobiliteit waardoor in de jaren zestig
ruim opgezette autowijken ontstaan (De Boer &
Lambert, 1987, p. 56). Laagbouw kreeg parkeer-

Problematiek en tegenreactie
Ondanks de idealen van de modernen, zoals
licht-lucht-ruimte, was men niet tevreden over de
naoorlogse woonwijken. Belangrijke kritiek was het
gebrek aan verschil, de geringe mate van activiteit/
bedrijvigheid en de kenmerkende eentonigheid. De
Boer & Lambert (1987, p. 69) stellen dan ook dat
deze wijken geen boeiend en afwisselend woonmilieu bieden, maar dat de groenstructuur wel in
staat is veel architectonische/stedebouwkundige
onmacht te camoufleren. In de eerste periode na
de oorlog werd de vooroorlogse kwaliteit geroemd.
Onder invloed van welvaart en economische/technologische vernieuwing werd de modernistische
architectuur als vooruitstrevend gezien (De Boer
& Lambert, 1987, pp. 69-71). Deze wijken waren
echter niet herbergzaam.

De jaren zeventig bestonden uit een tegenreactie.
De massabouw werd als onpersoonlijk gezien en
de rationele principes waren achterhaald. Er werd
meer laagbouw en minder etage- en hoogbouw
gerealiseerd. De wooneenheid werd niet langer
toegepast als ontwerpeenheid. Rooi- en daklijnen moesten verspringen en de gevels gaven
de woningen een gezicht. De focus lag op een
vriendelijkere samenleving en het buitenleven
(natuurwaarden). Mensen wilden ruime woningen
met tuin, net buiten de steden (suburbanisatie).
De kleinschaligheid kwam door groepjes winkels/
instellingen door de wijk te verspreiden in plaats
van een dominant wijkcentrum. De autodominantie
met het strakke verkeersnetwerk werd doorbroken
door de aanleg van wijkontsluitingswegen met een
geknikt beloop. Vaak werd dit een rondweg door
of om een woongebied. Het centrum bestond vaak
uit een groenrijke verkeersvrije zone. Ook stond
de landschappelijke structuur veel meer centraal,
waarbij landschappelijke elementen moesten worden behouden. De steden wilden in de loop van de
jaren zeventig de suburbanisatie afremmen door
een concurrerend woonmilieu te realiseren middels meer eengezinswoningen en langzaam-verkeersroutes voor fietsers en voetgangers. Hoewel
de auto nog steeds vrij veel bewegingsvrijheid
had, kwamen er wel tal van verkeer remmende
maatregelen zoals smalle (doodlopende) straten
(woonerven) en drempels. Verkeersluw was het
uitgangspunt, met beperkende maatregelen voor
het (doorgaande) verkeer, met name in de woonbuurten.

Hoofdstuk 3 - Geeren-Noord & Geeren-Zuid

Kaart 1
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Ontwikkelingshistorie Hoge Vucht
Quickscan Stedebouwkundige Cultuurhistorisch
Analyse Hoge Vucht - Geeren
Breda-Noord bestaat uit de wijken Belcrum, Doornbos-Linie en Hoge Vucht. De Hoge Vucht bestaat
vervolgens weer uit de buurten:
- Geeren-Noord
- Geeren-Zuid
- Biesdonk
- Wisselaar
- Waterdonken (recente vinexontwikkeling)
Breda-Noord ligt geheel ten noorden van het spoor.
Aan de westkant bevindt zich het stroomgebied
van de Mark. Aan de oostkant liggen de verbinding
naar Teteringen en Oosterhout. De noordkant van
het gebied bestaat uit de Lage Vuchtpolder. De
Hoge Vucht wordt begrensd door de Terheijdenseweg aan de westzijde, de Kapittelweg aan de
oostzijde, de Zwarte Dijk aan de noordzijde en de
noordelijke rondweg van Breda, de Nieuwe Kadijk,
aan de zuidzijde. De Zwarte Dijk is een historisch
structuurelement en vormt een harde grens tussen
de stad en het polderlandschap. Aan de westzijde
liggen verschillende stedelijke voorzieningen, zoals scholen, sportvelden een tuincentrum en een
sportcomplex (Gemeente Breda, 2009, p. 15).
Het plangebied voor de Hoge Vucht was oorspronkelijk een drassige polder. Deze polders waren onderdeel van de Grote Inundatie van Breda, waarbij
de polders vroeger, in de oorlog, gebruikt werden
om een gebied onder water te zetten. Daarmee
vormt de Zwarte Dijk in de Hoge Vucht nog een
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laatste onderdeel van deze linie. Het gebied bestaat voornamelijk uit klei- en veengrond. Dit kwam
omdat de Mark, voordat deze in de jaren zestig
werd gekanaliseerd, een meanderende rivier was
die jaarlijks overstroomde. Hier werd turf gewonnen en later werd het gebied volledig ontveend. Dit
resulteerde in de typerende polderverkaveling met
smalle langgerekte kavels in noord-zuid richting.
Verder was Breda vroeger een kleine handelsstad
met een markt en overslagfunctie. In de 19e eeuw
werden (grote) infrastructurele projecten uitgevoerd. Door de aanleg van kanalen en spoorlijnen
kon de economie verder groeien (Van Meijel, Van
Es, Bouma, Van Beek, & Caris, 2010, p. 10). De
lage Vuchtpolder bleef daarbij een agrarisch gebied, ook tijdens de industrialisatie van Breda.
In 1869 werd gestart met het slechten van de vestingwerken waardoor Breda kon uitbreiden. Hiertoe
werden in de periode 1870-1881 drie plannen van
uitleg gemaakt. De uitbreiding reikte echter niet ver
aangezien de omringende gemeenten vlak aan
de vestingwerken van Breda grensden. De eerste
annexaties door Breda uit 1927 verminderden het
structurele ruimtegebrek. In 1938 stelde Verhagen
een integraal uitbreidingsplan op (het ‘Geraamteplan’) voor de gemeenten Breda, Princenhage,
Ginneken-Bavel en Teteringen. Hierin werd Breda
benaderd als een forensenstad met een aantrekkelijk buitengebied. Op basis van dit ‘Geraamteplan’
annexeerde de gemeente Breda in 1942 een deel
van de Hoge Vuchtpolder, die toen nog onderdeel
was van de gemeente Teteringen (en Ginniken-Bavel & Princenhage) (Van Meijel et. al., pp. 9, 13).

Afbeelding 9: ‘Geraamteplan’ Verhagen (1938)

Bron: Van Meijel et.al., p. 13

Afbeelding 10: Plan in Hoofdzaken Breda (1947)

Afbeelding 11: Uitbreidingsplannen in Onderdelen Hoge Vucht I, II & III

Bron: Van Meijel et.al., p. 19
In 1947 werd het Uitbreidingsplan in Hoofdzaken
opgesteld. Dit plan was gebaseerd op het ‘Geraamteplan’ en had de kenmerken van een bestemmingsplan, aangezien het de bestemming van
de gronden voor de gehele gemeente regelde. In
de jaren vijftig was meer ruimte voor woningbouw
nodig. Hiertoe werd het structuurplan in 1955 opgesteld. Voor de uitbreiding van de Hoge Vucht was
een totaalplan opgesteld dat bestond uit meerdere
onderdelen. Dit waren de uitbreidingsplannen:
- Hoge Vucht I (1960-1961)
- Hoge Vucht II (1961-1962)
- Hoge Vucht III (1962)

Bron: Van Meijel et.al., p. 182
Er was toen ook een intentie om de Lage Vuchtpolder te bebouwen, maar dat is door Gedeputeerde
Staten tegen gehouden.
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Door de oorlog waren een hoop woningen in
Nederland beschadigd of verwoest. Het tekort
bedroeg toen een kwart miljoen woningen, terwijl
de productie na een aantal jaren stil gelegen te
hebben slechts 10.000 woningen telde. De steden
hadden in de wederopbouwperiode (1945-1965)
de opgave veel woningen te produceren tegen beperkte kosten. Dit was ook het geval in Breda waar
de woningbouwproductie ook tot stilstand was gekomen. Breda klom na de oorlog uit het dal waarbij
de bedrijvigheid en welvaart geleidelijk toenamen.
In de jaren vijftig en zestig werd de industrie verder
ontwikkeld en werden een groot aantal woningen
en voorzieningen gerealiseerd. De Hoge Vucht
werd zodanig ontworpen dat binnen korte tijd zoveel
mogelijk woningen konden worden gebouwd (Van
Meijel, Van Es, Bouma, Van Beek, & Caris, 2010,
pp. 15-17). In de modernistische benadering staan
functionalistische principes centraal. Dit betekende
onder andere de scheiding van wonen, werken
en recreatie (Gemeente Breda, 2009, p. 17). De
groeiende beroepsbevolking zou daarbij opgevangen worden in de industrie en nijverheid. Nieuwe
industrieterreinen werden daarom ten noorden van
het spoor ontwikkeld en werden verbonden met de
nieuw te realiseren woongebieden (Van Meijel, Van
Es, Bouma, Van Beek, & Caris, 2010, p. 18).
De Hoge Vucht is ontwikkeld via het principe van
de wijkgedachte. Bij de wijkgedachte stond zoals
hiervoor reeds beschreven een hiërarchische
indeling met bijpassende voorzieningen op verschillende schaalniveaus centraal. Wijken waren
daarbij opgebouwd uit vier tot vijf buurten. Per
buurt zouden er vijfduizend bewoners zijn. De
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wijken kregen een raamwerk van groene open
ruimtes. Daarbinnen bevonden zich wisselende
configuraties woningtypologieën. Hierin was plaats
voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling op
basis van verschil in klassen, leeftijd en geloof. Tot
op heden zijn de ideeën en invloeden hiervan in de
Hoge Vucht nog steeds zichtbaar. Het formaat van
de Hoge Vucht kwam overeen met het formaat van
de katholieke parochie. De buurten zijn volgens
de stedebouwkundige gedachte van de parochiale
eenheden opgezet. Per buurt (parochie) bestond
dit uit een gemeenschap van vijfduizend gelovigen
met in het hart van de buurt een parochiecentrum.
Dit parochiecentrum bestond uit een kerk, verenigingsgebouw, scholen en winkels. De hoofdopzet
van de Hoge Vucht is hiërarchisch en getrapt. Zo
is er op ieder schaalniveau sprake van een motief
dat op gelijke wijze elders wordt herhaald. Hoewel
dit motief niet overal rigide is toegepast, is dit wel
als uitgangspunt goed te herkennen. Hoewel de
Hoge Vucht bestaat uit verschillende (sub)buurten,
hebben de buurten geen duidelijk eigen gezicht,
waardoor het onderscheid tussen de buurten ontbreekt. Dit mag in de toekomst verbeterd worden
(Gemeente Breda, 2009, p. 15). De vier woonbuurten liggen rondom een centraal winkelcentrum
en de wijkontsluitingswegen komen op deze plek
samen. Biesdonk en Wisselaar vormen beiden
een afzonderlijke parochie-eenheid met ieder een
eigen kerkgebouw. De buurten Geeren-Noord en
Geeren-Zuid vormden samen één parochie. Deze
indeling maakt dat een grote wijk als de Hoge Vucht
uit drie kleinere (herkenbaarder) delen bestond. De
buurten hebben ieder weer vier bebouwingsvelden,
gelegen in een assenkruis van groene wiggen en

voorzieningen. De bebouwingsvelden bestaan uit
grondgebonden woningen rond een groene kern
(speelveld of plantsoen). De gewenste omvang
van een parochie was aan verandering onderhevig, aangezien het ideale formaat gelovigen van
vijfduizend slonk naar drieduizend rond 1960 en
vijftienhonderd in 1965. In een wijk als de Hoge
Vucht is dit duidelijk waarneembaar omdat het
aantal geplande kerkgebouwen werd gereduceerd.
Ook veranderde de sociaal-maatschappelijke positie die de kerk in de samenleving innam. Dit resulteerde er onder andere in dat de schoolgebouwen
niet langer bij de kerken hoefden te liggen, mits de
schoolgebouwen maar duidelijk herkenbaar waren.
De bevolking van Breda was na de oorlog met een
percentage van 86% voornamelijk rooms katholiek.
Door de verzuiling had elke bevolkingsgroep een
eigen ‘zuil’ met bijbehorende voorzieningen. In
Breda kwam dit, door de overwegend katholieke
inslag, tot uiting in de kerkgebouwen, de voorzieningen en vanzelfsprekend het stadsbeeld (Van
Meijel, Van Es, Bouma, Van Beek, & Caris, 2010,
pp. 18-22).

Intermezzo: historische afbeeldingen planvorming & ontwikkeling Hoge Vucht, woningen en voorzieningen

Maquette Hoge Vucht

Aanplant Park Hoge Vucht

Heilige Kruiskerk Geeren-Noord

Winkelcentrum Hoge Vucht Marktdag
Vijver Park Hoge Vucht
Winkelcentrum Hoge Vucht

Maquette Winkelcentrum Hoge Vucht
Parkway Geeren-Zuid - Geeren-Noord

Park Hoge Vucht Waterplezier Kinderen

Bron: Gemeentearchief Breda, 2014

23

Huidige situatie Hoge Vucht - Geeren

Galerijflats Lelystraat Geeren-Zuid

Galerijflats Lelystraat Geeren-Zuid

Galerijflats Geeren-Noord

Galerijflats Geeren-Zuid

Drive-in woning Geeren-Zuid
Drive-in woning Geeren-Noord
Bron: Gemeentearchief Breda, 2014
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Infrastructuur
De infrastructuur van de Hoge Vucht sluit aan op
de historische weg naar Teteringen/Oosterhout en
op de noordelijke rondweg, de Nieuwe Kadijk. De
meest dominante en beeldbepalende infrastructuur
in de Hoge Vucht zijn de parkways. Deze geven
de buurt een duidelijke ruimtelijke opbouw met een
sterke hoofdstructuur (Gemeente Breda, 2009, p.
17). Deze parkways hebben de functie van wijkontsluitsingweg en zijn ontworpen in de vorm van een
molenwiek. De molenwiek verdeelt zoals reeds
beschreven de buurt vervolgens in vier kwadranten
met in het midden een centraal gelegen voorzieningenhart. De parkways zijn brede verkeersaders
met gescheiden rijbanen, groene middenbermen,
bomen en hoogbouw aan de randen.
Bebouwing
Wanneer vervolgens naar de bebouwing wordt
gekeken, vallen de modernistische principes op en
de relatie die de bebouwing heeft met de groenstructuur. Tussen laag- en (middel)hoogbouw werd
in de wijk een verhouding nagestreefd van 65-35
procent. Tussen de verschillende buurten zitten
echter verschillen. De bebouwingsvelden bestaan
voornamelijk uit laagbouw rondom een groene
kern. Dit is in veel gevallen een speelveldje of
plantsoen. De etage- of hoogbouw ligt hierbuiten
langs de hoofdwegen (de parkways). De hoogbouw heeft hier een duidelijke functie, zoals het
begeleiden van de parkways. Daarnaast heeft de
hoogbouw de functie om de rand van de wijk te
markeren. Voor een laatste functie kan verwezen

worden naar de ideeën van Bakema, waarbij de
hoogbouw de laagbouw begrensd en in zekere
zin beschermt. Middels enkele nieuwbouwprojecten zijn veranderingen aangebracht in het groene
raamwerk. Dit heeft er op enkele plaatsen echter
toe geleid dat de groenstructuur is dichtgezet,
waardoor de herkenbaarheid en oriëntatie binnen
de buurt is verminderd.
Groenstructuur
Er werd tevens nagedacht over de ruimtelijke opzet van het groen in relatie tot de voorzieningen.
Het groen rondom de stad kon via een stelsel van
parken, sportterreinen, volkstuinen, rivieroevers en
singels in de stad doordringen, waarbij het groen
geleidelijk een steeds gecultiveerder karakter
moest krijgen. De groenzones structureerden daarbij de stadsuitbreidingen en vormden bufferstroken
tussen en binnen de verschillende woonwijken. In
de Hoge Vucht werd een groen raamwerk gerealiseerd dat bestaat uit een redelijk aaneengesloten
systeem van singels, plantsoenen, groenstroken
en buurtparken. Deze herbergden de voorzieningen zoals scholen en kerken. Ook zorgden deze
gebieden voor de verbindingen met de langzaam
verkeersroutes tussen de woonbuurten en de groene omgeving. Langs de rand van de wijk ligt een
groene zoom die de wijk verbindt met het buitengebied. Ook binnen de vier oorspronkelijke woonbuurten werd, zoals beschreven, een groen raamwerk gerealiseerd. Dit raamwerk heeft de vorm van
een assenkruis (afbeelding 14). In het hart daarvan
ligt een kerk met de bebouwing verdeeld over de
vier kwadranten (Van Meijel, Van Es, Bouma, Van
Beek, & Caris, 2010, pp. 19, 183).

Watersysteem
Omdat de Hoge Vucht in een laaggelegen polder
is ontwikkeld, was het omgaan met water een belangrijke opgave. Om te zorgen dat de bebouwing
hiervan geen hinder zou ondervinden is de gehele
wijk opgehoogd, vandaar de naam Hoge Vucht.
Daardoor ligt het maaiveld een stuk hoger dan de
Lage Vuchtpolder. Verder was de aanleg van waterlopen noodzakelijk vanwege de hoge grondwaterstand. Deze waterlopen liggen voornamelijk aan
de rand van de wijk, maar lopen in de noordelijkere
buurten Wisselaar en Geeren-Noord ook door de
buurt heen. De waterlopen hebben daarnaast voldoende (ver)binding met het groene raamwerk.
Wijzigingen originele plan
Gedurende de tijd zijn er een aantal wijzigingen
aangebracht in het originele plan. Zo is er geen
wijkontsluitsingweg in noordelijke richting aangelegd en is dit deel van het plan uiteindelijk als park
in gebruik genomen. Daarnaast wordt het zicht
vanuit het winkelcentrum in noordelijke richting
geblokkeerd door nieuwbouw aan het Groenedijkplein. Daarnaast is het winkelcentrum niet op de
vier hoeken van het kruispunt van de parkways
ontwikkeld, maar slechts op de zuidwest hoek. Verder zijn er delen van parkways die geen hoogbouw
aan beide zijdes hebben. Zoals beschreven is het
groene raamwerk middels enkele nieuwbouwprojecten dichtgeslibd. In Geeren-Noord & GeerenZuid is de H. Kruiskerk gesloopt, terwijl een aantal
wooncomplexen zijn gerenoveerd. Tenslotte is een
geheel nieuwe (Vinex) buurt geprojecteerd aan de
oostzijde van de Hoge Vucht (Van Meijel, Van Es,
Bouma, Van Beek, & Caris, 2010, p. 193).

