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Havenkwartier Breda

Voorwoord
Voor mijn laatste fase van de studie Urban Design and Planning aan de
Technische Universiteit Eindhoven heb ik dit afstudeerproject mogen maken.
Het betreft een onderwerp en locatie waar ik direct in geïnteresseerd was.
Een ruig haventerrein dat onder druk van leegstand staat en in tijden van
crisis probeert staande te blijven. De uitdaging is om een actuele strategie
te ontwikkelen om het gebied nieuw elan te geven. Vervolgens zal er met
behulp van bestaande kwaliteiten tot een goed ontwerp gekomen voor de
komende tientallen jaren.
Voor het goed tot stand komen van deze opdracht wil ik graag mijn begeleiders bedanken, Ad de Bont, Hans Sneijders en Pieter van Wesemael.
Daarnaast wil ik ook graag de gemeente Breda bedanken en in het bijzonder Bertwin van Rooijen en Onno van der Heijden, voor het verstrekken van
informatie over het gebied.
Merijn van Loon
Hoogerheide, augustus 2014

Locatie van het Havenkwartier in de stad Breda
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Introductie

SUMMARY
The harbour area Havenkwartier in Breda used to be an industrial zone meant for food and
sugar related companies. In the harbour, Belcrumhaven, the goods were shipped. During time
the industrial harbour lost its function due to the economic transition from a industrial city to a
service economy. This meant that large industrial facilities and plots became unnecessary and
eventually vacant.
To give new life in the Havenkwartier, the municipality of Breda made a Masterplan in 2003
to redevelop the whole area. However the project was delayed and eventually, because of the
financial crisis, there was no money to finance the redevelopment. Therefore the municipality
started a pilot to encourage liveliness and prevent more vacancies, by allowing temporary use,
initiatives and cultural activities.
Today its visible the pilot worked. Initiatives and activities has grown and liveliness is kind of
back. However there can be done a lot more and there also a lot of problems that should be
solved. Therefore is a good ambition and strategy necessary. This can lead the area, with slow
transformation, to a stronger and coherent Havenkwartier.
To achieve this goal there are two main topics to work on: First, prevent vacancy and bring back
more liveliness. Secondly, the harbour area should become multifunctional area which connects
with the city and the adjacent living area Belcrum. At the same time attractiveness should be
improved and the harbour has to be used fully.
In the literature study shows that the harbour area is extremely well suitable for temporary use.
Ideal to gain more liveliness. The analysis on the scale of the region shows that Breda is a very
water related city and has a lot of surrounding landscape qualities. The city has multiple harbours, but they are not really used well. To improve the situation, a waterplan is made. This plan
includes the clustering of harbour activities between the inner city harbour for small recreational boats, and the Belcrumhaven for larger boats, yachts, catering ships and noisy activities,
which can be done in an old industrial area.
From the view of the city Havenkwartier is well located, very accessible and has gained a unique
raw cultural cluster, due to the allowing of cultural functions. Besides that, other functions in
the area are also changing, from industrial and logistic functions to more urban functions, like
shops for daily goods and commercial functions. This urbanisation will continue and can be a
opportunity for the area.
Spatially Havenkwartier has a lot to offer, but it can sometimes be used better. A lot of cultural
heritage and strong structuring elements are located. There other threats, like the poor routing
and vacant spaces and contaminated soil.
The ambition of the Havenkwartier is to transform it into an urbanised multifunctional harbour
area where the raw identity of the harbour the food producing past is visible, combined with
recreation, culture, living and matching facilities. The green and blue qualities should be used
maximally.
This has to be achieved by using slow a gradual transformation, step by step.
The first step exists of constructing new recreational routes to improve accessibility for cyclists
and pedestrians. The routes also connects to the inner city, via both harbours, to the landscape
north of Breda. Vacant and contaminated areas are now used due to Phytodegration. By using
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plants and trees the soil is being filtered, and over years the soil will be cleaned. In other parts a
layer of clean sand is added, so the area is also useable for urban farming and a city beach.
These first intervention make it possible to develop the harbour area further. By using flexible
plots and selling them peace by peace makes it attractive for new entrepreneurs. The construction of a boat ramp and the ability to use the quay as working space or selling space, makes
it attractive for (nautical) companies to establish. The new plots are placed in a structure that
is orientated to the water and makes it orderly. To expand the successful cultural sector, the
cultural heritage is used as working place for starters or creative studios. Step by step the area is
going to develop further. The planted trees will make place for new developments when needed,
otherwise the green quality will stay. This makes the area more attractive, whatever the outcome
is. According to the plan the structuring lines in the area will be fully used, just as the harbour.
When the harbour is functioning, the quays are attractive to stay and there are a lot of activities
and functions, the harbour area will successfully be transformed.
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1 Inleiding

1 Inleiding

Hoofdelement water: Stoere haven en de zachte Mark
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Havenkwartier Breda

Aanleiding
Het Havenkwartier was het eerste grote industrieterrein binnen Breda. Samen met de haven is
het in de jaren ‘30 aangelegd. In de haven kon de overslag van goederen plaats vinden voor
grote industriële bedrijven, met name voedsel en suiker gerelateerd.

Doelstellingen
Dit kan bereikt worden door de volgende doelstelling te behalen.
1. Leegstand voorkomen en de levendigheid verder uitbreiden. Dit kan worden bereikt door
mogelijkheden te genereren om tijdelijkheid en passende functies toe te voegen aan het
verstadste milieu en daarnaast de haven beter gebruiken.
2. Het Havenkwartier moet een multifunctioneel gebied worden dat aansluit bij de stad en
de woonwijk Belcrum en tegelijk moet de aantrekkelijkheid van de haven volledig gebruikt
wordt.

In de loop der tijd heeft er echter een verschuiving binnen de landelijke economie en bedrijvigheid plaats gevonden. Veel industrie is verhuisd naar lage lonen landen en Nederland is zich
gaan toespitsen op voornamelijk dienstverlenende activiteiten.
Dit heeft ook in Breda gezorgd dat het Havenkwartier veel minder gebruikt werd. Er is leegstand ontstaan door de wegtrekkende bedrijven en industrieën. De Belcrumhaven wordt nauwelijks meer gebruikt en in het geheel niet meer voor overslag van goederen. Dit betekent dat
gebouwen en terreinen zijn omsloten door hekken en niet gebruikt worden. Dit komt uiteraard
niet ten goede voor de uitstraling en heeft een negatief effect op de sfeer en aantrekkingskracht van het gebied. Het zorgt ervoor dat mensen minder graag naar het gebied komen en
dat eventuele nieuwe bedrijven hier zich minder graag willen vestigen. Hierdoor ontstaat een
negatieve spiraal, wanneer dit lang aanhoudt is het heel moeilijk om dit nog te doorbreken.