Afbeelding 12: Fysiek-Ruimtelijke aspecten

Lage Vuchtpolder

Park Hoge Vucht

Groene ‘zoom’

Watersysteem: sloten

Parkway

Woonstraat

Galerijflats

Laagbouw (stempels)

Buurthuis

Woon-zorgcentrum
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Kaart 3

Afbeelding 13: Sociaal-Maatschappelijke aspecten

Vastgoedinformatie

G-N

G-Z

Inwoners
Geeren-Noord: 2.745 (m: 1.313 / v: 1.415)
Geeren-Zuid: 3.330 (m: 1.575 / v: 1.755)

Aantal woningen

1.211

1.629

Hoogbouw in %

34,9

54,1

Etagebouw in %

21,9

8

Laagbouw in %

43,2

38

Koop in %

30,9

17,4

Huur in %

69,9

82,5

Corporatie in %

64,8

75,9

Gem woningwaarde

167.000

149.000

Leeftijdsopbouw in %

Bevolkingssamenstelling in %
Huishoudenssamenstelling in %

Bron: Wijkmonitor & Bredata, Gemeente Breda, 2014
Afbeelding 14: Opbouw groenstructuur

Niet-westers gedetailleerd & Leefsituatie in %
Bevolkingsopbouw Geeren in %

Werkloosheid & Bijstand in %
Cijfers Buurtmonitor

Besteedbaar inkomen
Geeren-Noord: € 25.400
Geeren-Zuid: € 23.400
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Ontwikkelingsproces tot aan huidige situatie
Aanvankelijk vestigden jonge gezinnen zich in de
Hoge Vucht. Deze bewoners hadden gedeelde
normen en waarden en kenden elkaar. Nu zijn
deze bewoners collectief oud geworden en zijn veel
bewoners gepensioneerd. De kinderen hebben
(deels) het ouderlijk huis verlaten en de woning voldoet in sommige gevallen niet aan de nieuwe eisen.
Daarnaast zijn er onvoldoende geschikte woningen
voor ouderen. Ook vindt er een instroom plaats van
nieuwe bewoners, zoals jonge huishoudens en immigranten. De lange periode van stabiliteit maakt
plaats voor een ingrijpend veranderingsproces,
waarbij verschillen tussen bewoners toenemen.
Mensen kennen elkaar niet langer en hebben uiteenlopende leefstijlen. De sociale samenhang komt
onder druk te staan. Toch geven de bewoners, op
Geeren-Noord na, een gemiddelde score aan de
sociale samenhang. Wel zijn de contacten tussen
verschillende culturen beperkt, aangezien contacten inmiddels met name plaatsvinden binnen de
eigen culturele groepen. Veel bewoners in de Hoge
Vucht voelen zich onveilig en met name de fysieke
kant van leefbaarheid scoort negatief. Verder nemen de verhuisbewegingen toe, evenals het aantal
inwoners van niet-Nederlandse komaf. Er komen
meer werklozen en ook de armoede neemt toe. De
komende generaties hebben een laag opleidingsniveau, er is sprake van jeugdwerkloosheid. Deze
groep heeft een slechter toekomstperspectief. Dit
is weer van invloed op het aantal hangjongeren
(overlast) en criminaliteit. Hoewel de woningvoorraad vrij eenzijdig is, zijn de woningen van voldoende (bouwtechnische) kwaliteit, relatief goedkoop en
vrij groot. In Geeren-Noord en Geeren-Zuid staan
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wel relatief veel galerijflats. Het corporatiebezit ligt
gemiddeld 30% hoger dan het Bredase gemiddelde. De woningcorporaties investeren wel in deze
buurten, waardoor veel woningen een opknapbeurt
hebben gekregen of op de nominatie staan om
opgeknapt te worden. Hoewel de woonomgeving
lager wordt gewaardeerd dan gemiddeld in Breda,
is er wel veel waardering voor de kwaliteit van het
groen en de ruime opzet van de wijk. De autochtone bewoners zijn met name ontevredener over
hun woonomgeving dan de allochtone bewoners.
Wel zijn alle bewoners erg tevreden over het voorzieningenniveau dat in de Hoge Vucht aanwezig is
(Samenwerken aan Leefbaarheid Breda, 2009, pp.
7-8,15).
Toekomstige invloedrijke ontwikkelingen
Inmiddels is de basisschool van Geeren-Noord ondergebracht in de ‘brede school’ Noorderlicht. In
Geeren staat voor basisschool Fontein een soortgelijke ontwikkeling gereed, waarbij de basisschool
verplaatst wordt richting het recentelijk ontwikkelde
buurthuis ONS in Geeren-Zuid. Deze plannen zijn
onderdeel van het Interactief Wijkontwikkelingsplan Geeren-Zuid waarover hierna meer wordt beschreven. Ook is er aan de rand van de Hoge Vucht
nabij Geeren-Noord een nieuwe buurt ontwikkeld,
namelijk Waterdonken. Deze nieuwe (Vinex)buurt
wordt gekoppeld aan Waterakkers. Waterakkers is
een project waarvoor een groot waterbassin wordt
aangelegd. Hier vindt waterzuivering plaats. Het
schone water wordt de Lage Vucht ingelaten om
daar de verdroging tegen te gaan. Op een eiland
in de Waterakkers vindt natuurontwikkeling plaats.
De Lage Vuchtpolder wordt tenslotte ontwikkeld

tot landschapspark Breda-Oosterhout. De Lage
Vuchtpolder wordt hierin de natte natuurparel. Later zal dit nader worden toegelicht.
Afbeelding 15: Landschapspark Breda-Oosterhout

Bron: MTD Landschapsarchitecten, 2014
Afbeelding 16: Impressie Waterakkers

Bron: Waterbreda, 2014
Afbeelding 17: Luchtfoto project Waterakkers

Bron: Gemeente Breda, 2014

Beleidsanalyse: problematiek & aanpak
van de Hoge Vucht
De Hoge Vucht is een wijk waarvan al langere
tijd vast staat dat deze kampt met bepaalde problemen. De wijk is daarbij in het verleden vaak
negatief in het nieuws geweest. Mede hierdoor
heeft de Hoge Vucht een slecht imago gekregen.
Inmiddels is overduidelijk dat ingrijpen noodzakelijk
is. In de Wijkmonitor van de gemeente Breda staan
de buurten Geeren-Noord, Geeren-Zuid en Biesdonk op de (respectievelijk) derde, vijfde plaats en
achtste plaats van wijken die in aanmerking komen
voor wijkontwikkeling.
Aandacht voor de Hoge Vucht ontstond voor het
eerst in 2001, toen het Ontwikkelingsplan Breda
Noord-Oost werd opgesteld. Gemeente, woningcorporaties, zorgpartijen en bewoners hebben
hierin samen een plan opgesteld. In dit plan wordt
de sleutel tot een succesvolle wijkontwikkeling gezocht bij de energie, verlangens en initiatieven van
bewoners. Ook wordt er rekening gehouden met
flexibiliteit in de planvorming. Omdat de uitvoering
een lange adem vergt is het belangrijk dat een
plan tijdens de rit kan inspelen op veranderingen.
In 2009 is geanalyseerd wat er reeds heeft plaatsgevonden en is een herijkte samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hoewel het niet de bedoeling
is deze samenwerkingsovereenkomst hier te
herhalen, worden wel de interessante projecten en
ideeën in met name Geeren-Noord & Geeren-Zuid
aangestipt (Samenwerken aan Leefbaarheid Breda, 2009, pp. 7,13).

Afbeelding 18: Transformatie bebouwing Geeren-Noord & Geeren-Zuid

Woonzorgcentrum
Transformatie Laagbouw

Hoogbouw appartement Etagewoningen
Transformatie Galerijflats Nieuwbouwwoningen

Afbeelding 19: Integraal Wijk Ontwikkeling Plan Geeren-Zuid

Bron: Singelveste Alleewonen, 2014
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Tal van woningen zijn de afgelopen jaren gerenoveerd, bijvoorbeeld de eengezinswoningen in
het zuidwestelijke kwadrant van Geeren-Zuid. Ook
de flats aan de zuidrand van Geeren-Zuid zijn gerenoveerd. Voor Geeren-Zuid ligt verder het IWOP
(Integraal Wijk Ontwikkelings Plan) klaar, waarmee
een deel van de woningen in Geeren-Zuid wordt
gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Aan
de zuidkant van Geeren-Noord zijn galerijflats
gesloopt. Daarnaast is er in het zuidoostelijk kwadrant van Geeren-noord nieuwe hoogbouw gerealiseerd. Daarnaast is in Geeren-Noord de Brede
School Noorderlicht gerealiseerd. Voor wat betreft
de openbare ruimte is in 2009 een masterplan opgesteld, welke later wordt besproken.
Projecten om de leefbaarheid te verbeteren waren
het opstarten van wijktafels waarin gesprekken met
bewoners worden gevoerd en het verlenen van bewonerssubsidies. Middels ‘Werk aan de Wijk’ wordt
met behulp van langdurig werklozen de leefbaarheid verbeterd. Daarnaast zijn er een aantal voorzieningen bijgekomen en wordt ondernemerschap
(van allochtonen) actief gestimuleerd. Omdat de
bevolking vergrijst wordt wonen, zorg en welzijn
verder geoptimaliseerd middels het ombouwen van
seniorencomplexen (zoals onder andere het Rietveldhuis in Geeren-Zuid) tot zorgsatellieten. Ook
worden woningen geschikt gemaakt voor senioren.
Voor het verbeteren van de veiligheid zijn achterpaden afgesloten en is een project ‘Buurtpreventie’
opgestart. Hierdoor zijn overal in de wijk borden
‘Attentie Buurtpreventie’ zichtbaar. De verkeersveiligheid is verbeterd door de aanleg van 30-kilometerzones in sommige buurten (Samenwerken aan
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Leefbaarheid Breda, 2009, pp. 14-15).
De afgelopen periode zijn middels de wijkaanpak
fysieke veranderingen ingezet. De wijken blijven
inmiddels niet meer achter, maar wel de bewoners. Voor de bewoners moet worden ingezet op
onderwijs (vergroten kansen jongeren), participatie
(maatschappelijk/persoonlijk), veiligheid (overlast,
criminaliteit) en een verbetering van de algehele
gezondheid van de bewoners. Er zijn op basis
hiervan een zestal (nieuwe) ambities opgesteld.
Deze ambities hebben te maken met het ondersteunen van kinderen en jongeren (onderwijs),
werkervaring
(stimuleren
ondernemerschap),
veilige schone leefomgevingen (plezierig wonen/
ontmoeten), ontwikkelen van woonmogelijkheden
(diversiteit woningtypologieën), wonen combineren
met zorg en het verbeteren van de leefbaarheid.
Voor een verdere beschrijving van al deze ambities
wordt verwezen naar de documenten van SAL. Wel
worden hierna enkele ambities nader toegelicht die
(voornamelijk) stedebouwkundig van aard zijn.
Een veilige, schone leefomgeving biedt een fijne
woonomgeving en nodigt uit om naar buiten te
gaan (ontmoeten). Daarnaast is veiligheid een
basisvoorwaarde om te kunnen functioneren. De
buurt moet dus schoon en heel zijn. Dit kan bereikt
worden middels goed onderhoud en een adequate
ruimtelijke inrichting van de openbare ruimte. Het
is daarbij belangrijk om veranderingen zichtbaar te
maken, want ook de Hoge Vucht kent vooruitgang.
Hier ligt een taak om de beeldvorming positief te
beïnvloeden en de reputatie te verbeteren. Het
ontwikkelen van woonmogelijkheden kan gesti-

muleerd worden door het huidige woningaanbod
te differentiëren middels renovatie, upgrading
en sloop/nieuwbouw. Doordat woningen, maar
ook voorzieningen, passen bij de leefstijlen van
mensen herkennen zij zich hierin (identificatie) en
verhuizen ze minder snel (verhuisgeneigdheid).
Het diversifiëren van de woningtypologieën gaat
onder andere over het toevoegen van middeldure koop- en huurwoningen, zodat bewoners een
wooncarrière in eigen wijk kunnen opbouwen.
Daarnaast kunnen een aantal parameters worden
gewijzigd, zoals het percentage huurwoningen
(naar 50%), eengezinswoningen (40-60%) en het
toevoegen van collectief particulier opdrachtgeverschap (5%). De differentiatie van (huur)woningen
kan ook inspelen op de woonwensen van ouderen.
Middels ‘Geschikt Wonen voor Iedereen’ is het de
bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig
in eigen buurt kunnen blijven wonen. Hiervoor
moeten wel aanpassingen worden gedaan aan de
woningen en moet het voorzieningenaanbod zijn
afgestemd op de noodzakelijke ondersteuning die
deze groep nodig heeft. Een belangrijke doelstelling is om de woonmilieus en woningen te laten
aansluiten op de woonwensen van de (heterogene)
groepen en leefstijlen. Daarbij bestaat het plan om
de variatie in woningen, identiteit en beleving van
de verschillende buurten te vergroten. Hoge Vucht
moet weer kunnen concurreren met de nieuwere
Vinex-wijken. Een groot deel van dit afstudeer onderzoek zal hier dieper op ingaan. Gemeentelijke
beleid geeft aan dat de realisatie van verschillende
kwaliteiten voor verschillende buurten zorgt voor
aantrekkelijke woonmilieus, waardoor verschillende woonstrategieën zijn opgesteld. Kritiek hierop is

dat de gemeente per buurt in de Hoge Vucht een
woonmilieus definieert, terwijl met name binnen
buurten al verschillen zijn aan te duiden. Zoals
zichtbaar definieert de gemeente in de Hoge Vucht
vier verschillende woonmilieus, namelijk: stadswijk (verstedelijken), tuinwijk (verzelfstandigen),
parkwijk (verparken) en buitenwijk (verdunnen).
De openbare ruimte is een belangrijk aspect in de
ambities (Samenwerken aan Leefbaarheid Breda,
2009, pp. 25-29). De voornaamste doelstellingen
hieruit zullen verderop worden besproken.

De Hoge Vucht is aan verandering onderhevig. Ook
de randen van het gebied zijn in ontwikkeling. Aan
de oostzijde van Geeren-Noord komt de nieuwe
Vinex-buurt Waterdonken en het waterproject Waterakkers, welke is gericht op het tegengaan van
de verdroging van de Lage Vuchtpolder. De Lage
Vuchtpolder wordt qua natuur en recreatie ontwikkeld tot landschapspark. Beleidsmatig bestaat de
intentie om toekomstige ingrepen te laten aansluiten
op de karakteristieken van de bestaande omgeving
(Samenwerken aan Leefbaarheid Breda, 2009, pp.
32-33). Samenwerking met bewoners staat daar-

bij centraal via de wijkraden (bewonersplatform).
Binnen de stuurgroep SAL wordt op professioneel
niveau afstemming gezocht. Wat eveneens van
belang wordt geacht is de communicatie. Voor de
Hoge Vucht is daarbij een communicatiestrategie
(protocol) opgesteld. Middels nieuwsbrieven, billboards, websites, presentaties en bijeenkomsten
worden partijen geïnformeerd over de herstructurering (en de positieve veranderingen). Het idee
is dat hierdoor een consistent beeld ontstaat, wat
bijdraagt aan een verbetering van het (gewenste)
imago. Dit heet ook wel marketing-communicatie.
De gedachte is dat middels communicatie het verhaal levend kan worden gehouden. Communicatie
berust daarmee op de volgende drie peilers: uitdragen van gemeenschappelijke waarden (uitgangspunten), gezamenlijke aanpak (proces) en binding
en aantrekking van (nieuwe) bewoners (imago).
Wanneer het beeld positief verandert, worden bewoners trotser op hun wijk en neemt vermoedelijk
de bereidheid om zich voor de eigen wijk in te zetten
toe. De Hoge Vucht heeft er baat bij als bewoners
daar graag willen wonen. Dit kan alleen wanneer
het beeld over de woonbeleving en leefomgeving
verandert (Samenwerken aan Leefbaarheid Breda,
2009, pp. 37-38, 45-46).