Maatschappelijk belang
Het Havenkwartier in Breda is een goed voorbeeld van een hele hoop haven- en industriegebieden die in de problemen zijn gekomen door een veranderende economie en bedrijvigheid. Door wegtrekkende industrieën raakt het monofunctionele gebied in de problemen. Er
is er veel leegstand van gebouwen en zelfs hele terreinen. Dit zorgt voor verlaten, vervallen
en onveilige situaties. Taak is om te zorgen dat het industrieterrein weer bij de stad gaat
horen en het eventuele industriële en culturele erfgoed daarbij een rol van betekenis kan
spelen.

Vanwege deze lastige situatie wilde de gemeente hier op inspringen. Al in 2003 werd een Masterplan opgesteld om het Havengebied, tegelijk met de spoorzone te herontwikkelen. Onder
de naam VIA Breda werden gronden aangekocht en zou vervolgens dit grote terrein geheel
opnieuw ingericht worden.
Door de ingetreden financiële crisis is dit echter niet mogelijk. Enkel het stationsgebied zal
volgens het Masterplan worden ontwikkeld. Voor de andere gebieden is nauwelijks budget
beschikbaar. Tot 2020 heeft de gemeente in ieder geval een subsidie potje beschikbaar om de
aangekochte grond te bekostigen.

Leeswijzer
Allereerst zal de conclusie van de literatuurstudie naar tijdelijkheid aan bod komen. Dit is
immers van belang om te beoordelen of het Havenkwartier geschikt is voor tijdelijke initiatieven en wat er eventueel kan ontstaan. Het vervolg van het verslag is op volgorde van
schaalniveau opgebouwd. Analyses vanuit de regio, stad, directe omgeving en de locatie
zelf volgen zich op. Hierna zullen de kansen, ambities en het concept voor het gebied worden uitgelegd. In hoofdstuk 8 wordt de strategie bekend gemaakt die het Havenkwartier
nodig heeft om door te ontwikkelen. Tot slot zal in het laatste hoofdstuk het ontwerp aan
bod komen. Stap voor stap kan het Havenkwartier zich gaan ontwikkelen tot een getransformeerd multifunctioneel havengebied.

Hoewel het Masterplan niet haalbaar bleek voor het Havenkwartier bleven de problemen aanhouden. In 2010 heeft de gemeente daarom een andere tactiek gekozen. Het is een transformatie management traject gestart waardoor initiatieven en nieuwe functies toegelaten werden (zie
tijdlijn). Dit alles om leegstand tegen te gaan en levendigheid terug te brengen.

Initiatieven en activiteiten

Sinds 2013 is er een pilot om de wetgeving te versoepelen, het gebied is nu bestemmingsplan
vrij. Om (tijdelijke) initiatieven en nieuwe functies toe te laten was voorheen toestemming nodig
vanuit het bestemmingsplan. Deze procedure duurt echter behoorlijk lang en is dus niet handig
voor initiatiefnemers en tijdelijkheid. Nu bepaalt de gemeente en programmamanager veel
sneller of de invulling mag plaats vinden, wanneer het veilig is en past het in het Havenkwartier.

vanaf 2004
Initiatieven

Electron gebouw
Kunst & vormgeving
- Verhuur ateliers & werkplekken

Het resultaat is dat veel initiatieven zijn toegelaten en de levendigheid daadwerkelijk is teruggekeerd. Veel creatievelingen vinden een werkplaats en de culturele sector breidt zich flink uit.
Daarnaast vestigen ook detailhandel, horeca en sportvoorzieningen zich meer in het Havenkwartier. Het havengebied is al langzaam aan het verstadsen.

2013

2014

- Culturele educatie

Activiteit

Initiatieven

Stadsstrand

Skatehal

Belcrum Beach

Podium Bloos
Theater

Skatehal pier 15

Belcrum Beach

Initiatief

- Werkplaats

Sloepensteiger
Aanlegplaats voor boten

- Repetitie ruimtes

Verbouwing electron

- Theater producties

Aanpassing huidig gebouw

Transformatie management
Losse initiativien

2003
Masterplan

Probleemstellingen
Het Havenkwartier verstadst langzaam, maar is nog lang niet daar waar het moet zijn, er zijn
verschillende problemen. Allereerst moet het gebied volledig uit de negatieve spiraal gehaald
worden. Het gevaar van leegstaande terreinen en gebouwen is nog steeds aanwezig, deze zijn
niet allemaal ingevuld en benut. Ook laat de uitstraling van de openbare ruimte soms ten wensen over. Terwijl er fraaie en karakteristieke gebouwen en elementen zijn, worden ze niet goed
benut. Tot slot is het belangrijkste probleem dat het Havenkwartier zich staande zal moeten
houden wanneer de subsidie op is. Er moet dus een duidelijke strategie komen voor de komende jaren.

- Exposities

2004

2008

Faciliteren van activiteiten & Initiatieven

2010 2011

2012

2013

2004
2010 - 2020
Gemeente laat EU subsidie voor grond
kunstenaars
Havenkwartier
toe
in Electron gebouw Activiteiten tot 2020 ondersteund

Gemeente faciliteerd

Ontslakken

2014

2015

Aug 2013
Doelen:
1. Zoveel mogelijk activiteit op leegstaande terreinen
2. Ervaring opdoen met ‘ontregelen’ (flexibiliteit)
3. Initiatiefnemers vertrouwen en kansen geven

Ontslakken gebiedsontwikkeling Breda

Tijdlijn ontwikkelingen Havenkwartier Breda tot nu toe
9

2 Literatuurstudie

2 Literatuurstudie

ONDERZOEK NAAR TIJDELIJKHEID
Het Havenkwartier is momenteel al in transformatie. Er wordt
geprobeerd tijdelijkheid te introduceren en initiatieven te laten
landen. Tot nu toe lukt het aardig om de doelstelling van de
gemeente te halen, namelijk levendigheid terug brengen in het
voormalige industriële havengebied.
Om na te gaan hoe tijdelijkheid en waar en wat er voor nodig
is om het te laten functioneren is er een literatuurstudie naar
gedaan. De behandelde boeken betreffen:
Urban Catalysts (2013), Strategies for temporary uses, Potential for
development of urban residual areas in European metropolises, DOM
Publishers, Berlin,
Urban Pioneers (2007), Temporary Use and Urban Development in
Berlin, Jovis

normale gang van zaken in de stad en vaak wordt er gesproken
over een katalysator-effect voor de verdere ontwikkeling.
Tijdelijkheid is normaal gesproken tijdelijk, maar tegenwoordig is
er zo’n grote diversiteit in tijdelijke projecten en die kunnen een
groot succes boeken, waardoor ze toch permanent worden.