Eigen bewerking op basis van bron: SAL, 2009, p. 29
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Beleidsanalyse:
ruimte

toekomst

openbare

De Hoge Vucht is een modernistische woonwijk. Dit
type wijk heeft een kenmerkende inrichting van de
openbare ruimte. Zo zijn er bijvoorbeeld de groene
parkways en de hoogbouw galerijflats, die als losse
elementen in een parkachtige groene ruimte staan.
Helaas heeft de openbare ruimte vaak een monotoon karakter. Ook is er in veel gevallen onvoldoende aandacht besteed aan het onderhoud van de
openbare ruimte. Dit leidt tot een schrale indruk met
verdere verwaarlozing en verloedering tot gevolg.
Dit is van invloed op de waardering en gevoelens
over de sfeer die bewoners voor hun buurt hebben.
Daarnaast zijn er nu nog maar weinig markeringspunten en valt het ‘kijkgroen’ door het eenvormige
karakter onvoldoende op. Wel is er veel water in
de buurt aanwezig, maar deze kwaliteit komt nu
onvoldoende tot zijn recht. De openbare ruimte en
de wensen van de bewoners sluiten niet langer op
elkaar aan. Er ligt in de woonomgeving een uitdaging om de specifieke kenmerken van de wijk te
versterken (Gemeente Breda, 2009, pp. 7-9). Het
is voor de gemeente Breda een belangrijk aspect
om de stedebouwkunde en de openbare ruimte
in de toekomst te versterken (Gemeente Breda,
2009, p. 11). Het kan dan een frisse, groene en ruime woonwijk worden met parkachtige en waterrijke
kwaliteiten (Gemeente Breda, 2009, p. 17).
De visie van de bewoners is dat hun wijk herkenbare plekken moet krijgen. De buurtparken moeten
daarbij als een kralensnoer door de wijk lopen.
Deze plaatsen zullen toegankelijk zijn voor voet-

32

gangers en fietsers. Mensen maken hier onderling
contact. Voor de openbare ruimte is het zaak om
de kwaliteiten te benoemen en daar herkenbare
gebruiksfuncties aan te koppelen. Wat aan de
openbare ruimte niet voldoet moet worden weggehaald, wat goed is moet worden onderhouden en
dat was kansrijk is dient opnieuw te worden ingericht (Gemeente Breda, 2009, p. 7).
De gemeente heeft drie strategieën voor het ruimtegebruik (Gemeente Breda, 2009, pp. 11-12).
- ‘gedeelde ruimte’ betekent dat de openbare ruimte zoveel mogelijk soorten gebruik toelaat
- ‘herkenbare ruimte’ gaat over het gevoel ergens
thuis te zijn en refereert aan sociale veiligheid
- ‘duurzame ruimte’ betekent dat er rekening moet
worden gehouden met beheer, gebruik en inrichting.
De gemeente definieert vijf hoofddoelstellingen bij
de aanpak van de wijk. In het kort zijn dit de volgende doelstellingen (Gemeente Breda, 2009, p. 12).
- ‘Goed toeven’ gaat over zorgeloos wonen, ontmoeten, (sociale) veiligheid, delen en geborgenheid.
- ‘Groeien’ gaat over het onbekommerd, veilig en
gezond opgroeien van de jeugd.
- ‘Meedoen’ heeft betrekking op zelfredzaamheid,
deelnemen en betrokkenheid.
- ‘Gezond en zorgzaam’ betekent dat mensen in
goede gezondheid oud kunnen worden, buiten komen en kunnen sporten.
- ‘Aantrekkelijk, concurrerend, duurzaam wonen en
woonomgeving’ heeft tot slot betrekking op aantrekkelijkheid, imago van de wijk, versterken van

kenmerken (marketing) en verbondenheid.
De bewoners en gemeente hebben in het masterplan een aantal thema’s benoemd. Deze thema’s
worden hierna kort puntsgewijs beschreven.
‘Groene routes, gebieden en plekken’: het zijn
nu ruim opgezette groene buurten met in elke
straat een groencomponent. Verder gaat de opbouw van het groen van groot naar klein. Op het
hoogste schaalniveau is er de Lage Vuchtpolder.
Op wijkniveau zijn er het park Hoge Vucht en de
parkways. Op buurtniveau is dit het kralensnoer
met de buurtparken, plantsoenen, buurtpleintjes en
overige groenstroken in het straatprofiel. Maar het
groen is ook anoniem en eenvormig (kijkgroen),
daarom moet de variatie en gebruikswaarde worden verhoogd (gebruiksgroen). De wens is behoud
van wijkpark Hoge Vucht, welke een recreatieve en
educatieve trekpleister wordt. De kinderboerderij
wordt een ‘brede boerderij’. Ook wordt de toegang
tot de Lage Vuchtpolder hier verbeterd. Verder is
er een robuuste hoofdgroenstructuur (parkways en
groene randen). De parkways vormen recreatieve,
esthetische routes door de wijk, gecombineerd met
de bebouwing aan weerszijden. Verder komt er
een flexibele groenstructuur op buurtniveau, wat
inhoudt dat er een kralensnoer van groenplekken
ontstaat (plantsoen, singel, laan, buurtpark) waar
een langzaam verkeersroute doorheen loopt. Deze
groenplekken krijgen gebruiksfuncties en zijn geschikt voor ontmoeting, spelen en hebben uitzichtpunten waar ze aan de polder grenzen. In deze
groene ruimte bevinden zich de voorzieningen zoals schoolgebouwen. Dit kralensnoer is verbonden
met de hoofdgroenstructuur voor een aansluitende

groenstructuur. Het straat en blokgroen ontwikkelt
zich tot een samenhangende groenstructuur, met
behoud van de ruimtelijke karakteristiek. Elk buurtgroenplein wordt het hart van de buurt waarin het
ligt. Verder hebben alle woonstraten een groencomponent (Gemeente Breda, 2009, pp. 25-38).
‘Leven met water’: de wijk Hoge Vucht bevat veel
water. Naar het noorden van de wijk toe wordt
neemt dit toe en komt het water vanaf de randen
de buurt in. Momenteel is de functie voornamelijk
afvoer van (kwel)water. Door de aanleg van Waterdonken en Waterakkers wordt het water daarheen
afgevoerd, zodat het gebruikt kan worden om de
verdroging van de Lage Vuchtpolder tegen te gaan.
Daarnaast heeft het water een ecologische functie. Het watersysteem is nu niet aaneengesloten,
maar wordt op meerdere plaatsen onderbroken
door wegen met dammen en duikers. Er is nu ook
geen duidelijke relatie tussen de woningen en het
water. In de toekomst kan dit verbeteren door het
watersysteem de ruimte te geven. Dit kan door het
water zichtbaarder en begaanbaar te maken, sloten onderling te verbinden, nieuwe bebouwing op
het water te richten en de recreatieve functie beter
te benutten. Dit leidt ertoe dat de waardering van
de woonomgeving kan toenemen en de woningen
in waarde kunnen stijgen (Gemeente Breda, 2009,
pp. 41-44).
‘Bereikbaar, toegankelijk en veilig’: de wijk is goed
verbonden met het stedelijk wegenstelsel, de
hoofdwegen hebben gescheiden rijbanen en rotondes. Rondom het winkelcentrum ligt een 30 km/uur
zone, net als in een deel van de buurten. Fietspa-

den liggen langs de hoofdinfrastructuur, maar niet
specifiek in de buurten. Het parkeren van auto’s
gebeurt op straat en in parkeerhavens. Nabij hoogbouw bevinden zich parkeerterreinen. Voetgangers
hebben een uitgebreid systeem van trottoirs, maar
deze zijn voor ouderen niet overal even toegankelijk. Door een veranderende bevolkingssamenstelling staat de sociale veiligheid onder druk.
Onverlichte achterpaden en dichte zijgevels dragen bij aan dit gevoel. De wens is om het heldere
logische verkeerssysteem te behouden, zodat de
herkenbaarheid en oriëntatie gewaarborgd blijven.
De parkways wikkelen het autoverkeer af, terwijl
wandel- en fietsroutes door de buurten heen lopen
en de buurtvoorzieningen aan elkaar koppelen. De
gehele rand van de wijk moet te bewandelen zijn.
Ouderen en gehandicapten moeten zonder hindering de belangrijke voorzieningen kunnen bereiken
(Gemeente Breda, 2009, pp. 45-47).
‘Recreatie, sporten, spelen en ontmoeten’: het
centrum is, als hart van de wijk, nog erg in zichzelf
gekeerd. Nieuwe functies aan de buitenzijde en
een betere uitstraling kunnen dit verbeteren. Toch
trekt het wel veel mensen. Verspreid door de buurt
liggen speelplekken. De buurtpleintjes zijn daarbij
met name gericht op speelvoorzieningen, maar
kennen nu nog niet zoveel variatie. De kinderboerderij is gericht op educatie en ontmoeting. De Lage
Vuchtpolder, met veel recreatieve potentie, ligt nu
nog verscholen voor de wijk. Ook is de sportboulevard nog niet goed verbonden met de wijk. In de
toekomst ontmoeten mensen elkaar in de openbare ruimte. Er zijn verder voldoende sport- en
speelplekken. Een recreatief netwerk verbindt de

recreatieve plekken met elkaar. Het winkelcentrum
moet het hart van de wijk worden, waar bewoners
graag naartoe komen. De voorzieningen aldaar
zullen dit ondersteunen. Om de herkenbaarheid
en identiteit van de buurten verder te versterken
worden kunstprojecten gestart (Gemeente Breda,
2009, pp. 48-51).
‘Straatmeubilair, materialen en verlichting’: de inrichting van de straatprofielen is traditioneel. Zo is
er een brede rijbaan (parkway: asfalt, woonstraat:
klinker), trottoir (tegels) en straatgroen. De kwaliteit
daarvan is eenvoudig en sober. De parkeervakken
bestaan uit klinkers of keien. De inrichtingskwaliteit
van de openbare ruimte moet, bij herstructurering,
naar een hoger niveau, waarbij een onderscheid
gemaakt wordt in standaard plekken (woonstraat)
en bijzondere plekken (parkways, kralensnoer,
buurtpleintjes, winkelcentrum). Verder staat duurzaamheid en energiereductie centraal bij de straatverlichting, zolang de mensen zich maar veilig
voelen (Gemeente Breda, 2009, pp. 53-56).
‘Onderhoud en beheer’: vindt nu nog op standaardniveau plaats, maar moet gaan aansluiten op de
drie strategieën van gedeelde ruimte (gebruiksmogelijkheden vergroten), herkenbare ruimte (identiteit van de ruimte versterken) en duurzame ruimte
(duurzaam beheer). De wens is dat het beheer
aansluit bij de specifieke kenmerken van de wijk,
waarin zowel de gebruiker als het gebruik centraal
staat. Er worden tevens pilotprojecten gestart
waarin een deel van de openbare ruimte in samenwerking met de woningcorporatie aan omwonenden in beheer wordt gegeven. Afsluitend wordt een
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beheerplan opgesteld, waarin de randvoorwaarden
voor gebruik gerelateerd beheer staan (Gemeente
Breda, 2009, pp. 57-58).
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Hoofdstuk 4 - Identiteit - Imago - Ruimtelijke Identiteitsdragers
Ruimtelijke identiteit
Bij het beschrijven van een gebied wordt vaak
gerefereerd aan de identiteit die het gebied bezit.
Daarbij wordt aangegeven welke aspecten juist wel
of juist niet tot de identiteit van het gebied gerekend
worden. Sommige aspecten wegen hierbij zwaarder dan andere. Om deze reden vertelt niemand
hetzelfde verhaal wanneer wordt gevraagd om de
identiteit van een gebied te beschrijven. Toch verschillen gebieden van elkaar, waardoor weldegelijk
“specifieke” eigenschappen zijn aan te wijzen die
in het ene gebied nadrukkelijker aanwezig zijn dan
elders.
Gebiedsidentiteit
Begrippen als identiteit, gebiedsidentiteit en merkidentiteit zijn nauw verwant aan elkaar. Bij het
bepalen van de identiteit van een gebied staat de
gebiedsidentiteit centraal. Gebiedsidentiteit bestaat
uit (Sulsters & Schubert, 2006, p. 13):
- sociaal-maatschappelijke condities (software)
- fysiek-ruimtelijke condities (hardware)
Deze condities hebben invloed op elkaar wat een
onderlinge wisselwerking geeft. De condities vormen lagen die de gebiedsidentiteit vormen. Elke
laag heeft een eigen ontwikkelingsdynamiek maar
de software volgt een sneller tempo dan de hardware. Zo kan een bevolkingssamenstelling zich
wijzigen terwijl de bebouwing gelijk blijft.
Identificatie
Bewoners identificeren zich met hun woonomgeving middels identificatie (Sulsters & Schubert,
2006, p. 14). Dit resulteert erin dat sommigen

een gebied (sterk) positief of (sterk) negatief beoordelen. Identiteit wordt hierdoor een drager van
relaties die mensen maken ten aanzien van hun
woonomgeving. Het proces van identificatie vindt
plaats wanneer bewoners hun eigen identiteit
gereflecteerd zien in hun woonomgeving. De verbondenheid en waardering voor een gebied neemt
hierdoor toe.
Imago
Tussen identiteit, identificatie en het collectieve gebiedsbeeld zit verschil. Van een gebied dat iemand
kent heeft het een beeld. Hierbij hoeft men geen
directe kennis te hebben over de specifieke/actuele toestand, maar omdat mensen toch een beeld
hebben wordt niet van identiteit maar meer van reputatie gesproken. De reputatie komt overeen met
het imago (Sulsters & Schubert, 2006, pp. 13-14).
Imago geeft het beeld aan dat anderen over een
gebied hebben. Dit beeld hoeft niet per definitie
realistisch of waar te zijn. De betrokkene vormt dit
beeld op basis van eigen (subjectieve) bronnen en
informatie. Media zoals krant en tv spelen hierin
een rol.
Instrumenten
Voor het bestuderen van de gebiedsidentiteit
is het noodzakelijk meerdere invalshoeken te
gebruiken. Een aantal instrumenten zijn ‘mental
mapping’, SWOT-analyse, demografisch onderzoek, stedebouwkundig cultuur historisch onderzoek en wijkeconomisch onderzoek Zo kan een
SWOT-analyse de identiteit van een gebied in kaart
brengen door sterke en zwakke punten en kansen
en bedreigingen in kaart te brengen. Demografisch

onderzoek van statistische data kan, mits duidelijk
visueel weergegeven, een begrijpelijk inzicht in
de ontwikkeling van een gebied geven. Stedebouwkundig cultuurhistorisch onderzoek dient om
de ruimtelijke structuur van een gebied in kaart
te brengen. Belangrijke aspecten daarbij zijn het
type bebouwing, de openbare/private ruimte en de
beleving van het gebied. Hiermee worden de ruimtelijke dragers en waardevolle elementen in kaart
gebracht. De geschiedenis van een wijk kan daarbij aanknopingspunten opleveren voor mogelijke
interventies. Zowel de wijkeconomie als de functionele diversiteit hebben invloed op de sfeer in een
wijk waarbij sommigen economisch zelfstandiger
zijn dan anderen. Ook kan de draagkracht van de
bevolking variëren. Kaarten zijn goede methodes
om dit weer te geven. Verder kunnen interviews of
enquêtes deze informatie verder aanvullen.
Marktanalyse
Een marktanalyse dient om gebieden tegen elkaar
af te kunnen zetten. Daarbij wordt gekeken naar de
identiteit van de huidige bevolking, de waardering
voor het gebied, het imago van een gebied en de
leefstijl oriëntatie van de bewoners. In Nederland
werd voorheen gestreefd naar een voor alle wijken
acceptabele basiskwaliteit (gelijkheidsstreven).
Door nieuwe inzichten gaat men ervan uit dat het
realiseren van een basiskwaliteit het potentiële
interessante verschil tussen gebieden teniet doet.
Om de nivellering van de kwaliteit te stoppen dient
de aanpak te veranderen. De oorspronkelijke criteria om klantgroepen te bestuderen zijn inkomen,
opleiding, leeftijd, gezinssamenstelling, etc. Op
basis van deze indicatoren werden identieke men-
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Afbeelding 20: Marktanalyse

Eigen bewerking op basis van bron: Sulsters &
Schubert, 2006

sen, ondanks andere voorkeuren, gegroepeerd.
Wanneer op basis hiervan de woonvoorkeuren
van mensen verklaard worden leidt dit, door ontoereikende indicatoren, tot problemen. Middels
marktanalyse wordt de match onderzocht tussen
gebiedskenmerken, producten (woningtypen/
woonmilieus) en doelgroepen/leefstijlen van bewoners (Sulsters & Schubert, 2006, pp. 44-45). Het
woonwensen-, leefstijl- en woonmilieuonderzoek
zijn hiervan voorbeelden. Deze studie richt zich
met name op woonmilieus. Al eerder werd Breda:
mozaiek genoemd uit de structuurvisie 2030 van de
gemeente Breda. Ook staan daar de woonsferen in
met bijbehorende woonmilieus, volgens een definitie van het ABF (afbeeldingen 20-23). Omdat er
competitie bestaat tussen gebieden kunnen woonmilieus in ruime context onderzocht worden, welke
waarde hebben reeds aanwezige woonmilieus en
hoe zijn deze in de toekomst te positioneren. Middels marketingcommunicatie kan aandacht gegenereerd worden om bepaalde potentiële bewoners
te interesseren ergens te gaan wonen.

Afbeelding 21: Standaard definiering woonmilieus Afbeelding 22: Woonsferen Breda

Bron: ABF, 2014
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Bron 22-23: Gemeente Breda, 2013

Leefstijlen
Leefstijlen geven kennis over de behoeften van
woonconsumenten (woningaanbod naar type en
locatie) en zijn gebaseerd op sociologische, culturele en psychologische dimensies (Sulsters &
Schubert, 2006, pp. 14-15). Van mensen worden
hun waarden, normen en persoonlijkheden bekeken. Bewoners beoordelen hun woonomgeving op
verschillende aspecten. Dit zijn bijvoorbeeld de woning, andere bewoners, status van het gebied, stijl/
uitstraling van de bebouwing, voorzieningenaanbod, locatie, enzovoort. Door de match te vergroten
tussen bewoner (vraag) en woning (aanbod) kunnen mensen gerichter worden geïnteresseerd voor
bepaalde woningen/gebieden. Verschil in leefstijl
leidt tot andere woonvoorkeuren aangezien elke
bewoner prioriteiten stelt aan de woonomgeving.
Middels een gevarieerd aanbod aan woonmilieus
wordt hierop ingespeeld. Een leefstijl kan meerdere identiteiten een plaats bieden, net als een
identiteit bij meerdere leefstijlen kan passen. Een
gebiedsidentiteit kan bewoners met uiteenlopende