Factoren voor potentiële locaties - Havenkwartier
Welke specifieke locaties en ruimtes zijn het meest geschikt voor
tijdelijke activiteiten. Hierna volgen 6 factoren die van belang
zijn, beschreven in het boek van Urban Pioneers.
1. Vrije en beschikbare ruimte. De eigenaar moet toestemming
geven voor het gebruik van de locatie.
- Veel ruimtes in het Havenkwartier zijn eigendom van de gemeente. Zij willen juist graag levendigheid en tijdelijke activiteiten.

De belangrijkste conclusies van deze studie komen in dit hoofdstuk aan bod. Tegelijk worden de punten gereflecteerd aan het
Havenkwartier. Hierdoor worden belangrijke zaken benadrukt of
vergeleken met de huidige situatie in het havengebied, waardoor er direct lessen kunnen worden getrokken.

2. Grootschalige open ruimtes zijn lastig te gebruiken voor tijdelijkheid.
- Grootschalige open ruimtes zijn er niet veel. Er is meer een versnippering van kleinere terreinen, die zijn makkelijker in te vullen.

Leegstaande terreinen
De belangrijkste vraag om te beantwoorden is waarom er
leegstand ontstaat. Dit is namelijk het begin van ieder tijdelijk
proces. Een belangrijke reden is de veranderende economie. De
verschuiving van een industriestad naar een diensverlenende
economie heeft het gevolg dat industriële panden en terreinen
onnodig zijn en daarna leeg komen te staan.
De tweede reden is de sociaal demografische verandering. De
verouderende bevolking heeft grote effecten. Er zijn weleens
waar minder scholen en kinderopvang nodig, maar daarentegen
is wel bijzondere ouderenzorg nodig. De verandering in sociale
aspecten speelt ook een rol. Meer mensen werken vanuit thuis,
waardoor minder traditionele werkplekken nodig zijn, zoals
kantoren.
De derde reden is dat gebouwen en terreinen niet enkel meer
bekeken worden vanuit de verkoopwaarde. Het ‘hit and run’
principe, van snel kopen en verkopen, is op zijn retour of zelfs al
verleden tijd. De nadruk ligt nu op het ‘total cost of ownership”,
waarbij het totaalplaatje van belang is.

3. Gebouwen die een groot magazijn hebben, zoals een loods,
met een ruwe en authentieke uitstraling hebben de voorkeur.
Wanneer er geen grote renovatie hoeft plaats te vinden kan het
gebouw snel worden aangepast.
-In het havengebied staan veel loodsen, sommige worden niet
gebruikt maar zijn wel in goede staat. Deze komen dus in aanmerking voor tijdelijkheid of hergebruik.

Leegstand is een kans
Door de toenemende leegstand, ook in het Havenkwartier,
komen er meer mogelijkheden voor tijdelijkheid. Het moet dan
ook gezien worden als een kans voor stedelijke ontwikkeling.
Grote voormalige industrieterreinen en wachtend land worden
gebruikt voor tijdelijke activiteiten.
Tijdelijk gebruik heeft in de eerste plaats betrekking op de
12

4. Een goede topografische ligging, zoals aan een rivier of een
centrale plek in stad hebben de grootste kan voor activiteiten.
Goede bereikbaarheid is ook van belang
-Het Havenkwartier past perfect in dit plaatje, het is goed bereikbaar met de auto, het ligt dichtbij het centrum en naast een
rivier.
5. Jonge mensen en nieuwe stedelingen maken meer gebruik
van vrije ruimtes dan ouderen en gevestigde inwoners. De sociale omgeving is belangrijk voor tijdelijkheid en voor de gebruiker.
- Het naast gelegen Belcrum is in trek en bestaat uit veel jonge
gezinnen. Ook het nabijgelegen centrum bevat veel nieuwe stedelingen en jonge mensen.
6. Het gevaar is dat de eigenaar zijn goedkeuring voor het gebruik van zijn terrein of gebouw nog weleens wil terug trekken,
omdat de geplande bouw toch door gaat.
- Aangezien de gemeente meestal de eigenaar is, zal dat hier
geen rol spelen. Zij willen levendigheid creëren door tijdelijkheid.

Begeleiding
Door het limiteren van de wetgeving kan flexibiliteit van de
ruimte worden vergroot. Daarnaast kan de lokale overheid kan
een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van tijdelijkheid. De
gemeente kan het stimuleren of er randvoorwaarden aan stellen.
De manier van samenwerken en interactie tussen de eigenaren,
gebruikers en lokale overheid bepaalt vaak de flexibiliteit en de
mate van activiteit van het tijdelijke gebruik.
- Om tijdelijkheid te laten plaats vinden is dus goede begeleiding van belang. De gemeente Breda heeft het daarvoor de
programma manager van het gebied ingeschakeld om initiatiefnemers te helpen bj het opzetten van activiteiten.

Prestatie
1. Tijdelijkheid kan ontwikkeling van de betreffende locatie
stimuleren. Functies en activiteiten vestigen zich, soms zelf
permanent. De uitstraling van de locatie kan hierdoor behoorlijk
veranderen in positieve zin. Dit kan eventueel nog meer functies aantrekken. Daarnaast is de kans groot dat de gebouwen,
die voorheen op slooplijst stonden, nu zijn behouden, worden
gebruikt en zelfs gerenoveerd zijn.
2. Tijdelijkheid kan zorgen voor innovatie en nieuwe concepten.
Wanneer deze succesvol zijn kan het zich uitbreiden en ook
elders zich vestigen.
3. Tijdelijkheid heeft een impact op de biografie van de initiatiefnemers. Zelfs activiteiten die een beperkte tijd bestaan, kunnen
blijvende lange termijn effecten hebben op de ontwikkeling van
de locaties, economische sectoren en op cultureel gebied. In dit
geval dienen ze als een nodige verjongingsbehandeling voor de
gevestigde structuren, die niet meer in staat zijn om zichzelf te
vernieuwen.

Havenkwartier Breda
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BREDA VERBONDEN MET HET WATER
De stad Breda heeft met zijn singels en historische haven altijd
veel met het water te maken gehad. De naam stamt immers af
van de brede rivier de Aa, Breda. Daarnaast zijn vestingwerken,
zoals muren, wallen, forten en een kasteel gebouwd aan het
water om de vijand uit de garnizoen- en vestingstad te houden.
Ook economisch was het water van belang, zo is de stad bekend
van het vele turf dat verscheept werd.
Kortom Breda is vanuit de historie al verbonden met het water.
Dit is goed te zien op de kaart van de regio. De stad is goed bereikbaar, vanuit het westen, noorden en oosten kan naar Breda
gevaren worden.

16

Vaarroutes
Dit betekent heden ten dage dat er in principe vanuit Breda overal
naar toe gevaren kan worden . Zo ligt het nationaal park De Biesbosch niet heel ver weg en kan er gestopt worden bij verschillende
centra, zoals voormalig vestingstad Geertruidenberg. Populair is
ook de westzijde van Breda, waar de bekende recreatieve West-Brabant route gelegen is. De vaarroute loopt via de Mark langs
verschillende kleine dorpen en steden richting het Volkerak. Daarbij
kan genoten worden van het aantrekkelijke kleilandschap en recreatieve haventjes. Vervolgens staat deze route in verbinding met de
Zuider Waterlinieroute, die over het Hollands Diep gaat.

Vaarklassen
De rivieren in Brabant zijn toegankelijk voor verschillende vaarklasses. Om vanuit Breda te vertrekken zijn de vaarklasses 0 t/m
IV toegelaten. Dit betekend dat de allerkleinste sloepen tot en
met binnenvaartschepen met afmetingen van 86,0x9,6x7,0 meter
en een diepgang van 2,6 meter hier mogen varen. Dit betekent
niet dat er zeilboten zonder inklapbare mast hier kunnen varen.
Verschillende bruggen in en rond Breda kunnen namelijk niet
open en zijn maar 7 meter hoog.

Havenkwartier Breda

NATUUR EN BEZIENSWAARDIGHEDEN LANGS DE MARK
De Mark en het Markkanaal zijn verbonden met de stad Breda.
De rivier de Mark was oorspronkelijk kronkeliger dan nu, maar
was in het verleden wel de natuurlijke en belangrijke aanvoerroute voor Breda. Dat is goed te zien aan de twee overgebleven Schansen langs de Mark. Dit zijn twee elementen in de
omgeving die rondom de rivier en het kanaal zijn gelegen. Het
landschap en de omgeving heeft echter nog meer te bieden. Zo
bevatten het dorpje Terheijden en het nabij gelegen Oosterhout
ook over een recreatieve haven waar aangemeerd kan worden.
Het Markkanaal is gegraven in 1905 en verbind niet alleen het
Wilhelminakanaal, maar is ook een fraaie vaarweg geworden

omgeven door veel bomen. Verschillende campings en een
vakantiehuisjespark geven aan dat het gebied voor natuurliefhebbers interessant is. Het Heide- en stuifzandgebied bijvoorbeeld, dat vlakbij de grens ligt tussen het klei en zandlandschap.
Daarnaast zijn verschillende bossen en het natuurgebied Lage
Vucht polder bezienswaardigheden.
Route stad-land langs de Mark
Voor de Bredanaar betekent het dat net buiten de stadsgrenzen
bijzondere natuur te zien. Via de rivier de Mark komt het zo de
stad binnen. Het is dan ook logisch om hierlangs een goede ver-

binding (oranje pijlen) te leggen tussen de stad en het buitengebied.
Waterhuishouding
Niet alleen bezorgen de rivieren, kwaliteit aan de stad en de
omgeving. Ook zijn ze noodzakelijk om het nodige regenwater
af te voeren. Aangezien de Mark de benedenloop vormt van de
stad, is deze rivier samen met het Markkanaal verantwoordelijk
voor het afvoer van het regenwater. Vanwege de steeds grotere
hoeveelheden water zijn de bergboezems aangelegd om het
tijdelijk op te slaan wanneer dat nodig is.
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WATERPLAN BREDA
Het waterplan Breda is allereerst bedoelt om de watersituatie en
het gebruik van vaarwater in Breda goed te begrijpen. Daarnaast
is het plan ontwikkeld om een wildgroei aan haventjes en aanlegplaatsen te voorkomen en tegelijkertijd (potentiële) havens
nog beter te laten functioneren.

Bereikbaarheid
Het waterplan Breda is allereerst bedoelt om de watersituatie en
het gebruik van vaarwater in Breda goed te begrijpen. Daarnaast
is het plan ontwikkeld om een wildgroei aan haventjes en aanlegplaatsen te voorkomen en tegelijkertijd (potentiële) havens

nog beter te laten functioneren.
Aa of Weerijs en Boven Mark
De rivier de Mark komt voort uit de twee zuidelijk gelegen bekende Aa of Weerijs en de Boven Mark. Deze stromen monden
uit in de singels die vervolgens de Mark vormen. De kleinere
beekjes zijn niet goed toegankelijk voor bootjes. Enkel een kleine
sloep kan er varen.
Singels
Dit geldt in mindere mate ook voor de singels. Hier kunnen alleen bootjes varen, zoals sloepen, die onder de bruggen van de
singels door kunnen.

Historische Haven Breda
De haven in het centrum van de stad is sinds juli 2014 beter bereikbaar geworden. Door de aanleg van een hogere brug is de haven toegankelijk voor grotere boten, met een doorvaarhoogte van
3,2 meter. Deze hoogte valt nog steeds onder recreatievaart, maar
het betekent wel dat kleine jachten de haven kunnen bereiken.
Mark
Vanaf de nieuwe brug, waar de Mark begint, zijn veel grotere boten toegankelijk. De bruggen over de Mark zijn hoog en
geven een doorvaarhoogte van 7 meter. Dit betekend dat hier
Vaarklasse 0 t/m IV mag komen. Dit kunnen binnenvaartschepen
zijn en bijvoorbeeld ook hotelboten.