Afbeelding 23: Mozaiek Breda (buitengebied)

leefstijlen aanspreken, maar elke bewoner heeft
een eigen keuzemotivatie.
Merkbepaling
Merkbepaling refereert aan de profilering van een
gebied op basis van specifieke kernwaarden. Bij
gebiedsontwikkeling bestaat er de relatief nieuwe methodiek van merkidentiteit. Door het grote
aanbod overlappende producten, wordt de merkpersoonlijkheid belangrijker. Product gerelateerde
associaties spelen bij de ontwikkeling van een
merk een grote rol. Door het ontwikkelen van een
persoonlijkheid, wordt de merkidentiteit rijker en interessanter dan slechts de functionele eigenschappen. De merkidentiteit is voor een consument aansprekend wanneer het zelfbeeld overeenstemt met
de merkidentiteit (imago) aangezien consumenten
graag tot de doelgroep van een merk behoren.
Een merk wordt daarmee een relatiedrager. Tijd
en perceptie zijn tevens relevant. Een sterk merk
gaat een lange tijd mee, omdat de relatiedragers
verankerd liggen in de historie, fysieke en emotionele logica van een gebied. In de toekomst kunnen
deze relatiedragers als uitgangspunt dienen.
Gebiedsidentiteit in relatie tot merkidentiteit
Een merkidentiteit wordt gebruikt voor marketing
en merchandising, waarbij een bedrijf bepaalt om
een boodschap uit te zenden (reclame) (Sulsters
& Schubert, 2006, pp. 16-20). Omdat goed over de
reclame wordt nagedacht is deze goed te controleren. Gebiedsontwikkeling is wezenlijk anders dan
merkontwikkeling. Een verschil zit bijvoorbeeld in
de schaal waarop wordt gewerkt. Daarnaast zijn er
andere aspecten die niet allemaal zijn te beïnvloe-

den. Bij gebiedsontwikkeling speelt ook de diversiteit aan belangen. Gebiedsidentiteit komt daarmee niet zomaar overeen met merkidentiteit door
verschil in uitgangssituatie, ontwikkeling, beheer
en sturing. Het ontwikkelen van een merkidentiteit
voor gebieden is daarmee niet eenvoudig. Door
onvolledige/inaccurate berichtgeving door de media verschilt de gebiedsidentiteit vaak van het imago dat een gebied heeft. Door het uitbrengen van
selectief nieuws kunnen buurten/wijken gestigmatiseerd worden en voor probleemwijken is het dan
lastig van zo’n beeld af te komen. Stigmatisering
leidt ook tot het in stand houden van een bepaald
imago, wat de ontwikkeling van de identiteit afremt.
Steden besteden tegenwoordig middels wervende
slogans en motto’s veel aandacht aan citymarketing
en gebiedsprofilering om zo een (specifiek) imago
te scheppen (Sulsters & Schubert, 2006, p. 17).
Het imago van gebieden kan hierdoor verbeteren.
In herstructureringsgebieden kan vrij eenvoudig
een nieuwe slogan aan het gebied gekoppeld worden. Ondanks dat bewoners kennis hebben over
de werkelijke situatie, kan dit beeld de potentiële
bewoners beïnvloeden. Bij bestaande gebieden
werkt dit niet omdat de slogan in dat geval niet
op waarheid berust en daarmee niet bestendig is.
Gecombineerd met het reeds bestaande imago ervaren bewoners in bestaande (stedelijke) gebieden
de (potentiële) identiteit
Branding
Branding gaat over het profileren van de benoemde
kernwaarden (Sulsters & Schubert, 2006, pp. 4750). Het uiteindelijke merk moet daarbij gebaseerd

zijn op de reeds aanwezige identiteitskenmerken
die een gebied bezit wat het te ontwikkelen merk
ten goede komt. Een brandsheet is een methode
om de kernwaarden te verbeelden. Bij een brandsheet worden beelden gezocht die de benoemde
kernwaarden ondersteunen.
Visievorming
Uiteindelijk kan een gebiedsvisie worden opgesteld
(Sulsters & Schubert, 2006, pp. 28-30). Een gebiedsvisie geeft de richting aan waarop een gebied
moet worden ontwikkeld. Een gebiedsidentiteit,
marktanalyse en merkbepaling kunnen hiervoor
input leveren. In een gebiedsvisie staat bijvoorbeeld het benodigde programma, de bijbehorende
projecten, de wijze van communicatie en de manier
waarop partijen samenwerken. Het is belangrijk de
visie vanuit de identiteit gebiedsinteger op te stellen, waarbij de ontwikkelingen in ruimtelijk, maatschappelijk, economisch, cultureel en bestuurlijk
vlak moeten zijn afgestemd op de identiteit van een
gebied.
De keuze voor de projecten die in de visie genoemd worden, zullen in veel gevallen gericht
zijn op de potentie van het project om de huidige
identiteit van het gebied versterken. Wanneer de
onderzoeksmethodes worden doorlopen wil dit niet
per definitie betekenen dat de bijbehorende projecten op een presenteerblaadje worden aangereikt.
Hiervoor dient een vertaalslag gemaakt te worden
door de onderzoek data te combineren en te interpreteren. De gebiedsidentiteit kan dienen om
opgaven te benoemen (programmeren) en ook kan
een analyse van reeds lopende projecten nieuwe
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aanknopingspunten opleveren. Door de projecten
onderling af te stemmen ontstaat een gedetailleerder programma. Uiteindelijk staat in de gebiedsvisie
wat de toekomst van het gebied wordt, welke projecten hiertoe in gang gezet worden en hoe deze
projecten worden georganiseerd. Omdat identiteit
alles behalve statisch is kan het gedurende de tijd
veranderen. Om deze reden moet een middellange
gebiedsvisie flexibel zijn, zodat valt in te spelen op
veranderingen.
Om de visie te laten slagen is de organisatie uiterst
belangrijk. Door onderlinge afstemming over de
lopende projecten, initiatieven en opgaven vanuit
de gebiedsidentiteit ontstaat gedeeld inzicht. Dit
zorgt voor specifieke projecten. Hierbij moeten
afspraken gemaakt worden over de financiering,
organisatie (samenwerkingsverbanden) en communicatie. Deze beslissingen worden vastgelegd
in beleidsdocumenten. Het uitdragen van behaalde
resultaten onder de betrokken organisaties, externe partijen en bewoners is belangrijk voor het
proces. Daarbij wordt de gebiedsvisie gebruikt als
toekomststrategie voor een gebied, waardoor elke
partij eigen beleid hierop kan afstemmen. Elke organisatie maakt afzonderlijke beleidsdocumenten
zoals stadsdeelplannen, wijkvisies, strategisch
voorraadbeheer van woningcorporaties, structuurvisies en bestemmingsplannen. Door de onderlinge afstemming van beleid ontstaat een integrale
benadering die synergievoordelen oplevert.
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Transformatie en identiteitsbehoud
Transformatie en identiteit
Identiteit speelt in de toekomstige stedelijke vernieuwing een belangrijke rol. Bij het transformeren
van (woon)wijken speelt de vraag hoe de identiteit
kan worden behouden en/of versterkt. In het rapport “Transformatie van woonwijken met behoud
van stedenbouwkundige identiteit” wordt dieper op
deze kwestie ingegaan (Bijlsma, Bergenhenegouwen, Schluchter, & Zaaijer, 2008).
Er bestaat momenteel nog steeds een omvangrijke
woningbouwopgave, die binnen bestaand stedelijk
gebied gerealiseerd moeten worden (inbreiding/
herstructurering). Herstructureringsprojecten worden nog vaak afgerekend op woningkwantiteit in
plaats van omgevingskwaliteit. Dit doet weinig recht
aan de ruimtelijke kwaliteiten en stedebouwkundige potenties van deze wijken. Door het negeren
van deze aspecten worden in verschillende woonwijken dezelfde projecten gerealiseerd. Door de
interesse in architectonische en cultuurhistorische
waarden wordt op deze werkwijze steeds meer
kritiek geleverd. Zeker aangezien de bouwtechnische kwaliteit van de sociale huurwoningen in veel
gevallen goed is, waardoor levensduurverlenging
en behoud aantrekkelijke opties worden in plaats
van herstructurering.
In de Nota Belvedere (Ministeries OCW, LNV,
VROM, V&W, 1999) werd een groter belang gehecht aan de cultuurhistorische waarde van bestaande wijken. De Nota Ruimte (VROM, 2006, p.
85) spreekt over revitalisering, herstructurering en

transformatie van woongebieden. Tijdig ingrijpen
voorkomt het ontstaan van achterstandswijken met
een negatieve uitstraling. Herstructurering en transformatie bieden tevens kansen om het grond- en
oppervlaktewatersysteem op orde te brengen. Verder wordt ook hier genoemd dat gemeenten zorg
dragen voor behoud van gebouwen en gebouwde
structuren die in historisch perspectief van architectonische of stedebouwkundige betekenis zijn.
De wederkerigheid tussen behoud en ontwikkeling
wordt genoemd, waarbij identiteit en cultuurhistorie
steeds belangrijkere aspecten zijn om woonmilieus
mee te onderscheiden en te branden.
Drie type transformatie
De transformatie van woonwijken kan op een aantal
verschillende manieren plaatsvinden. De focus kan
bijvoorbeeld liggen op het behouden van de huidige
identiteit van een wijk, waarbij projecten deze niet
mogen verstoren. De focus kan ook liggen op het
versterken van de huidige identiteit, waarbij projecten enerzijds recht doen hieraan, maar anderzijds
een bijdrage leveren aan de verbetering hiervan.
De tegenstellende focus haalt middels herstructurering de huidige identiteit compleet over hoop. In
deze thesis wordt aangesloten bij het behouden en
versterken van de huidige identiteit met de intentie
verschillen en unieke kwaliteiten te benutten.
Transformatie is een verzamelbegrip voor allerlei
fysieke veranderingen (Bijlsma, Bergenhenegouwen, Schluchter, & Zaaijer, 2008, p. 11). Hieronder
vallen:
- Herstructurering is de meest ingrijpende optie
waarbij gedeelten van wijken worden gesloopt en

vervangen voor nieuwe woonmilieus. De herstructurering in Geeren is zichtbaar op afbeelding 24-25.
- Hergebruik waarbij woningen worden samengevoegd of collectieve tuinen in private tuinen worden
opgedeeld.
- Herinrichting is de minst ingrijpende optie waarbij
de openbare/collectieve ruimte, zoals straatprofielen, straatmeubilair en beplanting wordt aangepast.
Transformatie huidige woonwijken
De transformatieopgave kan tussen wijken met
vergelijkbare fysieke kenmerken verschillen, maar
vast staat dat de transformatieopgave een groot
aantal wijken beslaat (Bijlsma, Bergenhenegouwen, Schluchter, & Zaaijer, 2008, pp. 12-13). Op dit
moment ligt de focus op drie type wijken:
- Naoorlogse wijken: sinds jaren ‘90
- Stadsvernieuwingswijken (vooroorlogse wijken):
sinds jaren ‘70/’80 aandacht.
- Woonerfwijken (minder urgent, maar fysieke
Afbeelding 24: Herstructurering Geeren-Zuid

transformatie komt in zicht.
Voor de huidige transformatieopgave gelden de
volgende doelstellingen:
- Zuinig omgaan met ruimte en een woningbouwopgave in bestaand gebied.
- Woningen beter laten aansluiten op voorkeuren
bewoners voor woonmilieu. De woningen zijn bouwtechnisch in goede staat maar de problematiek zit
vooral in de sociale, culturele en economische
slijtage (woningen te klein en niet aansprekende
architectuur).
- Het ISV vormt de fysieke pijler van het GSB. Het
Actieplan Krachtwijken (2007) kent de ambities
van een prettige woonomgeving, maatschappelijke
betrokkenheid, sociale stijging, arbeidsparticipatie,
kansen en samenleven.
- Omgaan met nieuwe trends op de woningmarkt
zoals privatisering, decentralisatie, deregulering en
individualisering.

Afbeelding 25: Herstructurering Geeren-Noord

Van woonmilieu naar stadsweefsel
Het begrip woonmilieu wordt ook in VROM-beleid
gehanteerd. Een woonmilieu bevat de fysieke, geografische en functionele kenmerken van een buurt
of wijk. De grenzen zijn administratief van aard. Er
wordt gesteld dat de stedebouwkundige kwaliteiten
en veranderingspotenties hierin onvoldoende naar
voren komen. Het begrip stadsweefsel, waarmee
een ruimtelijk homogeen deel van de stad wordt
bedoeld kan bruikbaarder zijn (Bijlsma, Bergenhenegouwen, Schluchter, & Zaaijer, 2008, pp. 14-15).
Stadsweefsel is bruikbaar omdat daarin een bepaald karakter (identiteit) kan worden herkend die
kan worden gekoppeld aan de stedebouwkundige
kwaliteiten (straten, gebouwen, open ruimtes) van
stadsweefsels. Hierbij bestaat een wisselwerking
tussen cultuurhistorie (behoud) en toekomst van
de wijk (ontwikkeling). Stedebouwkundige structuren hebben namelijk een bepaalde mate van
bestendigheid en flexibiliteit waardoor ze nieuwe
functies kunnen opnemen. De verschillen tussen
de weefsels zitten in de fysiek ruimtelijke structuur:
- Verkeersnetwerk
- Verkavelingsstructuur
- Bebouwingsstructuur
In het Nederlandse stadsweefsel zijn drie verschillende lagen te definieren die nauw met elkaar zijn
verweven in stedebouwkundige ensembles:
- Netwerk - Wijk (meest permanente laag): bevat
leidingen, kavels en infrastructuur waarbij de stedebouwkundige kwaliteit wordt bepaald door de
maat/inrichting van straatprofielen en de hiërarchie
van straten.
- Verkaveling - Ensemble (verandert onder invloed
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van grootschalige ingrepen): bevat de eigendomsverhoudingen tussen private en openbare kavels,
waarbij de stedebouwkundige kwaliteit wordt
bepaald door gesloten/open straatwanden of een
parkachtige ruimte met los geplaatste bebouwing.
- Bebouwing - Gebouw (meest vluchtige laag):
bevat de gebouwen en woningtypologie van een
gebied
Rolverdeling per schaalniveau
Op elk schaalniveau zijn andere aspecten relevant
voor de identiteit van het stadsweefsel (Bijlsma,
Bergenhenegouwen, Schluchter, & Zaaijer, 2008, p.
20). Omdat ruimtelijke identiteit niet vast staat, kan
dit op elk schaalniveau wisselen. Transformaties
kunnen daarom op verschillende schaalniveaus
worden uitgevoerd, waarbij op de ene schaal de
identiteit kan worden behouden terwijl deze op de
andere schaal wordt aangepast.
- Wijkniveau: de grootschalige stedelijke ruimtes
zoals pleinen, parken, infra- en groenstructuren en
monumenten.
- Ensemble: de manier waarop woningen in een
woonerf/bouwblok zijn gegroepeerd (recht/versprongen rijen, gestapeld, meanderend, los) en de
relatie tussen private/collectieve/openbare ruimte.
- Gebouw: de vorm van gebouwen, entreesituatie
(individueel/collectief), positie van de ruimte (achtertuin, voortuin, terras, balkon).
Aanpassingsvermogen
De eisen die aan de ruimtelijke omgeving worden
gesteld veranderen en moeten een plek krijgen in
de bestaande weefsels. Stadsweefsels met een
groot aanpassingsvermogen kunnen eenvoudiger
zonder structurele ingrepen verschillende functies
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opnemen. Dit aanpassingsvermogen ligt in de
volgende aspecten (Bijlsma, Bergenhenegouwen,
Schluchter, & Zaaijer, 2008, pp. 20-22):
- Overmaat: zorgt ervoor dat het weefsel zich
makkelijker kan aanpassen aan verschillende
programma’s. Brede wegen, ruime kavels en grote
huizen zorgen ervoor dat nieuwe gebruiksfuncties
eenvoudig kunnen worden opgenomen.
- Diversiteit: binnen een laag zijn verschillende maten, vormen en inrichtingen. Dit betekent meerdere
verkeerslagen en straatprofielen, verschillende
maten kavels en een divers scala aan rijwoningen,
etagewoningen en hoogbouw.
- Flexibiliteit: mate waarin veranderingen aangebracht kunnen worden zonder grootschalige ingrepen te plegen. Hieronder vallen het herinrichten
van een straat, herbestemmen van de private/
collectieve openbare ruimte en de aanpasbaarheid
van een bouwkundige constructie.
Behoud van ruimtelijke identiteit
Transformaties van de woonomgeving kunnen
samengaan met het behouden van de ruimtelijke
identiteit, waarbij voor ieder stedebouwkundig
schaalniveau verschillende transformatie strategieën toepasbaar zijn. Herstructurering is ingrijpend
en bestaat uit inbreiding/verdunning, samenvoegen/splitsen van kavels en sloop/nieuwbouw van
woningen. Wijkeigen herstructurering respecteert
het bestaande weefsel. Wijkvreemde herstructurering introduceert nieuwe woonmilieus. Hergebruik
is minder ingrijpend en bestaat uit private/collectieve toe-eigening openbare ruimte, samenvoegen/
splitsen woningen of plaatsen van voorzieningen in
bestaande bebouwing. Herinrichting van de open-

bare ruimte is het minst ingrijpend en gaat over
aanpassing van straatprofielen, straatmeubilair en
beplanting.
De identiteit op wijkniveau bestaat uit de infrastructuur, groenstructuur, (monumentale) gebouwen en
grootstedelijke ruimtes. Bij een grote transformatie
opgave zijn veel projecten op een lager schaalniveau uit te voeren met behoud van identiteit op
wijkniveau. De identiteit op ensemble niveau bestaat uit de bebouwing- en verkavelingstypologie.
Hergebruik of verdichting van de open/bebouwde
ruimtes is mogelijk en kunnen wijkeigen nieuwbouwwoningen krijgen. Het kan hierbij wel zijn dat
het type woning anders wordt, dus identiteitsverandering op bebouwingsniveau. De identiteit op
bebouwingsniveau bestaat uit de woningen (blok/
rij/stempels/los). Woningen zijn samen te voegen,
te splitsen of de façade is aan te passen. Hierbij
blijft de identiteit behouden en wordt gewerkt met
bestaande elementen.

Culturele Planologie
identiteitsdragers

en

ruimtelijke

Hierna wordt de onderzoeksmethodiek beschreven
die in deze thesis wordt gebruikt om de (ruimtelijke)
identiteitdragers van de buurten Geeren-Noord en
Geeren-Zuid in de Hoge Vucht te analyseren.
Cultuur in stand houden
Bij instrumenten voor het bepalen van identiteit is
reeds het stedebouwkundig cultuurhistorisch onderzoek genoemd. Binnen de culturele planologie
bestaat de opvatting dat ruimtelijke ordening een
culturele opgave is. Deze opvatting krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. Het doel is om te
voorkomen dat cultuurhistorisch erfgoed verdwijnt.
Daarnaast heeft het als doel om erfgoed zichtbaar
te houden en/of zichtbaar te maken. Tot slot wordt
ook het creëren van nieuw erfgoed van belang
geacht. STIPO heeft hiervoor een drie stappen
aanpak ontwikkeld hoe meer inzicht is te verkrijgen
in de ruimtelijke identiteitsdragers van een gebied.
In hun rapport “Voor de ziel van de stad” gaan ze
hier nader op in (STIPO, 2014). Hierna volgt een
beschrijving van deze methode. De casestudy die
in deze thesis wordt uitgewerkt zal grotendeels
berusten op deze aanpak.