Grotere boten en jachten
7 meter doorvaarhoogte
t/m vaarklasse IV

Mark
Vaarklasse III, binnenvaartschip

Nieuw brug sinds juli 2014

Kleine boten, pleziervaart
3,2 meter doorvaarhoogte
Haven Breda

Vaarklasse III, Hotelboot

vaarklasse 0

Singel

Aa of Weerijs
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Boven Mark
Vaarklasse 0, sloep

Havenkwartier Breda

Havens en gebruik
De bereikbaarheid over water heeft natuurlijk ook
invloed op het gebruik van de havens. In Breda zijn
drie grotere havens, één kleine jachthaven en nog
twee kleinere passantenhavens gevestigd. Daarnaast
is het de bedoeling dat er een extra passantenhaven
bij komt, vlakbij de historische haven Breda. Hieruit
kan worden opgemaakt dat er weinig structuur zit in
de havenactiviteit en ze her en der verspreid liggen.

Krouwelaarhaven
De grootste haven qua oppervlak was voorheen ook in functie
als industriële haven. Nu zijn er nog enkele bedrijven die goederen overslaan. Wel maken verschillende waterclubs gebruik
van de aangrenzende boothelling en ligplaatsen.
Door het minimale gebruik is er door de gemeente al gesproken over eventuele demping van de haven.

Haven Breda
De haven heeft veel sfeer door het historische
uiterlijk en naastgelegen centrum. Dit is dan ook
de toeristische haven waar de opstapplaats van de
rondvaarten is gevestigd, de intocht van Sinterklaas
wordt gehouden en veel horeca met terrassen te
vinden zijn.
Geplande passantenhaven
Deze haven dient de recreanten die per kleine boot
aankomen in Breda, aan te laten meren. Nu gebeurt
dat nog buiten de singel, maar door de verhoogde
brug kan dat straks ook in het centrum.

Krouwelaarhaven

Jachthaven
De jachthaven voorziet in ligplaatsen voor een klein
aantal jachtjes en sloepen.
Tijdelijke passantenhaven
Hoewel de aanlegplaatsen van tijdelijke aard zijn,
zullen ze waarschijnlijk blijven liggen tot er een
oplossing komt. Ze dienen voor de grote jachten
en boten die hoger zijn dan 3,2 meter en niet de
binnenstad kunnen bereiken. De vraag voor dit soort
ligplaatsen groeit.
Belcrumhaven
Deze haven heeft op dit moment weinig tot geen
wateractiviteit. Er liggen enkel 10 woonboten en er
komen heel soms andere schepen. De industriële
functie is verdwenen, want overslag van goederen
gebeurt ondertussen niet meer. Ondanks de ligging
vlakbij het centrum nodigt het voor de recreatievaart
niet uit om hier aan te meren. Wellicht komt dit
door de sfeer en beperkte aanmeer mogelijkheden
die het nu heeft.

Belcrumhaven

Jachthaven

Gebruik
Industrie
Wonen
Recreatievaart
Toerisme
Haven Breda

19

3 Regio: Landschap en water

WATERPLAN BREDA
Waterplan
De stad-land route uit de tweede paragraaf is meegenomen in het waterplan. Een belangrijke route
naar het Noorden via de zachte Markkade is een
toegevoegde waarde voor de stad, het landschap
en de havens.

PLAN
		

Cluster de wateractiviteiten rondom twee type havens
Recreatieve route verbindt de havens én stad en land

Het waterplan wil de wateractiviteiten die nu verspreid liggen over meerdere havens en aanlegplaatsen clusteren rondom twee type havens:
1. De historische haven in de binnenstad van Breda
bedoelt voor passanten, bezoekers en toeristen.
2. De ruwe multifunctionele Belcrumhaven, waar
ruimte is voor werk, recreatie en evenementen van
grotere schaal.
Voordelen
1. De wildgroei aan aanlegplaatsen wordt gestopt
en is dan goed georganiseerd.
2. Vanwege de clustering zijn de havens beter te
vinden en zijn ze allebei levendig.
3. Een levendige en actieve haven is leuk om te zien,
het trekt mensen aan.
4. De Mark blijft vrij van aanlegplaatsen, zodat de
rivier zich met zijn groen/blauwe kwaliteit blijft
onderscheiden.
5. De havens zelf onderscheiden zich ook, in gebruik en in sfeer. De toeristische haven in de stad,
voor kleine recreatievaart en de stoere werkhaven
voor grote boten, waterclubs en spontane activiteiten. Zo zijn het geen concurrenten, maar geeft het
juist een aanvulling voor de watergerelateerde stad.
Haven binnenstad Breda
Het aantal booteigenaren groeit in Nederland en
het aantal bezoekers over water naar Breda ook.
Tot nu toe konden passanten niet zo dicht bij de
binnenstad komen. Straks kunnen alle passanten
en recreatieschippers aanmeren in het centrum van
Breda. De toeristen zullen direct op hun bestemming zijn en kunnen genieten van het historisch
centrum bij binnenkomst. Dit bevordert de aantrekkingskracht om Breda te bezoeken per boot. Daarnaast zal de groeiende wateractiviteit in de haven
ook ten goede komen voor de omringende horeca
en winkels. De historische haven zal na de grote
restoratie in 2007 , nu ook een volledige havenfunctie vervullen.
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Belcrumhaven
De Belcrumhaven is een totaal andere haven. Het heeft alle
facetten om een multifunctionele en aantrekkelijke haven te zijn.
Het dok is omringd met industriële panden en heeft naast veel
bedrijvigheid ook culturele activiteiten. Deze sfeer gaat goed
samen met het beoogde gebruik van de haven.