Eentonigheid in modernistische wijken – Hoge
Vucht
Een type gebied dat zich veelal kenmerkt door
somberheid en eentonigheid zijn de naoorlogse
modernistische woonwijken. Omdat deze gebieden
veelal een grote mate van eenvormigheid bevatten, resulteerde dit in deze wijken in een verlies
van ruimtelijke identiteit. Zeker omdat gedurende
de tijd de opvattingen over ruimtelijke kwaliteit aan
verandering onderhevig zijn. Een reden voor het
feit dat modernistische wijken eentonig zijn, komt
omdat in de naoorlogse woningbouw de productie
van woningen centraal stond. Dit was van invloed
op de ruimtelijke ordening, omdat deze in het teken
stond van de wederopbouw en het inhalen van de
opgelopen achterstanden. In die context is het logisch dat de prioriteit lag bij het bouwen van grote
hoeveelheden woningen om de woningnood zo snel
mogelijk te beëindigen. Daarbij lag de aandacht
niet bij de kwaliteit van woning en woonomgeving,
maar lag de focus juist op de kwantiteit. Technologische vernieuwing (standaardisering, hoogbouw)
leidde ertoe dat de eentonigheid alleen maar groter
werd. Vandaar dat modernistische woonwijken uit
de jaren zestig op veel aspecten dan ook op elkaar
lijken, net als de woonerfwijken uit de jaren zeventig ook grote overeenkomsten met elkaar vertonen.
Inspiratie & thuis
Zoals reeds beschreven hebben mensen met bepaalde leefstijlen een voorkeur voor een bepaald
type woonmilieu, dat aansluit bij hun persoonlijkheid en gewenste identiteit. Met dat type woonmilieu identificeren ze zich dan ook. Bewoners
hechten dan ook waarde aan een karakteristieke

woonomgeving met een eigen identiteit en zien dit
als een voorwaarde om prettig te kunnen wonen,
werken en/of recreëren.
Daarnaast kunnen deze aspecten een langere levensduur van gebieden waarborgen en reduceert
dit de noodzaak voor (vroegtijdige) transformatie.
Deze wijken blijken door het ontbreken van karakter, door de eentonigheid/soberheid en daaraan
gerelateerde somberheid, op de langere termijn
weinig mensen te inspireren. Juist deze eenvormigheid leidde tot het besef dat het belangrijk is dat
bewoners zich met hun eigen woonomgeving moeten kunnen identificeren. De bewoner moet aan de
woonomgeving het idee kunnen ontlenen dat ze
het gebied herkennen, dat het hun omgeving is en
dat ze zich er thuis kunnen voelen.
Ruimtelijke kwaliteit
Net na de oorlog moesten veel woningen worden
gebouwd, maar daarbij bestond weinig interesse
voor ruimtelijke kwaliteit. Voor dit onderwerp is
echter steeds meer aandacht ontstaan. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt hier nader op
ingegaan. Enerzijds moest de belevingswaarde
van natuur en landschap verbeteren, anderzijds
kwam een herwaardering van de stedelijkheid op
gang. Sinds enige tijd is het besef doorgedrongen
dat de kracht en kwaliteit van Nederland schuilt in
de enorme diversiteit en veelkleurigheid, waardoor
een einde kan komen aan het gelijkheidsstreven.
In de Vijfde Nota worden als belangrijke criteria
voor de ruimtelijke ordening genoemd: ruimtelijke
diversiteit, culturele diversiteit en aantrekkelijkheid.
- Ruimtelijke diversiteit betekent het accentueren van verschillen tussen bebouwd en landelijk

41

gebied, samen met het versterken van het eigen
karakter van uiteenlopende stedelijke woonmilieus
en landschappen.
- Culturele diversiteit gaat over het zichtbaar
houden van de historie naast technologische innovaties, samen met het behouden/versterken van
cultuurhistorische waarde, cultureel erfgoed en
diversiteit in de architectuur.
- Aantrekkelijkheid gaat tenslotte om het behoud
van landschaps- en stedenschoon als cultuuropgave. Hierbij is meer aandacht nodig voor ontwerp en
inrichting.
Toekomst en glocalisme
Steeds meer mensen willen in stedelijke gebieden
wonen, vandaar dat steden (ingrijpend) veranderen. Bestaande kwaliteiten kunnen hierdoor onder
druk komen. Voor een gebied is een (sterke) identiteit belangrijk om duurzaam te kunnen functioneren. Verder is er op een hoger schaalniveau sprake
van globalisering, waardoor mensen steeds internationaler georiënteerd zijn en hun netwerken op
een hoger schaalniveau komen. Verder bewegen
mensen zich over grotere afstanden voor wonen,
werken en recreatie. Maar naarmate deze trends
toenemen, groeit ook de behoefte van mensen
naar houvast in hun eigen directe leefomgeving. Dit
heet ook wel glocalisme (globaal-lokaal). Mondiale
gebeurtenissen beïnvloeden lokale omstandigheden en omgekeerd. Gebieden worden succesvoller
en kunnen langer stand houden wanneer ze erin
slagen bewoners zich ermee te laten identificeren.
Gebruikers blijven dan tevens bereid in een gebied
te investeren, vandaar dat het ontwikkelen van
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goede, herkenbare en mooie omgevingen bijdraagt
aan het voorkomen van problematiek.
Ruimtelijke identiteit versterken
In dit onderzoek ligt de nadruk op het behouden
en versterken van de ruimtelijke identiteit, in tegenstelling tot drastisch herstructureren (realiseren totaal andere ruimtelijke identiteit). Hoewel identiteit
zoals beschreven (deels) subjectief is, kan identiteit middels specifiek beleid worden versterkt. Om
deze reden heeft STIPO een methode ontwikkeld
die uit drie stappen bestaat om identiteit en culturele planologie zodanig vorm te geven dat hiermee
gewerkt kan worden (Stipo, 2014). Hierna worden
de verschillende stappen beschreven.
Stap 1
In stap één worden de huidige identiteitsdragers
benoemd. In de STIPO methode wordt gedacht
vanuit belevingsnetwerken. Dit betekent dat gebruikers van de ruimte hun omgeving op een bepaalde
manier beleven. De netwerken van de openbare
ruimte (vormen het stadslichaam en) zijn belangrijk
omdat gebruikers daar de omgeving ervaren. De
openbare ruimte wordt daarbij opgevat als een
integrale samenhangende structuur, in plaats van
slechts een aantal verbindingen tussen gebouwen
en/of bestemmingen. Deze netwerken hebben een
eigen verloop (soms doorkruisen en soms evenwijdig). Dit zijn dan ook belevingsschakels. De ruimtelijke identiteit wordt gevormd door de façades
van gebouwen, percelen, openbare ruimte, groen/
water. Daarnaast zijn er losse identiteitsdragers
aan te wijzen zoals gebouwen, monumenten, landschappen, lijnen/wijken, kanalen e.d.

Stap 2
In stap twee worden de huidige identiteitsdragers
versterkt. Beleidsmatig dienen de identiteitsdragers
worden behouden voor de toekomst. Belangrijk is
dat de identiteitsdragers met voldoende potentie
worden versterkt zodat het werkelijke identiteitsdragers worden. Dit kan door bij herstructurering
aansluiting te zoeken bij de oorspronkelijke (originele) bedoelingen waaruit gebieden zijn ontworpen
(zoals de wijkgedachte). Verder dienen mensen de
identiteitsdragers te beleven. Dit kan door de identiteitsdragers middels zichtlijnen zichtbaar te maken.
De waardering voor de identiteitsdragers zal dan
toenemen zo is de gedachte, want wanneer identiteitsdragers onzichtbaar zijn kunnen deze in de
verdrukking komen door ruimteclaims van andere
functies. Identiteitsdragers zien stimuleert de beleving. In Nederland zal volgens het STIPO steeds
sterker gelden dat ongebruikt en onbekend uiteindelijk onbemind wordt en daarmee de verdrongen
identiteitsdragers hun identiteit verliezen. Tot slot
kunnen identiteitsdragers aan sociale functies worden gekoppeld of nieuwe functies krijgen gericht op
een breder publiek, vandaar dat openbaarheid van
de identiteitsdragers centraal staat.
Stap 3
In de derde stap worden nieuwe identiteitsdragers
geïntroduceerd. Een veranderende samenleving,
nieuwe ontwikkelingen en technologische vooruitgang biedt nieuwe uitdagingen en kansen. Het
STIPO stelt dat, volgens het identiteitsgedachtegoed, het onjuist is om te denken dat alles moet
blijven zoals het is, aangezien dit geen recht doet
aan de maatschappelijke of ruimtelijke dynamiek

die gebieden gedurende de tijd beïnvloeden en
veranderen. Er zit daarmee synergie in de combinatie van verandering en dynamiek (met behoud
van waardevolle dragers). Juist door te denken
vanuit identiteit kan op een verstandige manier
aan verandering worden gewerkt. Door veranderingen (om de kwaliteit te verbeteren) goed uit te
leggen en te visualiseren, kan draagvlak worden
gevonden, zelfs als mensen hun woonomgeving al
hoog waarderen en weinig behoefte hebben aan
verandering. Hierdoor is ook inhoudelijk beter met
veranderingen om te gaan. Door de eigenschappen van een gebied te analyseren wordt duidelijk
welke stedebouwkundige en landschapsarchitectonische kwaliteiten een nieuw gebied moet krijgen.
Belevingsnetwerken kunnen daarbij interessante
ideeën opleveren. Nieuwe identiteitsdragers kunnen bijdragen aan de combinatie van verandering
en dynamiek met behoud van waardevolle dragers.
In deze stap wordt transformatie zodanig opgezet
dat nieuwe identiteitsdragers worden gerealiseerd,
wat moet leiden tot stedebouw waarin unieke herkenbare gebieden ontstaan die specifiek bij een
bepaald dorp, stad of regio passen, ook al zal dat
in de praktijk af en toe gering zijn.

welke versterkt kunnen worden en welke nieuw zijn
toe te voegen kan dit in een ontwerp, dat bestaat
uit kaarten, doorsnedes en sfeerbeelden/impressies, worden gepresenteerd.
Afbeelding 26: Onderzoeksmethode stappenplan ruimtelijke identiteisdragers

Toevoegen extra stap
Hiervoor zijn de drie stappen in de methodiek van
het STIPO beschreven. Deze methodiek heeft in
hoge mate een planologische inslag. Aangezien
dit een stedebouwkundig onderzoek is, wordt een
vierde, laatste, stap toegevoegd aan deze methode. De laatste stap heeft betrekking op het maken
van een ontwerp. Wanneer de ‘ruimtelijke identiteitsdragers’ in beeld zijn gebracht en duidelijk is
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Hoofdstuk 5 - Ruimtelijke Identiteisdragers Geeren-Noord & Geeren-Zuid
Introductie
In voorgaande hoofdstukken is beschreven wat
stedelijke vernieuwing betekent. Daarna zijn de
principes van het modernisme uitgelegd en is
een algemene beschrijving van de wijkgedachte gegeven. Vanuit deze kennis is een analyse
gemaakt van de Hoge Vucht, met Geeren-Noord
en Geeren-Zuid als focusbuurten. Daarbij zijn de
historie, ruimtelijke opbouw en veranderingen aan
bod gekomen. Ook is het huidige en toekomstige
beleid voor dit gebied geanalyseerd. In voorgaand
hoofdstuk is vervolgens de theorie over identiteit
beschreven en hoe veranderingen op verschillende niveaus zijn aan te brengen in identiteit. In dit
hoofdstuk worden op basis van deze informatie de
huidige identiteitsdragers benoemd, wordt bekeken hoe deze zijn te versterken en welke nieuwe
identiteitsdragers zijn toe te voegen.

Ruimtelijke identiteitsdragers Geeren
benoemen, versterken en toevoegen
Ruimtelijke identiteitsdragers benoemen: Lage
Vuchtpolder (1) - Park Hoge Vucht (2)

Kaart 4

De Lage Vuchtpolder is op dit moment vooral een
agrarisch gebied. Dit is te zien aan de specifieke
strokenverkaveling en slootjes. Het gebied ligt voor
de Hoge Vucht verscholen achter de Zwarte Dijk.
In het verleden zijn de steden Breda en Oosterhout
flink gegroeid. Momenteel bestaat de gedachte om
de toekomstige ontwikkelingen niet tegen te houden, maar daarbij wel het tussenliggende gebied
een kwaliteitsimpuls te geven. Vandaar dat het plan
bestaat om hier het ‘Landschapspark Breda-Oos-
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terhout’ te realiseren. De Lage Vuchtpolder moet
in dit landschapspark de natte natuurparel worden
(MTD Landschapsarchitecten, 2014). Verder wordt
de samenhang tussen de afzonderlijke biotopen
versterkt en de barrièrewerking van de (snel)wegen
gereduceerd. En er worden nieuwe economische
dragers geïntroduceerd, waarbij dit oor de agrarische sector eventueel in combinatie met natuur- en
landschapsbeheer kan. Ook de recreatieve sector
zal verder versterkt worden.
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langs het water lopen. Het park komt deels de wijk
in langs de weg ‘Tussen de Dijken’. Op deze plaats
ligt een speeltuin. Helaas loopt het park dood op
bebouwing aan de ‘David ’t Kindtstraat’.
Ruimtelijke identiteitsdragers versterken: Lage
Vuchtpolder (1) - Park Hoge Vucht (2)

Park Hoge Vucht grenst aan de noordzijde van
Geeren-Noord. Het is een park op wijkniveau en
heeft derhalve een recreatieve/ecologische functie
voor de gehele Hoge Vucht. In het park ligt een
kinderboerderij (Parkhoeve Breda) die in de toekomst wordt ontwikkeld tot een ‘brede boerderij’.
Het park is in theorie in twee zones te verdelen.
Het noordelijkere ecologische deel geeft een
natuurlijke indruk. Hier grazen zomers koeien en
zijn de wandelpaden kronkelig. Het zuidelijkere
recreatieve deel voelt kunstmatiger aan. Hier zijn
lange rechte geasfalteerde wandel-/fietspaden die

De Lage Vuchtpolder wordt ontwikkeld tot Landschapspark Breda-Oosterhout en park Hoge Vucht
blijft het belangrijkste park voor de Hoge Vucht.
Door beide te versterken ontstaat een sterke, ecologische en recreatieve zone aan de noordzijde.
Het is belangrijk om zichtlijnen (uitzichtpunten)
te maken vanuit de wijk, zodat dit gebied meer
beleefd kan worden, aangezien beleving van identiteitsdragers belangrijk is voor zowel behoud als
waardering. Dit kan worden bereikt door een aantal
bomen te verwijderen aan de noordgrens van het
park in combinatie met de aanleg van een aantal
extra verbindingen/routes. Uitzichtspunten op de
Zwarte Dijk zorgen voor meer zicht op en beleving
van de Lage Vuchtpolder, zeker wanneer deze

Afbeelding 27: (1)-(2) Benoemen

Afbeelding 28: (1)-(2) Versterken

onderdeel is van het Landschapspark. Ook dienen een aantal woningen gesloopt te worden aan
de ‘David ’t Kindtstraat’ zodat het park vanuit de
wijk en het winkelcentrum zichtbaarder wordt. De
hoogbouw (galerijflats) in Geeren-Noord hebben
door hun uitzicht op deze zone baat bij deze ontwikkelingen. De ecologische zijde wordt versterkt
middels de aanleg van meer groen. De recreatieve
mogelijkheden worden versterkt middels meer
voorzieningen zoals een strand en steiger. Middels
deze projecten zijn de polder en het park als identiteitsdragers te versterken.
Ruimtelijke identiteitsdragers benoemen: Watersysteem (3)
Omdat de Hoge Vucht is gebouwd op laaggelegen grond (Lage Vuchtpolder) heeft de gehele
wijk een uitgebreid watersysteem gekregen om
het (kwel)water af te voeren. De gehele wijk is
opgehoogd, maar Geeren-Zuid ligt iets hoger dan
Geeren-noord. Vandaar ook de naam Hoge Vucht.
In Geeren-Zuid ligt het water aan de rand van de
Afbeelding 29: (3) Benoemen

buurt, terwijl in Geeren-Noord het water ook door
de buurt heen loopt. De smalle sloten in de buurten, die noodzakelijk zijn voor de functie van het
watersysteem, refereren aan de polderstructuur
met de kenmerkende sloten. Langs het water zijn
op dit moment al veel wandelpaden te vinden,
waarmee deze identiteitsdrager goed zichtbaar
en bereikbaar is. De woningen zijn echter op veel
plaatsen niet gericht op het water, waardoor de
relatie woning-water slechts beperkt is.
Ruimtelijke identiteitsdragers versterken: Watersysteem (3)
Het watersysteem is een ruimtelijke structuurdrager. Toch kan deze veel duidelijker aanwezig en
herkenbaar worden. Om dit te realiseren dienen de
sloten onderling met elkaar verbonden te worden
om een aangesloten watersysteem te maken. De
aanwezigheid en zichtbaarheid van het water is te
vergroten door de sloten te verbreden en begroeiing langs het water laag te houden. Dit biedt tevens
ruimte voor een grotere opslagcapaciteit voor
Afbeelding 30: (3) Versterken & Toevoegen

het water bij heftige regenval. Het gebied tussen
Geeren-Noord en Geeren-Zuid heeft veel potentie,
aangezien op deze plaats een stedelijk kanaal kan
worden ontwikkeld wat loopt van het winkelcentrum naar de Waterakkers. Wanneer de sloten onderling worden verbonden en verbreed, ontstaan in
Geeren-Noord meerdere “eilanden”. Door de infrastructuur aan te passen middels bruggen ontstaat
voor de bewoners een waar “eilandgevoel”. Deze
opties zorgen ervoor dat het watersysteem veel
zichtbaarder wordt en in het gevoel van de mensen
een belangrijke rol krijgt.

subbuurt nieuwbouw toe te passen is hier de relatie tussen wonen en water optimaal haalbaar. Aan
het stedelijk kanaal kunnen woningen ontwikkeld
worden die met hun steiger toegang tot het water
bieden.
Ruimtelijke identiteitsdragers benoemen: Kijkgroen
(4)

De relatie tussen de bebouwing en het water is
nu nog gering. Toch kan deze relatie een aantrekkelijke zijn voor zowel de waardering van de
woonomgeving als het vergroten van de woningwaarde. In noordoost Geeren-Noord kan het water
de subbuurt ingehaald worden met de aanleg van
een smal kanaal. Door in het centrum van deze

De Hoge Vucht is een ruim opgezette groene woonwijk. De groene parkways dragen bij aan deze heldere structuur. In de groenstructuur is een logische
hiërarchie te onderscheiden. De buurten GeerenNoord en Geeren-Zuid bevatten binnenin de buurt
wederom veel groen. Zo zijn er de parkways, het assenkruis met de singels en lanen, de plantsoenen,
de groene buurtpleintjes en de groenstroken in de
woonstraten. Zowel voorzieningen als scholen en
buurthuizen, als de speeltuinen zijn gekoppeld aan
deze groenstructuur. Echter, helaas is de functie
van het groen niet overal voldoende duidelijk. Het
aanwezige groen krijgt daardoor al snel de functie
van kijkgroen, in plaats van gebruiksgroen.

Afbeelding 31: (4) Benoemen

Afbeelding 32: (4) Toevoegen

Ruimtelijke identiteitsdragers toevoegen: Watersysteem (3)
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Ruimtelijke identiteitsdragers
bruiksgroen (4)

toevoegen:

Ge-

Van kijkgroen naar gebruiksgroen. Het gebruik van
het aanwezige groen is een belangrijke doelstelling
in de Hoge Vucht. Dit kan op meerdere plekken,
maar een interessante locatie is waar de galerijflats
los geplaatst in de groene ruimte staan, met name
aan de rand van Geeren-Zuid. Op dit moment kan
men hier weliswaar rondlopen, maar in de toekomst
kan dit gebied worden ingericht als stadslandbouw.
De bewoners uit de galerijflats kunnen hier individueel moestuinen ontwikkelen. De toepassing van
stadslandbouw, met moestuinen en kassen, geeft
bewoners dan ook nieuwe gebruiksmogelijkheden
van de openbare (groene) ruimte. De ontwikkeling
van stadslandbouw kan worden gekoppeld aan de
uitgifte van kluswoningen.
Ruimtelijke identiteitsdragers benoemen: Galerijflats (5)
Wanneer naar de bebouwing wordt gekeken vallen
Afbeelding 33: (5) Benoemen
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direct de galerijflats op. De galerijflats zijn een kenmerkende woningtypologie uit de modernistische
jaren zestig. In Geeren-Noord en Geeren-Zuid
liggen de galerijflats aan de rand van de buurt.
Dit is de plaats waar de parkways lopen (begeleiding, herkenning en markering) of waar de buurt
eindigt (begrenzing). De hoogbouw aan de rand
en laagbouw in de kern refereert aan de principes
van Bakema. In Geeren-Noord zijn de galerijflats
aan de ‘Bernard de Wildestraat’ reeds gesloopt. De
galerijflats aan de ‘Wensel Coberghstraat’ staan
op de nominatie om gesloopt te gaan worden. In
Geeren-Zuid worden de galerijflats aan de ‘Jacob
Romanstraat’ ook gesloopt. Op deze plaatsen
is dus sprake van een grondige herstructurering.
De galerijflats aan de Lelystraat zijn echter recent
getransformeerd. Er wordt gesteld dat het hoge
aandeel galerijflats een belangrijke factor is voor
het negatieve imago van de Hoge Vucht.
Ruimtelijke identiteitsdragers versterken: Galerijflats (5)
Afbeelding 34: (5) Versterken & Toevoegen

Hoewel de galerijflats bijdragen aan het negatieve
imago van Geeren in de Hoge Vucht, bevatten de
galerijflats ook een aantal kwaliteiten. Hierbij kan
gedacht worden aan herkenning, markering, goedkope woonruimte, etc. Verder zijn de galerijflats
typerend voor de bebouwing uit de modernistische
jaren zestig. De galerijflats slopen zou dus betekenen dat een belangrijke identiteitsdrager uit het
stadslichaam wordt verwijderd. Een alternatief zit
in de transformatie van de galerijflats. Dit is een ingreep die, getuige de galerijflats aan de Lelystraat,
weldegelijk perspectief biedt. De galerijflats aan de
‘Wensel Coberghstraat’ zijn op te knappen volgens
de people, planet en profit principes. Middels zonnepanelen, windturbines, isolatie en renovatie zijn
deze flats te verduurzamen en toekomstbestendig
te maken. Waterinfiltratie en –retentie in de groene
zones tussen de flatgebouwen draagt hieraan bij.
Zo kunnen de galerijflats op duurzame wijze behouden blijven. De galerijflat aan de ‘Jan Darkenisstraat’ in Geeren-Zuid is hoog en breed (massief).
Door deze flat op te delen in drie flats zijn zichtlijnen
te maken tussen de stadslandbouwzones.
Afbeelding 35: (6) Benoemen

Ruimtelijke identiteitsdragers toevoegen: Galerijflats (5)
De conditie van de galerijflats in Geeren-Zuid is
redelijk, maar vraagt wel aandacht. Een manier om
de bewoners meer te betrekken bij de wijkaanpak
is het verkopen van de woningen in de galerijflats
aan de bewoners. Deze woningen kunnen als
kluswoning in de markt gezet worden. Dit is eerder
gedaan in onder andere het Wallisblok in Spangen
(Rotterdam) en de Kleiburgflat in de Bijlmer (Amsterdam) (Informatiecentrum Eigen Bouw, 2014)
(De Flat, 2014). Voor een gering bedrag kopen
huurders hun woning van de woningbouwcorporatie. Ze moeten daarbij tevens zelf in hun woning
investeren, zodat zij hun eigen huis naar eigen
smaak kunnen renoveren. Kluswoningen doen een
beroep op de creativiteit van mensen. Daarnaast
wordt de betrokkenheid met de buurt vergroot.
Ruimtelijke identiteitsdragers benoemen: Stempelbouw (6)
Afbeelding 36: (6) Toevoegen

In de tijd dat de Hoge Vucht werd ontwikkeld
moesten er in korte tijd veel (goedkope) woningen
worden gebouwd. Binnen de functionalistische en
rationele woningbouw leidde dit ertoe dat er herhaalbare eenheden werden ontwikkeld die voldeden aan standaardcriteria. Hierbij kan ook gedacht
worden aan de wooneenheid, die als herhaalbaar
patroon meerdere keren kon worden ontwikkeld.
Deze vorm van woningproductie kreeg al snel de
bijnaam stempelbouw, omdat de woningen als een
soort stempels werden gepland. In beide buurten
kan nog een zestal verschillende stempels worden onderscheiden. Middels het IWOP worden in
Geeren-Zuid een aantal stempels gesloopt.
Ruimtelijke identiteitsdragers toevoegen: Stempelbouw (6)
De herhaling in de laagbouw zorgt in de Geeren
voor eenvormigheid, somberheid en eentonigheid.
In combinatie met achterstallig onderhoud leidt dit
tot verloedering en verwaarlozing van de woonomgeving. Door bewoners hun woning te laten
Afbeelding 37: (7) Benoemen

kopen (verkoopformules) of huurders een bonus te
geven bij woningverbetering, kan dit voor een deel
worden ondervangen. Bewoners kunnen hun huis
personaliseren middels kleine architectonische
eenheden. Hierbij valt te denken aan dakkapellen,
erkers, serres, veranda’s, enzovoort. Auto’s zijn op
dit moment dominant in de woonstraten. Door een
deel van de woonstraten autovrij te maken, worden
deze meer gericht op langzaam verkeer. Het zal
hierdoor prettiger worden om in de woonstraten
te lopen en te spelen, een sociale functie die de
woonstraten in de jaren zestig hebben verloren. Als
bewoners met de gemeente overeenkomen een
deel van het onderhoud uit te voeren kunnen zij
hun voortuinen vergroten en daar nieuwe activiteiten in ontplooien.
Ruimtelijke identiteitsdragers benoemen: Parkway
(7)
De parkway, hoewel reeds onderdeel van ‘kijkgroen’ (4), verdient een eigen plaats als belangrijke
identiteitsdrager. Dit komt omdat de parkways de
Afbeelding 38: (7)Toevoegen
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structurerende elementen zijn, die de Hoge Vucht
in een molenwiek met vier parten verdelen. In
het centrum komen de parkways samen bij het
winkelcentrum Hoge Vucht (hart van de wijk). De
parkways vormen de hoofdinfrastructuur. Een
parkway bestaat uit twee gescheiden rijbanen met
af en toe rotondes. Tussen de rijstroken ligt een
groenstrook. Naast de rijbaan ligt een vrij liggend
fietspad. Bomen en hoogbouw begeleiden de
parkways. Ook al zijn Geeren-Noord en GeerenZuid een parochie, toch worden deze buurten door
een parkway doorkruist.

parkway komt een stedelijke ontwikkelas. Deze as
loopt van winkelcentrum Hoge Vucht naar de Waterakkers. De as krijgt een stedelijk kanaal zoals
genoemd bij aspect watersysteem (3). De reeds
bestaande parallelweg gaat dienst doen als ‘shared
space route’ voor zowel snel- en langzaam verkeer.
Nieuwe bebouwing wordt gericht op het water en
zal bestaan uit collectief particulier opdrachtgeverschap voor actieve senioren, particulier opdrachtgeverschap voor jonge huishoudens en zorgappartementen voor zorgbehoevende senioren.

ouderen die op basis van hun eigen hulpvraag
niet meer in een eigen huis kunnen blijven wonen
(STAGG, 1995, p. 1). Een belangrijk concept in hun
rapport was de ontwikkeling van woonzorgzones.
Intussen zijn deze geëvolueerd naar woonservicegebieden. Aangezien in de Geeren een relatief klein
gebied met name gericht wordt op wonen met zorg
zal gesproken worden over een woonservicezone.

Hoge Vucht heeft meerdere parkways, dus het verwijderen van de parkway ‘Cornelis Joosstraat’ leidt
niet tot het verdwijnen van deze identiteitsdrager.
Wel levert het verwijderen van de parkway ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen (identiteitsdragers).
Verder wordt een barriere tussen Geeren-Noord en
Geeren-Zuid weggenomen. Op de plaats van de

Daarnaast is dit de ideale locatie om een woonservicezone te ontwikkelen. Dat komt omdat hier
belangrijke (zorg)voorzieningen liggen zoals winkelcentrum Hoge Vucht, buurthuis ONS, buurthuis
Noorderlicht, woonzorgcentrum Raffy en seniorencomplex Rietveldhuis. Deze voorzieningen bieden
de juiste diensten voor de vergrijzende bevolking in
Geeren. Wonen en zorg worden, door de extramuralisering, steeds meer van elkaar gescheiden. Al in
1995 beschreef het STAGG een toekomstvisie met
daarin concepten voor de huisvesting van vooral

Afbeelding 39: (8) Benoemen

Afbeelding 40: (8) Versterken

De functionalistische principes, die zijn toegepast
in de Hoge Vucht, geven een scheiding aan in wonen, werken en recreatie. De Hoge Vucht is dan
ook een wijk waar wonen voorop staat. Toch zijn er
voorzieningen te vinden zoals een winkelcentrum,
kerken en scholen. De buurtwinkelcentra zijn intussen verdwenen. Omdat Geeren-Noord en GeerenZuid vergrijzende multiculturele buurten zijn, is
gekozen om de buurthuizen en zorgcentra als
belangrijke identiteitdragers aan te merken, zoals
reeds bij punt zeven is besproken. Deze voorzieningen dragen bij aan de mogelijkheden om elkaar
te ontmoeten en om tot latere leeftijd (zelfstandig)
in de buurt te kunnen blijven wonen.

Ruimtelijke identiteitsdragers toevoegen: Parkway
(7)

Ruimtelijke identiteitsdragers benoemen: Ontmoeten en Zorg (8)

Ruimtelijke identiteitsdragers versterken: Ontmoeten en Zorg (8)
Geeren-Noord en Geeren-Zuid hebben beide een
buurthuis, respectievelijk Buurthuis Geeren-Noord
en Buurthuis ONS. Buurthuis ONS ligt aan de
toekomstige stedelijke ontwikkelas en is vrij nieuw.
Daarnaast wordt in 2015 nabij buurthuis ONS de
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brede school Geeren-Zuid ontwikkeld (Nijs, 2013).
Buurthuis Geeren-Noord daarentegen heeft een
probleem omdat vanaf 2016 de subsidie wordt
gestopt (BN DeStem, 2014). Daarnaast ligt het net
als het volkstuinencomplex in een gebied waar bij
watersysteem (3) nieuwbouw staat genoemd. In
Geeren-Noord is in 2010 brede school Noorderlicht
opgeleverd. Het idee is dat het Noorderlicht het
hart voor de wijk gaat worden (BN DeStem, 2010).
Een verplaatsing van het buurthuis Geeren-Noord
naar deze locatie zorgt voor een extra stimulans
en neemt het ontstane probleem weg. ¬¬¬Deze
locatie wordt daarmee een sociale hub waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het grasveld naast
het gebouw kan daarmee als speelparadijs worden
ontwikkeld. Dit resulteert erin dat kleine speelvoorzieningen in andere delen van de wijk hier
naartoe verplaatst moeten worden. Zorgcentrum
Raffy in Geeren-Noord is in 2008 opgeleverd. Het
seniorencomplex Gerrit Rietveldhuis in GeerenZuid wordt momenteel opgeknapt (transformatie).
Deze ontwikkelingen borgen in beide buurten het
voortbestaan van de basisvoorwaarden voor ontmoeting en zorg.

Kaart 5

51

52

Hoofdstuk 6 - Toekomststrategie - Programma van Eisen
Introductie
De wijk Hoge Vucht en de buurten Geeren-Noord
en Geeren-Zuid zijn beschreven. De belangrijkste
identiteitsdragers zijn geanalyseerd en de manier
waarop de identiteitsdragers zijn te versterken en
nieuwe zijn toe te voegen is onderzocht. Op basis van deze informatie kunnen in de Geeren vijf
specifieke zones worden gecreëerd. Elke zone
bevat reeds een ruimtelijke omgeving en heeft
één of meerdere identiteitsdragers in zich. Voor de
ontwikkeling van deze zones wordt hierna een toekomststrategie opgesteld. Elke zone krijgt daarbij
een specifiek en onderscheidend woonmilieu. Dit
woonmilieu zoekt aansluiting bij de (toekomstige)
leefstijlen van de (potentiële) bewoners. Het doel is
om een prettig woonklimaat te realiseren waarmee
de bewoners zich graag identificeren. Het imago
van de Geeren moet tevens een sprong voorwaarts
krijgen.
Woonmilieus: vijf zones
De zones zijn in vijf verschillende ‘rijken’ te verdelen (zie kaart zes). Het woord ‘rijk’ is specifiek
gekozen omdat het aansluit bij de ambitie om een
positief imago (merkbeleving) te creëren middels
branding van de gebiedsidentiteit. De vijf rijken
zijn: ‘natuurrijk’, ‘waterrijk’, ‘sociaalrijk’, ‘zorgrijk’ en
‘voedselrijk’.
Toekomststrategie Geeren
Op de volgende pagina wordt middels kaart zeven
de toekomststrategie gepresenteerd voor de toekomstige ontwikkeling van Geeren. De toekomststrategie zal worden uitgewerkt aan de hand van
de verschillende woonmilieus.

Kaart 6

53

Afbeelding 41: (1) Ontwikkelstrategie

Afbeelding 42: (1) Dwarsdoorsnede
Voor

Na

Kaart 7
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Natuurrijk (1)
Kernwaarden voor dit gebied zijn:
- Natuurbeleving, ecologie, recreatie & duurzaam
wonen
Deze zone bevat acht galerijflats, met per flat zes
woonlagen van zes appartementen per stuk (288
woningen). De nieuwbouw bedraagt drie flats, met
per flat vier woonlagen van vier appartementen per
stuk (48 woningen). Het totaal bedraagt daarmee
336 woningen.
Dit zijn in Geeren-Noord de enige overgebleven
galerijflats. Behoud is daarom belangrijk voor de
identiteit van het gebied. De woningcorporatie heeft
de taak om de galerijflats te renoveren (verduurzamen) om ze toekomstbestendig te maken middels
isolatie en zonnepanelen, plus windturbines op
het dak. Hoewel deze investeringen (eenmalige)
kosten geven, zorgen ze voor een reductie in de
(energie)kosten voor beheer en wonen. De galerijflats blijven daarmee voordelige huurwoonruimte
bieden aan lage inkomensgroepen in de Geeren.
De openbare ruimte tussen de galerijflats bestaat
uit parkeerterrein en ongedefinieerd groen. Om het
ecologische karakter van de omgeving te verhogen
zal het parkeren op houten vlonders (met laadpunten) direct naast de galerijflats plaatsvinden. Het
water wordt van achter de flats de zone in getrokken ten behoeve van waterretentie en waterinfiltratie. Deze sloten worden middels buizen gevuld met
opgevangen regenwater vanaf de flats.

De zuidzijde van park Hoge Vucht wordt de recreatieve zone. Deze zone wordt beter bereikbaar door
het aanleggen van een aantal exta bruggen. Voor
de mensen die aan het water willen picknicken en
zonnebaden komt er een (klein) stadsstrand. De
in gang gezette transitie van kinderboerderij naar
‘brede boerderij’ wordt volbracht, zodat ouders met
kinderen hier recreatief/educatief terecht kunnen.
Ook komt hier een aanleg-/vissteiger waar buurtbewoners een roeiboot kunnen huren, zodat ze
door hun buurt kunnen kanoën. Het beheer daarvan komt bij de stadsboerderij te liggen.

Afbeelding 43: (1) Sfeerimpressie Galerijflats
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Op de grens met het ecologische noordelijke deel
van park Hoge Vucht worden drie nieuwbouw appartementgebouwen ontwikkeld. Door de houten
opbouw krijen deze gebouwen een ecologische
uitstraling. Deze nieuwbouw is voor bewoners die
recreatief & ecologisch willen wonen. De woningcorporatie kan hiermee (een deel van) de investeringen in de sociale woningen (galerijflets) dekken.
Aan de zuidzijde van het park worden bij de ‘David
’t Kindtstraat’ een aantal woningen gesloopt, zodat
Afbeelding 44: (1) Sfeerimpressie Park
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vanuit het winkelcentrum een duidelijke zichtlijn
naar het park ontstaat.
In het ecologische noordelijke deel worden een
aantal bomen verwijderd en elders aangepland,
zodat duidelijke zichtlijnen ontstaan vanuit de
galerijflats naar landschapspark Breda-Oosterhout. Deze zichtlijnen worden nabij de galerijflats
versterkt door het aanbrengen van kunstmatige
ophogingen. De ‘Zwarte Dijk’ krijgt een aantal
rust- en uitzichtpunten. De verdere ontwikkeling
van Landschapspark Breda-Oosterhout sluit aan
op de ecologische en recreatieve ambities voor dit
woonmilieu.

Waterrijk (2)

Afbeelding 45: (2) Ontwikkelstrategie

Kernwaarden voor dit gebied zijn:
- Leven met water, eilandgevoel, grachtenstelsel &
parkachtige nieuwbouw omgeven met water
Deze zone bevat een groot aantal laagbouwwoningen. De nieuwbouwwoningen zullen bestaan uit
drie rijen laagbouw van in totaal 48 woningen.
Rondom deze zone ligt momenteel al water. Toch
kan dit ruimtelijk middels enkele eenvoudige ingrepen worden versterkt door de sloten te verbreden
en onderling met elkaar te verbinden. Hierdoor
ontstaat een robuust en zichtbaar watersysteem.
De infrastructuur wordt aangepast met de aanleg
van bruggen. Voor bewoners wordt het hierdoor
meteen duidelijk dat ze op een “eiland” wonen.
De kwaliteit van de bebouwing is in deze subbuurt
reeds iets hoogwaardiger dan in de andere (oorspronkelijke) delen van Geeren-Noord. Toch is de

bebouwing voor een groot deel niet gericht op het
water of staat de bebouwing te ver van het water
af. De verplaatsing van het huidige buurthuis naar
zone 3 en de verplaatsing van de volkstuinen naar
zone 5 maakt ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Door de aanleg van een nieuw smal kanaal
komt het water de subbuurt in en grenzen veel
meer woningen aan het water. In de toekomst wordt
er een bouwblok met (48) nieuwbouwwoningen

ontwikkeld die aan drie kanten wordt omgeven met
water. In het centrum van de subbuurt komt, aan de
achterzijde van de nieuwbouw, een subbuurtpark.
Deze projecten zijn met name interessant voor een
projectontwikkelaar die een samenhangend geheel
van gracht, nieuwbouw en park kan realiseren. De
bewoners kunnen (een deel van) het beheer van
het park op zich nemen als ze zelf controle willen
uitoefenen over de ruimtelijke inrichting daarvan.