Mogelijkheden Belcrumhaven
Ruwe haven
In de Belcrumhaven mag het wat forser, drukker en gedurfder. Er
wordt gestreefd naar een gevarieerd publiek dat graag ook de
ruwere kant van de haven wilt zien. Dit komt terug in de werksfeer en de komst van grotere schepen, tegelijkertijd gaat het
gepaard met de mogelijkheid van recreatievaart en andere initiatieven die hier mogen plaats vinden, maar niet in de binnenstad.
Denk aan boten of (water)activiteiten die meer lawaai maken en
ook ‘s avonds kunnen plaats vinden.
De ruwe haven geeft ruimte voor:
- Werk- en onderhoudsmogelijkheden
- Vestiging van watersportclubs
- Uiteenlopende recreatieve activiteiten op water en kade
- Grotere recreatievaart
- Horeca op het water

Werk- en onderhoudsmogelijkheden
Door de groei van het aantal booteigenaren en de groeiende
vraag in ligplaatsen en de stijging van bezoekers over het water,
betekend ook dat meer boten onderhouden moeten worden. Er
is dus een markt voor het onderhoud en werk aan boten. Waar
kan dat beter dan in een oud industrieel havengebied dat werken uit ademt en waar veel loodsen en werkkades te vinden zijn.
Hier springt het waterplan dan ook op in. Door het aanleggen
van een boothelling kunnen boten uit het water worden gehaald
om daarna, in de naastgelegen loodsen te worden onderhouden
en zelfs opgeslagen worden in de wintermaanden.
Daarnaast geeft het plan aan dat er ruimte voor onderhoud
moet zijn aan de kade. Er moet dus genoeg plaats zijn om de
boten veilig binnen te halen of aan de kade te onderhouden.
Vestiging van watersportclubs
Momenteel zijn diverse watersportvereniging gevestigd in de
Krouwelaarhaven. De verenigingen geven aan dat op die locatie
te weinig plaats is op de kade en dat de faciliteiten beperkt zijn.
Daarnaast betekend het clusteren van activiteiten rondom de
twee havens dat de Belcrumhaven erg geschikt is voor dit soort
clubs. Door de boothelling kan bijvoorbeeld de reddingsbrigade

gemakkelijk te water gaan. Ook kunnen deze boten, net zoals
die van de roeivereniging en kanovereniging hier worden opgeslagen in één van beschikbare loodsen. Onderhoud kan uiteraard
ook gedaan worden op de kade.
Tot slot is er ook ruimte voor een clubhuis, dit zal gemakkelijk
samen met het naastgelegen Belcrum beach.
Uiteenlopende recreatieve activiteiten op water en kade
De ruwe sfeer van het havengebied geeft veel mogelijkheden,
ook voor recreatieve functies. Sommige functies zouden niet
goed passen in de binnenstad, maar juist wel in deze haven. Het
oude industrieterrein biedt namelijk ruimte voor activiteiten die
lawaai veroorzaken of niet de uitstraling hebben die passen in
een historische binnenstad.

Receptieboot

Mogelijkheden die het waterplan biedt zijn:
- Drijvend openluchtzwembad. Een zwembad past goed bij
het stadsstrand. Er mag immers niet gezwommen worden in het
water van de Mark, dus dit geeft een belangrijke toevoeging aan
het stadsstrand.
- Boot drive-in. Recreatievaart is natuurlijk ook toegelaten tot
de haven. Kleine bootjes en grotere jachten kunnen aanmeren,
maar kunnen ook genieten van de boot drive-in. Een groot
scherm zal in de zomermaanden de bezoekers voorzien van een
goede film of optreden. Dit kan uiteraard ook goed samen gaan
met het stadsstand Belcrum Beach.
- Jetski verhuur en show. Ruw en gedurfd mag het Havenkwartier zijn. Daarom past deze activiteit ook binnen dat plaatje.
Naast verhuur van jetski’s kan ook gedacht worden aan shows
voor een groot publiek tijdens evenementen
- Evenementen. Op de kop van het haven is een groot terrein
beschikbaar dat ideaal is voor evenementen. De naastgelegen
skatehal en stadsstrand vallen prima binnen deze categorie. Nu
al worden er evenementen gehouden, zoals een Volkswagen
meeting, optredens op het strand en hobbyclubjes.
Grotere recreatievaart
Grotere schepen kunnen aanmeren tot en met vaarklasse IV.
Grotere jachten en boten, die niet in de binnenstad haven
mogen komen, of daar niet meer terecht kunnen, zullen in de
Belcrumhaven aanmeren.

Reddingsbrigade Breda

Drijvend openluchtzwembad, Berlijn

Boot drive-in, Lake Minnetonka

Horeca op het water
Innovatie is belangrijk voor een watergerelateerde stad als
Breda. Met twee sterke havens en een goede bereikbaarheid
kunnen nieuwe concepten hier een kans krijgen. Hier moet worden gedacht aan een speciale ervaring op water. Horecaschepen, zoals hotelboten en receptieboten waar personeeluitjes en
trouwerijen op kunnen plaatsvinden.

Jetski show, Whitehaven
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RUIMTELIJKE ANALYSE
Goede ligging en bereik-		
baarheid
Het Havenkwartier ligt erg dicht bij het centrum van Breda en
het NS station. Lopend gaat het om een duur van 12 min tot in
het hartje van Breda en 7,5 minuut tot het station. Inwoners van
de wijk Belcrum kunnen gemiddeld binnen 4 minuten midden in
het Havenkwartier staan.
Voor het vervoer met de auto ligt het havengebied ook erg
gunstig. De noordelijke rondweg ligt er langs en een stadsontsluitingsweg naar de binnenstad gaat door het gebied heen. Dit
is tevens ook een belangrijke ontsluitingsroute voor het station.
Het station is onderdeel van VIA Breda en wordt op dit moment
opnieuw gebouwd. Het huisvest onder andere ook kantoren en
detailhandel. Het station gaat gepaard met de ambitie om Breda
op de kaart te zetten als stad waar de hogesnelheidstrein stopt.
Dit betekend dat grote steden als Amsterdam en Parijs veel sneller te bereiken zijn vanuit Breda.