Afbeelding 46: (2) Dwarsdoorsnede
Voor

Na
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Afbeelding 48: (3) Dwarsdoorsnede

Sociaalrijk (3)

Voor

Kernwaarden voor dit gebied zijn:
- Ontmoeten, spelen, diversiteit, aanpasbaarheid &
autovrij wonen
Na

Afbeelding 47: (2) Sfeerimpressie

Vrij recent is de basisschool ondergebracht in
brede school Noorderlicht. Het huidige buurthuis
Geeren-Noord zal worden verplaatst naar deze
brede school. Hierdoor wordt een oplossing gevonden voor het stopzetten van de subsidie van het
huidige buurthuis. Ook wordt zo een voorziening
ontwikkeld voor zowel jongeren als ouderen.
Het park naast de brede school is nu voornamelijk
grasveld met daarnaast een kleine speeltuin die
bij de brede school hoort. Dit park kan veel meer
ingericht worden als speeltuin voor de gehele
buurt. Dit kan door de speelvoorzieningen in de
overige delen van Geeren-Noord naar deze locatie
te verplaatsen. De gedachte is dat dit plein met
de (aangrenzende) voorzieningen het hart van de
buurt zal worden. Gezinnen komen hierheen met
hun kinderen die hier dan kunnen spelen. Mensen
ontmoeten elkaar en sociale contacten worden
gelegd. Een grote rol is weggelegd voor de brede school Noorderlicht om dit proces op gang te
krijgen. De package deal bestaat uit het clusteren
van drie voorzieningen (school, buurthuis en speelpark) die gericht zijn op ontmoeten en samen het
hart van de buurt gaan vormen.
De straten die zich rondom het park bevinden worden gedomineerd door asfalt en auto’s. Dit draagt
niet direct bij aan een prettige leefomgeving die
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veiligheid biedt aan kinderen. Dit kan wel gerealiseerd worden door drie straten hier autovrij te maken. De autovrije straten krijgen in het midden een
vlonder voor voetgangers. De bewoners krijgen,
mits ze hun voortuin goed onderhouden, de optie
om een deel van de openbare ruimte bij hun tuin
betrekken. De woningen zijn overduidelijk bouwstempels. Per straat zijn er aan iedere kant van de
straat tien woningen (totaal 60 woningen). Middels
de ontwikkeling van kleine architectonische eenheden kunnen de bewoners hun woning naar eigen
smaak aanpassen en de waarde van hun woning
verhogen. De gemeente kan dit met subsidies
stimuleren. Uiteindelijk ontstaat een aantrekkelijk,
rustig, sociaal, autovrij gebied met aan weerszijden
een variatie aan woningen.
Afbeelding 49: (3) Ontwikkelstrategie

Afbeelding 50: (3) Sfeerimpressie autovrij

59

Zorgrijk (4)
Kernwaarden voor dit gebied zijn:
- Ontmoeting, verzorging, veiligheid, vetrouwelijkheid, creativiteit & zorgsaam wonen aan het water

Afbeelding 51: (3) Sfeerimpressie speelpark

In deze zone zullen veel nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. In het zuidoostelijk deel komen
twee appartementgebouwen van acht bouw lagen
met ieder 16 woningen en twee appartementgebouwen van vier bouwlagen met ieder eveneens 16
woningen (totaal 64 woningen). In het zuidwestelijke deel komen 20 twee-onder-één-kap woningen
die middels CPO worden ontwikkeld. In het noordwestelijke deel komen zes rijen laagbouw met per
rij 10 woningen middels PO. In totaal komen er 144
woningen bij.
In het gebied tussen Geeren-Noord en GeerenZuid ligt één van de parkways. Aan de parkway
ligt woonzorgcentrum Raffy. Ook ligt hier buurthuis
ONS en nog een aantal andere zorgvoorzieningen.
Iets verderop ligt in Geeren-Zuid seniorencomplex
Gerrit Rietveldhuis. Deze zone wordt de stedelijke
ontwikkelas. De as loopt vanaf winkelcentrum Hoge
Vucht tot aan Waterdonken & Waterakkers. Langs
de huidige parkway loopt ook een parallelweg. De
infrastructuur heeft op deze plaats een zeer dominant karakter. Het verwijderen van de parkway
maakt ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen en reduceert de barrière tussen de beide buurten. Voor
het bestaande verkeer biedt de parallelweg mogelijkheden. Wel komen daar dan ook de fietsers
en voetgangers bij. Deze weg inrichten als ‘shared
space route’ zorgt dat alle verkeersdeelnemers
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zich kunnen blijven verplaatsen. Om de ouderen
en ouders met kinderwagens een veilige route naar
het winkelcentrum te bieden, komt er voor hen een
‘rollatorpad’ langs de ‘shared space route’ te liggen.
Het rollatorpad sluit met veilige oversteekplaatsen
aan op de aanwezige voorzieningen.

Afbeelding 53: (4) Ontwikkelstrategie

De bestaande sloten worden ontwikkeld tot een
stedelijk kanaal. Dit kanaal heeft in Geeren-Noord
sloten als zijtakken en wordt verbonden met Waterdonken en Waterakkers. Geeren-Noord krijgt hierdoor een waterverbinding met de nieuwbouwwijk.
Dit kanaal zorgt ervoor dat deze zone een hoogwaardige, waterrijke uitstraling krijgt. Langs het
kanaal zal de reeds genoemde nieuwbouw worden
ontwikkeld die specifiek gericht is op het water.
Het noordoostelijke deel van deze zone is recent
ontwikkeld en bevat een aantal appartementsgebouwen en woonzorgcentrum Raffy. Deze ontwikAfbeelding 52: (4) Dwarsdoorsnede
Voor

Na

61

keling wordt positief gewaardeerd door de bewoners (Robberts, 2013). In het zuidoostelijk deel ligt
seniorencomplex Gerrit Rietveld. Beide zorgcentra
lenen zich in combinatie met winkelcentrum Hoge
Vucht, buurthuis ONS en toekomstige brede school
Fontein, voor de ontwikkeling van een woonservicezone. De zorgcentra bieden daarin in combinatie
met woningcorporatie/projectontwikkelaar een samenhangend aanbod zorgdiensten. De bebouwing
zal hier bestaan uit vier hoogbouwappartementen
voor (zorgbehoevende) senioren.
Afbeelding 54: (4) Sfeerimpressie

In het zuidwestelijke deel van deze zone komt
bebouwing voor actieve ouderen, met name
55-plussers. Op deze plaats krijgen zij de kans om
middels collectief particulier opdrachtgeverschap
een twee-onder-één-kap woning te realiseren. De
achterzijde van deze woningen grenst direct aan
het stedelijke kanaal.
Het noordwestelijke deel van deze zone krijgt
rijwoningen voor (jonge) gezinnen, die elk gezin
middels particulier opdrachtgeverschap kan realiseren. Middels deze woningen komt in het centrum
van Geeren een gebied met een gevarieerde uitstraling. De achterzijde van deze woningen grenst
aan het water. De voorzijde grenst aan autovrije
straten, waarbij het parkeren op de kopse kant van
de rijwoningen gebeurt. De bewoners krijgen zelf
het beheer over de (inrichting van de) straten.
Voedselrijk (5)
Kernwaarden in dit gebied zijn:
- Voedselproductie, sociale cohesie, investeren,
klussen, dynamiek
Deze zone bevat vier galerijflats met per flat zes
woonlagen van acht appartementen per stuk (192
woningen), die inmiddels gerenoveerd zijn. Verder
ligt er een koopappartementgebouw (60 woningen).
Verder liggen links twee galerijflats met per stuk 60
woningen (120 woningen) en een dominante galerijflat van veertien verdiepingen (240 woningen).
Rechts bevinden zich nog vier galerijflats met per
stuk 48 woningen (192 woningen). Het totaal komt
daarmee op 802 woningen.
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De woningen in de galerijflats die aan de ‘Calandstraat’ en de ‘Jacob Romanstraat’ liggen zijn in
eigendom van een woningcorporatie. Deze woningen worden in de markt gezet als klushuizen. Dit
betekent dat ze voor een gereduceerde prijs worden verkocht aan de huidige huurders en nieuwe
bewoners. Deze bewoners moeten zelf ook een
deel van hun geld in hun eigen woning investeren.
De appartementen moeten daarbij zowel inwendig
als uitwendig gerenoveerd worden. Op de eerste
woonlaag kunnen bewoners middels een patio
een deel van de buitenruimte claimen. Bewoners
kunnen individueel of deels in groepsverband optrekken om de kosten te drukken. Collectief kunnen
een aantal bewoners ervoor kiezen om op het dak
Afbeelding 55: (5) Dwarsdoorsnede

Afbeelding 56: (5) Ontwikkelstrategie

Potentieel aantal klushuizen: 552 huurwoningen (geen appartementen Lelystraat)
Potentieel aantal stadslandbouwkavels: 802 kavels (huur+koop appartementen)

Voor

Na
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van de flat een kas te gaan exploiteren. Dit draagt
bij aan de voedselproductie en de uitstraling van
deze zone. Om de bewoners te stimuleren kan de
woningcorporatie een kluscompetitie (zoals “Het
Blok”) organiseren onder de bewoners, waarbij
mensen die hun woning snel of grondig renoveren
een financiële of materiële bijdrage krijgen in de
kosten.
In ruil voor het kopen en opknappen van de woning krijgen de bewoners van de gemeente een
stadslandbouwkavel (rondom de flat) aangeboden.
Op deze kavel mogen ze hun eigen (moes)tuin ontwikkelen. Ze kunnen eventueel op hun kavel ook
nog een kas plaatsen om andere types groenten
en fruit te kweken. Vor de gemeente Breda scheelt
dit in de onderhoudskosten.
Om ruimte vrij te maken worden de parkeervakken
verlegd tot langs de weg. Op deze manier wordt de
gehele flat als het ware ingebed in een omgeving
waar de teelt en kweek van voedsel voorop staat.

Afbeelding 57: (5) Sfeerimpressie
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Er worden actieve bewoners gezocht, die zowel in
als buiten hun woning aan de slag willen. Omdat
deze bewoners veel moeten klussen worden door
hen een aantal klusschuren gebouwd. In deze
schuren kunnen zij gereedschap aan elkaar uitlenen en elkaar helpen met de realisatie van eigen of
gezamenlijke klusprojecten.
Tussen de bewoners en de MBO-scholen wordt een
strategische samenwerking opgezet. De bewoners
krijgen hiermee hulp om projecten te realiseren en
de studenten krijgen een interessant leeproject om

ervaring in de praktijk op te doen. De MBO-scholen
zijn bijvoorbeeld het Prinsentuin College (groenonderhoud) en Radius College (bouwtechniek).
Studenten van het Prinsentuin College hebben in
Geeren-Zuid bijvoorbeeld al, onder begeleiding
van een groenaannemer, een honderd meter lange
plantenwand geplaatst bij Plan Aa, aan de achterzijde van de drive-in woningen (Kooman, 2013).
Door deze projecten ontstaat een gebied waar bewoners veel invloed hebben op hun omgeving middels gerenoveerde galerijflats en gebruiksgroen.

Toekomstvisie Geeren
Kaart acht geeft de toekomststrategie nogmaals
weer, maar nu middels een 3D-isometrie. Zowel
huidige bebouwing als nieuwbouw zijn duidelijk
weergegeven. Per ‘rijk’ is in voorgaande tekst beschreven wat er allemaal kan worden gerealiseerd,
hoe dit eruit kan zien (dwarsdoorsnede & sfeerimpressie) en middels welk proces dit is te realiseren.
Deze visie is gericht op het gebruiken van de
gebiedsspecifieke identiteiten in Geeren-Noord &
Geeren-Zuid. Voor nu is een aanzet gegeven om
vijf zones te ontwikkelen waarin de huidige identiteitsdragers worden behouden & versterkt en
nieuwe worden toegevoegd. Hier wordt het spanningsveld duidelijk tussen behoud en ontwikkeling.
De wijkgedachte ging uit van overzichtelijke buurten waardoor (deels) monotonie en eenvormigheid
ontstond. Deze visie gaat uit van specifieke zones,
juist om de herkenbaarheid te versterken en mensen zich met een specifiek woonmilieu te laten
identificeren.

Kaart 8

In bijlage 1 staat een lijst met de projecten per gebied en een (mogelijke) tijdsplanning. Tijdens het
uitwerken van deze visie is in gedachten gehouden
dat er een bepaalde mate van flexibiliteit in het plan
moet zitten, vandaar dat de ‘rijken’ bijna geheel afzonderlijk gerealiseerd kunnen worden. Daar waar
afhankelijkheden zitten is dit duidelijk aangegeven.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat hoe meer
projecten gerealiseerd worden, hoe diverser het
gebied worden en hoe meer woonmilieus ontstaan
waar bewoners zich mee kunnen identificeren.
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Conclusies & Aanbevelingen
Afsluitend
Op basis van de theoretische inzichten en de analyse van de casestudygebieden Geeren-Noord &
Geeren-Zuid kunnen hierna de onderzoeksvragen
worden beantwoord en aanbevelingen plaatsvinden. Allereerst worden de deelvragen beantwoord,
waarna uiteindelijk de hoofdvraag zal worden beantwoord.

Conclusies
De eerste deelvraag was: welke criteria zijn noodzakelijk voor een adequate analyse van de woonbuurten?
Stedelijke vernieuwing wordt in de toekomst veel
meer dan nu een samenspel van verschillende partijen. Er ontstaat stedelijke vernieuwing op basis van
uitnodiging. Partijen worden daarbij geïnteresseerd
en verleid om een voorstel te doen en (samen) een
plan te ontwikkelen. Bewoners worden steeds meer
(co)producent. Het planningsproces verandert van
stad maken naar stad zijn. Het herkennen, benutten en realiseren van verschillen tussen gebieden
is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Werken vanuit de identiteit van een gebied betekent dat verschil, potenties en kansen van een
gebied in acht worden genomen. Daarbij ligt identiteit besloten in zowel sociaal-maatschappelijke
als fysiek-ruimtelijke condities. Mensen hebben
verschillende leefstijlen. Daarom kiezen ze voor
bepaalde woonmilieus. Wanneer het woonmilieu
recht doet aan hun eigen identiteit is er sprake van
identificatie. Voor het onderzoeken van identiteit

zijn verschillende methodes, waaronder het stedebouwkundig cultuurhistorisch onderzoek.

aanleg van een stedelijk kanaal in combinatie met
nieuwbouw verhoogt de relatie woning-water.

De tweede deelvraag was: hoe kan in een strategie
het werken met identiteit de ruimtelijke diversiteit
verhogen?

- De groenstructuur is belangrijk voor de buurten
en heeft een kenmerkende hiërarchische opzet.
Toch is de functie van het groen niet overal duidelijk waardoor voornamelijk ‘kijkgroen’ ontstaat. In
de toekomst worden functies aan het groen toegekend waardoor ‘gebruiksgroen’ ontstaat.

Het STIPO heeft een onderzoeksmethodiek ontwikkeld waarin drie stappen staan hoe gewerkt
kan worden met ruimtelijke identiteitsdragers. In
stap één worden de huidige ruimtelijke identiteitsdragers benoemd. In stap twee worden de huidige
ruimtelijke identiteitsdragers versterkt. In stap drie
worden nieuwe ruimtelijke identiteitsdragers toegevoegd. Dit vanuit de gedachte dat er een dynamiek
bestaat tussen behoud en ontwikkeling.
In de Geeren worden op basis van deze methode
acht verschillende ruimtelijke identiteitsdragers
gedefinieerd.
- De Lage Vuchtpolder heeft een kenmerkende
polderstructuur. In de toekomst wordt dit de natte
natuurparel van het Landschapspark Breda-Oosterhout. Park Hoge Vucht is een belangrijk park
voor de wijk. In de toekomst worden de twee zones
daarbinnen versterkt, waardoor een ecologische
en recreatief deel ontstaat. De bereikbaarheid en
zichtbaarheid van deze identiteitsdragers wordt
verbeterd.
- Het watersysteem is een belangrijke ruimtelijke
identiteitsdrager in de Hoge Vucht. Toch kan deze
nog een stuk robuuster gemaakt worden door de
sloten te verbreden en met elkaar te verbinden. De

- De galerijflats worden in rap tempo gesloopt,
maar zijn een belangrijke woningtypologie uit de
jaren zestig. Deze sloop kan veranderen door met
andere ogen naar de kwaliteit van deze hoogbouw
te kijken. Transformatie van de galerijflats ‘Lelystraat’ bewijst dat dit mogelijk is. De galerijflats
kunnen worden verkocht als kluswoningen waardoor bewoners zelf met hun woning aan de slag
kunnen. Ook is het mogelijk dat de corporatie deze
investering op zich neemt en de flat een duurzaam
toekomstgericht karakter geeft middels zonnepanelen, windturbines, isolatie en regenwateropvang
voor waterretentie tussen de flats.
- De stempelbouw is eveneens een kenmerkende
woningtypologie uit de jaren zestig. Helaas draagt
deze bij aan een sombere en eentonige uitstraling
van de wijk. Dit kan worden voorkomen door bewoners middels kleine architectonische eenheden
hun woning te laten aanpassen. De woonstraten
hadden vroeger een belangrijke sociale functie,
maar door de focus op automobiliteit is deze functie
grotendeels teniet gedaan. Een aantal woonstraten
nabij scholen kunnen autovrij worden gemaakt.
De bewoners kunnen vervolgens een deel van de
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straat bij hun voortuin betrekken om hier nieuwe
activiteiten te ontplooien.
- Parkways verdelen de buurt in vier parten. Tussen
de Geeren, die volgens de wijkgedachte samen een
parochie vormen, loopt een parkway. Deze vormt
op dit moment een barrière tussen beide buurten.
Naast deze parkway ligt een parallelweg wat resulteert in een dominante verkeersuitstraling. Door
deze parkway te verwijderen ontstaat ruimte voor
nieuwe projecten. Er kan een stedelijke ontwikkelas worden gerealiseerd tussen het winkelcentrum
en de nieuwbouw (Vinex)projecten Waterdonken/
Waterakkers. Deze stedelijke ontwikkelas kan
middels (collectief) particulier opdrachtgeverschap
en een woonservicezone kansen bieden voor verschillende groepen bewoners.
- Ontmoeten en zorg zijn belangrijke voorzieningen
in de Geeren. Zo zijn er buurthuizen, zorgcentra en
brede scholen (in aanbouw) waar mensen elkaar
ontmoeten of terecht kunnen voor educatie of zorg.
Deze voorzieningen leveren een bijdrage aan de
sociale cohesie en de mogelijkheid voor mensen
om in deze wijk te kunnen (blijven) wonen. De brede school, buurthuis en het speelpark kunnen een
sociale hub vormen. Een woonservicezone kan
worden gerealiseerd met daarin zorgappartmenten, seniorenwoningen, zorgverlening en welzijnsdiensten.
De derde deelvraag was: welke toekomstige kansen, opgaven en projecten komen in Geeren-Noord
& Geeren-Zuid hieruit voort?