Kans voor langzaam verkeer
Twee kansen voor recreatieve routes liggen er. Allereerst natuurlijk de stad-land route die voorgesteld is in het Waterplan
(hoofdstuk 3). Deze verbindt de binnenstad met het noordelijk
gelegen landschap en bijbehorende natuurgebieden.
De tweede route bestaat uit een verbinding tussen de woonwijk
Haagse Beemden en het station, of het centrum. De inwoners
van de woonwijk Belcrum moeten nu nog ver fietsen en pakken
meestal een flinke omweg om het centrum en het station te
bereiken.
Nu ligt er een kans om via het Havenkwartier snel deze twee
belangrijke plaatsen te bereiken. Het centrum kan worden aangedaan via de stad-land route, over de zuidzijde van het Havenkwartier.
Het station is straks te bereiken via een nieuwe aftakking langs
de noordkade van de Belcrumhaven.
De inwoners van Haagse Beemden zijn op deze manier sneller
op hun bestemming. Voor het Havenkwartier genereert deze
routes veel meer doorstroming van langzaam verkeer. Levendigheid en passanten kan het gebied goed gebruiken.
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RUIMTELIJKE ANALYSE / FUNCTIONELE ANALYSE
Geen vacuüm, zoals spoorzone
Grote gebieden aan het spoor liggen tegenwoordig braak. De
plaatsen waar voorheen industrie stond zijn bijna niet getransformeerd tot nieuwe gebieden. Alleen bij het nieuwe station en
het gebied daaromheen gaan de plannen door, om te herontwikkelen.
Dit betekent dat de stad Breda met een soort van vacuüm van
lege plekken aan het spoor te maken heeft. Hoewel het Havenkwartier ook industrie bevatte dat is verhuisd, blijven de ruimtes
hier beperkt. Het gaat om slechts enkele terreinen die niet in
verhouding staan tot wat er aan open ruimte aan het spoor ligt.
Dit houdt in dat de situatie in het havengebied nog goed te
overzien is en de leegstand niet een duikvlucht heeft genomen.
Daarnaast heeft het tot dusver een beperkte invloed op de
uitstraling van het gebied. Dit is overigens mede te danken aan
de inzet van de gemeente die leegstand wil voorkomen en lage
huren vraagt voor panden die in hun bezit zijn in het Havenkwartier.

Bijzondere ruwe culturele/
creatieve industrie
Breda heeft verschillende scholen in de stad die over kunstopleidingen beschikken. Toch is de cultuursector in Breda redelijk
‘braaf’ gebleven. De cultuur van de stad zat met name in het
historisch centrum. Daar zijn ook de grote culture instellingen
gevestigd, zoals diverse musea, een theater en poppodium.
De laatste jaren heeft hier echter een verandering plaats gevonden. Er is een ander cluster ontstaan, net buiten het centrum,
waar vooral kantoren en studio’s gevestigd zijn die binnen de
creatieve industrie vallen. Dit concept slaat aan en steeds meer
ondernemingen vinden deze plek.
Dat geldt ook voor het Havenkwartier. Alleen hier ontstaat een
samensmelting van een ruwere creatieve industrie. Er zijn verschillende gebouwen waar meerdere werkplaatsen, ateliers en
expositieruimtes gevestigd zijn. Daarnaast zijn er ook losse ateliers te vinden, een theater en een stadsstrand. Hier worden ook
evenementen en bijeenkomsten georganiseerd. Er kan gesteld
worden dat in het Havenkwartier een unieke samensmelting
plaats vindt van allerlei creatievelingen die elders niet te vinden is.
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FUNCTIONELE ANALYSE
Verstadst industrieterrein
Het havenkwartier is gelegen naast verschillende industrie- en
bedrijventerreinen aan de ene zijde en het centrum en een
woonwijk aan de andere zijde. Hoewel het havengebied oorspronkelijk een monofunctioneel industrieterrein was, is dat in
de loop der jaren veranderd. De omliggende industrie- en bedrijventerreinen bevatten ook detailhandel en dienstverlenende
ondernemingen, maar zijn niet zo verstadst als het Havenkwartier. Het havengebied is langzaam gaan transformeren en door
het verhuizen van industrie is er ruimte gekomen voor andere
functies. Dit heeft geleid tot een functiemix die allerlei ondernemingen bevat en steeds meer toenadering tot de stad zoekt.

Verstadst milieu sluit aan
Belcrum
Aangezien het verstadste Havenkwartier zich op een grensgebied tussen werken en wonen bevind verloopt de aansluiting bij
de stad op een natuurlijke wijze. De woonwijk Belcrum wordt
voorzien van voorzieningen die zich hebben gevestigd in het Havenkwartier. Supermarkten en dagelijkse voorzieningen trekken
de mensen uit Belcrum naar het Havenkwartier
VIA Breda
VIA Breda sluit ook aan bij het transformerende Havenkwartier.
Stads- en centrumfuncties worden over het spoor gebracht naar
de noordzijde van de stad. Het gebied dat onder andere kantoren, detailhandel en wonen bevat, grenst aan het Havenkwartier.
Dit zorgt ervoor dat de stad verder opschuift naar het Noorden
en het Havenkwartier kan voorzien in specifieke voorzieningen
van de nieuwe bewoners, zoals dagelijkse voorzieningen en culturele bezienswaardigheden, die er nu ook gevestigd zijn.
Breda
Ook op de schaal van de stad voorziet het verstadste gebied
voor een toegevoegde waarde. Enkele speciaalzaken, zoals de
kringloopwinkel krijgt veel bezoekers vanuit heel de stad. Ook
de horeca én vooral de eerder besproken creatieve sector trekt
mensen van buitenaf.
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CONCLUSIES AANSUITING BIJ CONTEXT
Stedelijkheid

Belcrum
Belcrum, de woonwijk uit de jaren ‘30 kent een eigen karakter.
De wijk bestaat voornamelijk uit grondgebonden gezinswoningen met een herkenbare architectuur. De afgelopen jaren hebben er enkele renovaties plaatsgevonden. Hierdoor zijn er ook
appartementen gebouwd aan de inmiddels populaire woonwijk.
Dit betekend dat er iets meer dichtheid en bebouwingshoogte aan de rand van Belcrum is toegevoegd. De hoogte van 4
bouwlagen kan echter niet als hoogstedelijk gezien worden en
beinvloedt de uitstraling van Belcrum maar een klein beetje. De
aansluiting tussen Belcrum en het Havenwkartier is dus ook nog
steeds erg belangrijk en dient gepast te zijn.
VIA Breda
De komst van VIA Breda geeft echter een andere weergave. De
spoorzone vormt een nieuw stedelijk front waar een forse korrel
en hoogte gekozen is. Een bouwvolume die heel anders is dan in
Belcrum.
Dit betekend niet dat het Havenkwartier op die voet verder dient
te gaan. Het havengebied is nog altijd nauw verbonden met
Belcrum en dient ook binnen de stedelijkheid te passen van deze
woonwijk én die van de gehele stad Breda.