De Geeren zijn twee buurten in een typische modernistische woonwijk. Op basis van de acht hiervoor genoemde ruimtelijke identiteitsdragers zijn
vijf verschillende zones aan te duiden.
- Natuurrijk: dit gebied wordt ingericht als een
ecologische randzone. Binnen dit gebied bestaat
ruimte voor recreatie aan de zuidkant van het park.
Tevens staan hier galerijflats, waardoor deze bewoners een groene rustgevende woonomgeving
krijgen. De flats zelf worden door duurzame projecten toekomstbestendig gemaakt. De ruimte tussen
de flats krijgt sloten die dienst doen als waterinfiltratiegebieden.
- Waterrijk: zal sloten krijgen die verbreed en onderling verbonden worden. Bruggen dragen bij aan
het eilandgevoel. In het centrum wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd met daarnaast een park.
Een kanaal (gracht) de buurt in verhoogt de relatie
tussen de woningen en het water. Deze zone krijgt
hierdoor een hoogwaardige uitstraling.
- Sociaalrijk: zal bestaan uit een clustering van
brede school, buurthuis en speelpark. Deze
voorzieningen zijn gericht op ontmoeten en onderwijs, vandaar dat dit een sociale hub wordt. De
woonstraten nabij het speelpark worden autovrij
gemaakt. De bewoners kunnen een deel van de
straat ‘claimen’ wanneer ze deze onderdeel van
hun voortuin maken. De woningen hier kunnen
meer diversiteit uitstralen middels het aanbrengen
van kleine architectonische eenheden.
- Zorgrijk: krijgt een nieuwe ‘shared space route’
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voor alle weggebruikers. Voor ouderen en ouders
met pasgeborenen wordt een speciaal (rollator)pad
aangelegd. Tevens krijgt deze zone een stedelijk
kanaal dat loopt van het winkelcentrum tot aan
Waterakkers. In het zuidwesten komen een aantal
zorgappartementen en seniorenwoningen. In het
zuidoosten worden door 55-plussers middels CPO
twee-onder-één-kap woningen gebouwd. In het
noordoosten kunnen jonge huishoudens middels
PO een eigen rijwoning realiseren.
- Voedselrijk: wordt de stadslandbouwzone van
de Geeren. De woningen in de galerijflats worden
als kluswoningen verkocht. De bewoners moeten
vervolgens zelf investeren in de externe en interne
renovatie van hun woningen. In ruil daarvoor krijgen ze van de gemeente een stadslandbouwkavel
om een eigen (moes)tuin op te starten. Middels
dakkassen en klusschuren is een verdere invulling
aan dit thema te geven.
De vierde deelvraag was: wat is hierbij een mogelijke rolverdeling tussen overheid, markt en samenleving?
In de voorgaande deelvragen zijn de ruimtelijke
identiteitsdragers aangegeven die worden versterkt en toegevoegd. Daarop volgend zijn vijf
zones beschreven die op basis daarvan zijn te
ontwikkelen. Deze deelvraag heeft betrekking niet
zozeer betrekking op de inhoud, maar juist op de
organisatie. Zoals beschreven wordt coproductie
en het uitnodigen van andere (nieuwe) partijen een
belangrijke taak in de toekomst.

Bij het ontwikkelen van de vijf verschillende zones
kunnen verschillende partijen een belangrijke rol
spelen. Het is op deze plaats te uitvoerig om de rol
van elke partij te beschrijven, vandaar dat hier enkele algemene conclusies worden weergegeven.
- Gemeente Breda: is van oudsher een belangrijke
speler en zal dit ook in de toekomst in de Geeren
blijven. Dat komt omdat de gemeente Breda overal
de eigenaar is van de openbare ruimte. Daarnaast
zijn dit momenteel zwakke wijken waardoor de verdiencapaciteit gering is. De gemeente kan hier de
rol van aanjager nemen. Verder kan de gemeente
Breda het eigenaarschap van de leefomgeving
overdragen aan andere partijen, ook wel bekend
als het sleutelen aan eigendomsrechten. Hier zijn
allerlei arrangementen in te bedenken. Een voorbeeld is dat beheer/onderhoud aan de bewoners
wordt overgedragen.
- Bewoners: worden steeds meer producent in
plaats van consument. In de Geeren kunnen ze
het beheer/onderhoud van de buitenruimte deels
van de gemeente overnemen wanneer dit aan hen
wordt overgedragen en de bewoners het ‘(kijk)
groen’ in gebruik nemen als moestuin of stadstuin.
Een stichting (maatschappelijk middenveld) wordt
hiertoe ook gerekend, aangezien deze stichtingen
een non-profit doelstelling hebben en de leden
daarvan de bewoners zijn.
- Projectontwikkelaars zijn partijen die niet per
definitie een vaste relatie met of aanwezigheid in
de buurt hebben. Toch kunnen deze door een gemeente middels een publiek-private samenwerking

worden betrokken bij een gebiedsontwikkeling.
Ook kunnen ze zelf grondposities innemen en een
plan initiëren.
- Woningcorporaties en zorgaanbieders zijn partijen die van oudsher wel een binding met de buurt
hebben. De woningcorporatie middels vastgoed en
een zorgaanbieder middels vastgoed waarin zorg
gerelateerde dienstverlening aan cliënten plaatsvindt.
- Een laatste groep zijn bedrijven. Aangezien de
buurten Geeren-Noord en Geeren-Zuid voornamelijk uit woningen bestaan is de relevante bedrijvigheid voornamelijk gerelateerd aan het winkelcentrum Hoge Vucht.
De hoofdvraag die centraal stond is: welke ruimtelijke strategie is, gebaseerd op de identiteit van
Geeren-Noord & Geeren-Zuid, te adviseren voor
de toekomstige ontwikkeling van deze buurten?
Op basis van voorgaande deelvragen is de hoofdvraag al min of meer beantwoord. Hierna zullen
de allerbelangrijkste conclusies volgen. GeerenNoord en Geeren-Zuid zijn twee buurten in de wijk
Hoge Vucht, welke een typische functionalistische
modernistische jaren ’60 woonwijk is. GeerenNoord en Geeren-Zuid zijn ontwikkeld volgens
de wijkgedachte en vormen samen een parochie.
Volgens de wijkgedachte moest een overzichtelijke wijk ontstaan met daarin buurten waarin een
diverse gemeenschap centraal stond. Onderlinge
contacten kenmerkten deze gemeenschap.
De bewonerssamenstelling is door vergrijzing van

de oorspronkelijke bewoners en de instroom van
migranten in de loop der tijd veranderd. De migranten hebben veelal een laag opleidingsniveau, lager
inkomen en een hogere werkloosheid. De bewoners zijn daarbij steeds meer langs elkaar gaan leven, met vooral contacten binnen de groep in plaats
van tussen de groepen. De autochtone bewoners
zijn niet langer tevreden over hun woonomgeving
en verhuizen zodra ze hiertoe de kans krijgen. De
sociale cohesie staat onder druk. Inmiddels wordt
door de wijkaanpak vooruitgang gemaakt.
De verschillende bewonersgroepen in de Geeren
hebben ieder hun eigen woonvoorkeuren en
leefstijlpatronen. Het is belangrijk dat zij zich met
hun directe woonomgeving kunnen identificeren.
In de Geeren zijn vijf zones aan te wijzen die
geprofileerd kunnen worden, aangezien daar een
bijzonder woonmilieu kan worden gerealiseerd. De
vijf te ‘branden’ zones zijn natuurrijk, waterrijk, sociaalrijk, zorgrijk en voedselrijk. In deze vijf zones
worden de aanwezige ruimtelijke identiteitsdragers
versterkt en/of toegevoegd. Het samenspel tussen
de actoren is belangrijk voor de mate waarin deze
toekomststrategie zal slagen. Er is in ieder geval
ruimte voor inbreng door alle partijen, met ruimte
voor verschillende bevolkingsgroepen met diverse
leefstijlen om in de toekomst een plaats te vinden
en te houden in de Geeren. De wijkgedachte 2.0
geeft daarmee de bewoners van de Geeren de
ruimte om in een prettige woonomgeving te leven.
Uiteindelijk zal hierdoor zowel de sfeer als het imago van de buurt verbeteren, waarmee wordt bijgedragen aan het beoogde doel van de toekomstige
stedelijke vernieuwing in de Geeren.
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Aanbevelingen
Afbakening onderzoeksgebied
Aanvankelijk is geheel Breda-Noord als onderzoeksobject gekozen. Al snel bleek dat voor een
goede benadering van gebiedsidentiteit juist een
klein onderzoeksgebied werkbaar is. Vandaar dat
de focus kwam te liggen op de Hoge Vucht. In
een later stadium werd dit toegespitst op de twee
buurten Geeren-Noord en Geeren-Zuid. Voor toekomstig onderzoek luidt het advies om vanuit een
zo klein mogelijk onderzoeksgebied te starten.
Diepte en detail
De gemeente Breda is al goed op weg met het ontwikkelen van visies op basis van identiteit. Hierbij
kan worden gedacht aan de definiering van woonmilieus voor de Hoge Vucht specifiek (zie pagina
26) en voor de gehele gemeente algemeen (zie
pagina 32) in de structuurvisie 2030. De gemeente
Breda spreekt daarin over een mozaiek. Wat opvalt
is dat in de visie geen onderscheid gemaakt wordt
binnen een buurt, in plaats van tussen buurten.
Voor toekomstig onderzoek luidt de aanbeveling
dat juist binnen één buurt al een scala aan woonsferen/woonmilieus gerealiseerd kan worden in plaats
van slechts één type woonmilieu. Benut daarom de
kansen op het laagste schaalniveau.
Identiteitsdragers behouden of opofferen
Hoewel dit voor zich spreekt is het niet vanzelfsprekend. Zo staan in de Geeren een aantal galerijflats op de nominatie om gesloopt te worden.
Op andere plaatsen is echter gebleken dat deze
galerijflats prima te renoveren zijn. Het slopen van
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de galerijflats zou daarmee het vernietigen van een
belangrijke ruimtelijke identiteitsdrager uit de jaren
‘60 betekenen, terwijl hier middels kluswoningen
eenvoudig een andere invulling aan kan worden
gegeven. Aan de andere kant moet ook niet star
worden vastgehouden aan het behoud van een
identiteitsdrager. Door bijvoorbeeld de parkway te
verwijderen ontstaat ruimte om een andere identiteitsdrager (het water) te verbreden. Wat dat betreft
is er de aanbeveling om op basis van onderzoek
een nauwkeurige afweging tussen behoud en uitruilen te maken.
Identiteit: interessant & complex
Het werken met identiteit is ontzettend lastig omdat
heel veel factoren, zowel sociaal-maatschappelijk
als fysiek-ruimtelijk, erop van invloed zijn. Daarnaast heeft elke bewoner een eigen mening en
interpretatie van de werkelijkheid. Hierdoor is het
lastig om niet in algemeenheden te blijven steken
en tot de kern van de gebiedsidentiteit door te kunnen dringen. Wanneer de identiteit zich ontrafeld
kunnen interessante projecten ontstaan die een
bijdrage leveren aan een verbetering van de woonomgeving. Belangrijke aanbeveling is om niet in
een vroeg stadium op te geven maar door te zetten.
Toekomstig onderzoek
In dit onderzoek is op kleine schaal een onderzoek
uitgevoerd naar de identiteit van de Geeren en de
mogelijkheden daarvan in een toekomststrategie.
Pas wanneer meer onderzoek is uitgevoerd kunnen conclusies getrokken worden welke identiteitsdragers de meest relevante zijn voor een modernistische jaren zestig woonbuurt.
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Summary - Geeren Vooruit - Scott de Boer
Research Area and Research Goal
This research focuses on two specific neighbourhoods in the residential area of Hoge Vucht (Breda):
Geeren-North & Geeren-South. The Hoge Vucht is
a districht which has been built in the nineteen sixties. For these two neighbourhoods a future vision
(spatial urban strategy) will be presented.
Main research question
What spatial strategy, based on the identity of
Geeren-North & Geeren-South, can be advised for
the future development of these neighborhoods?
Research themes: urban renewal and identity
By means of urban renewal, different projects
and interventions are being made in these neighbourhoods. The way urban renewal is being
implemented is changing and will change further
in the future. Urban renewal will be based much
more on invitation. This means that, since the role
of the government is decreasing, the role of other
parties will increase. The government secures the
‘basis’ and other parties will contribute to the ‘plus’.
During history the focus was put on the development of a general basic quality for all neighbourhoods. Nowadays, the focus is shifting towards
using the unique characteristics of areas in order
to reach distinctive neighbourhoods. Central in
this approach is to see chances on a (small) local
scale and to use these by implementing propositions made by different parties. This will be done
through a continuous process aimed to improve
neighbourhoods and to be ahead of problems instead of solving them after they occur. This process
can be described as ‘from making a city to being

a city’. When developing interesting and different
living environments, it is important to understand
what is unique about these areas. By using identity
based research, the characteristics of an area will
become clear. Identity can be found in both social
and spatial aspects. These aspects influence each
other. For this research the method of STIPO has
been used to investigate identity. STIPO focuses
on the networks of experience in a city, which mostly consists of the collective space and the adjacent
buildings. Their approach uses three steps when
working with identity:
- Step one: identify/name ‘carriers of identity’
- Step two: improve ‘carriers of identity’
- Step three: implement new ‘carriers of identity’
For this research a fourth step will be added:
- Step four: make a design (spatial future strategy)
Social - Spatial analysis Geeren
The neighbourhoods Geeren are located in the modernistic neighbourhood Hoge Vucht. The modernistic characteristics are still present. The design
of the neighbourhood occurred according to the
principles of the neighbourhood concept. Geeren
are two neighbourhoods of this concept, with
their own range of housing typologies and amenities. The housing typologies are mostly (social)
low-rise row housing built in stamps and high-rise
apartment buildings with access balconies placed
in the green. Because of the modernistic building
principles, these buildings make (nowadays) a
monotonous and depraved view. This negatively
influences identity and image. There are amenities
(like schools) that have been placed in the green
structure. Although there are still some shops and

churches left, some of them have closed or were
demolished. In the centre of the Hoge Vucht is a
large shopping centre. The infrastructure is mostly
car-based with broad parkways running through
the district in the shape of wings of a mill. The
car-based infrastructure is also dominant inside
the neighbourhoods. The streets have lost their
function as a social place. The green structure has
a good hierarchie. The district is located next to the
Lage Vuchtpolder. Inside the Hoge Vucht is a large
park on the north edge. Further there are the green
parkways and other edges, the green ribbons inside the neighbourhood and small parks inside the
smaller parts of the neighbourhood. Since the land
of the Hoge Vucht is elevated in order to build housing, there is an extensive watersystem with canals
at the border of Geeren-South and at the border
and inside Geeren-North.
The social/demographic aspects of Geeren have
changed during time. Nowadays a lot of immigrants
live in these neighbourhoods. This brings challenges for integration, unemployment (low-income),
education, and so on. The people are also getting
older which results in challenges for care and wellbeing. There is pressure on the social cohesion.
Social contacts are mostly inside groups and not
between groups. This can result in feelings of unsafety.
‘Carriers of identity’
The most important and influential ‘carriers of identity’ will be improved or new identity carriers will be
introduced that are based on the original identity.

- Lage Vuchtpolder (improve): establishing new
routes and clear lines of sight; development of
Landscapepark Breda-Oosterhout.
- Park Hoge Vucht (improve): further development
of the childrens-farm and making an ecological
northern part and recreational southern part.
- Watersystem (improve and add new): increase
the visibility of the canals by making them wider
and connecting them with each other. Add new residential housing that has a clear relationship with
the water.
- Greenery (add new): introduce new ways to use
the green space like urban farming to make viewing
green using green.
- High-rise apartment buildings (improve and add
new): make the high-rise more sustainable with
insulation, solar and wind energy systems and
rainwater collection. By selling social housing as
“klushuizen”, the residents can buy an inexpensive
house and improve the interior and exterior based
on their own wishes.
- Low-rise row housing (add new): creating more
differences between houses by adding new small
architectural units like dormers, bay windows, and
so on.
- Parkway (add new): the parkway is an important
carrier of identity. However, removing the parkway
and replacing it for a ‘shared space route’ will
reduce the large-scale infrastructure. This opens

up space for new developments focussed on the
future, like health/care and private contractor ship.
- Meeting/Care (improve): there are already amenities for care and there are two neighborhood-meeting centres. The elementary schools are being
redeveloped and are placed in broad schools. These amenities can be clustered with other facilities
in order to increase the importance of a place for
meeting or living with care.
Living environments
Based on the ‘carriers of identity’ and the attributes
inside Geeren, five specific zones have been determined. The strengths of each zone will be developed in order to offer people a good and interesting
diverse environment and home. A small summary
of what the zones will look like will be described
next:
- Nature: the apartment buildings will be made more
sustainable. Between the apartment buildings water retention zones will be developed. Lines of sight
will be created from the buildings towards the nature. The park Hoge Vucht will have a recreational
southern zone and an ecological northern part. In
the park there is space available for some ecological housing developments.
- Water: the canals of the water system will be
widened and connected. Also a canal will be dug
into the sub-neigbourhood in order to improve the
connection with the water. At this site there is also
space for new residential housing.

- Social: recently was in this zone a broad school
developed. The neighbourhood-meeting centre of
Geeren-North can move to this location. Also the
playgrounds can be clustered in the adjacent park.
This will make a strong social hub, focussed on
meeting and education. The streets near this area
can be made car-free. The homes can be made
more diverse by increasing the garden and adding
small architectural units.
- Care: removing the parkway creates space for the
development of a housing-care-well-being zone
and (collective) private contractor ship. Amenities
like the shopping centre Hoge Vucht, care organisations Raffy/Rietveldhuis and the meeting centre
can contribute to the ‘woonservicezone’. The water
system can become a broad canal with houses on
opposite sites (relation house-water). The houses
can be developed by (collective) private contractor
ship.
- Food & Construction: the houses in the apartment
buildings can be sold to the (future) residents as
‘klushuizen’. These residents can improve the interior and exterior to their own wishes. The greenery
next to the buildings can be used for urban farming.
Homeowners will get ownership of a small parcel
that they can use for gardening and urban farming.
The residents can also develop roof gardens
(greenhouse) and a tool-shed.