Interactie

Belcrum heeft al sinds het ontstaan veel interactie gehad met het
Havenkwartier. De woonwijk was namelijk de arbeiderswijk van
het havengebied. Alle werknemers werkte en woonde in dezelfde gebieden. Na het verdwijnen van de industrie nam ook de
interactie af, mensen werken elders.
In de tussen tijd is Belcrum niet meer een arbeiderswijk, maar
een gewilde woonbuurt voor voornamelijk jonge gezinnen. Voor
hun is fijn dat het naast gelegen havengebied weer aantrekkelijk
is en er wellicht weer terug interactie tussen beide gebieden kan
ontstaan.
Belcrum zelf heeft weinig openbare ruimte. Het centrum wel,
maar kan soms toch nog wat te ver liggen om van een goede
stedelijke openbare ruimte te genieten. Daarom sluit het Havenkwartier hier goed op aan. Met de Belcrumhaven en kades kan
het havengebied een fijne stedelijke openbare ruimte worden
die past bij de mensen uit Belcrum. Daarnaast speelt de verstadsing ook een rol. Functies die nu al het Havenkwartier in
komen en komende jaren nog meer zorgt voor meer aantrekkingskracht. Mensen uit Belcrum zullen het Havenkwartier kunnen zien als een verblijfsplek en als woon, werk en voorzieningen
gebied waar men graag komt.
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HISTORIE EN HUIDIG PROCES
Het Havenkwartier kent een rijke historie, waarin het gebied van buitengebied naar een centraal
gelegen havengebied is ontwikkeld. De laatste jaren staat het gebied voor een opgave om door te
ontwikkelen, om zo verdere leegstand en inactiviteit te vermijden.
tot jaren ‘30: Jachtterrein voor de edelen
Het havenkwartier is pas ontstaan in de jaren ‘30. Hiervoor was het een hoger gelegen gebied dat
voornamelijk buiten de vestingwerken van Breda lag. De rivier de Mark vormt een bocht rondom
dit hoger gelegen terrein.
Het gebied bevatte het zogenaamde Speelhuis en een sterrebos met radiale dreven. Het Speelhuis
was een achtkantige gebouw uit 1618 dat dienst deed als jachtverblijf voor de edelen. Één van de
radiale dreven vormde de toegangsweg tot het huis en had de functie van een maliebaan. Deze
rechte weg ligt er nu nog en heet de Speelhuislaan.
‘50: Havengebied voorziet in industrialisatie
Door de industriële groei in Nederland ging ook Breda op zoek naar een geschikte locatie voor
een industrieterrein. Dicht bij het spoor en aan het water was dit gebied uitermate geschikt voor
bedrijven en overslag van goederen. Dankzij de aanleg van de Belcrumhaven en spoorverbindingen ging het terrein zich ontwikkelen als havengebied.

1925

1947

Door de gunstige bereikbaarheid en omringende landbouw ontstond er een cluster van suiker en
fruit gerelateerde industrie. Ook vestigde er al snel een machinefabriek, Backer en Rueb genaamd,
en een slachthuis.
Naast het eerste grootschalige industriegebied van Breda werd ook een arbeiderswijk gebouwd,
Belcrum. Deze woonwijk is georiënteerd aan de Speelhuislaan en kent een zelfde rechtlijnige
structuur. Veel arbeiders die werkzaam waren in de haven, woonden in Belcrum. Zo was er veel
interactie tussen de twee gebieden.

1970
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‘70: Twee economische assen: spoorzone en rivierzone
De jaren hierna groeide Breda en kwamen er ook andere industrieterreinen bij. Daarnaast werd
zelfs een tweede industriële haven aangelegd die groter is en meer bedrijven kan huisvesten,
genaamd de Krouwelaarhaven. Voor Breda betekende dit dat er twee economische assen ontstonden: De spoorzone en de rivierzone.
Ook het Havenkwartier zelf groeide verder uit, tegelijk met de bijbehorende fruit en suiker industrie. In de jaren ‘70 kwamen er ook grote infrastructurele interventies. Een nieuwe randweg werd
gebouwd aan de noordzijde van het Havenkwartier en Belcrum. De nieuwe infrastructuur zorgde
ervoor dat deze gebieden wat geïsoleerd kwamen te liggen.
‘90: Industrie verhuisd en vervoer over weg belangrijker
Door de bouw van nieuwe ontsluitingswegen en het groeiende belang van vervoer over de weg,
werd de randweg steeds belangrijker. De industrieën richten zich meer op dit soort vervoer in
plaats van het gebruik maken van de relatief kleine rivier en haven. Hierdoor ontstaat een afname
in de overslag van goederen over water.
Om de binnenstad van Breda nog beter te ontsluiten werd dan ook gekozen om de Belcrumhaven
in te korten, zodat een goede stadsontsluitingsweg door het Havenkwartier heen kwam te liggen.
Tegelijk met al deze factoren begint ook de landelijke verschuiving van industrie naar dienstverlening. Dit zorgt voor nog een mindere interesse in een relatief klein havengebied, als de Belcrumhaven. De bedrijvigheid in het Havenkwartier neemt langzaam af.

1990

Heden: Verstadsing van het industrieterrein
De daling in industriële bedrijvigheid heeft zich de afgelopen twee decennia verder doorgezet.
Voor de stad Breda is het een aanzienlijk probleem. Een groot gedeelte van de spoorzone, dat
voorheen bebouwd was met industriële bedrijven ligt nu braak.
Het Havenkwartier heeft enkele leegstaande panden en terreinen. Door de financiële crisis zijn
er geen ondernemers die de terreinen of gebouwen overnemen. De cluster van voedsel, fruit en
suiker is flink afgenomen, enkel het bedrijf Nemijtek dat voorziet in opslag van gekoelde groente
en fruit bestaat nog.
Vanwege de afnemende bedrijvigheid probeert de gemeente Breda het Havenkwartier te transformeren. Waarbij dit in 2003 nog met een grootschalig Masterplan gedaan moest worden, komt
de gemeente wegens beperkte financiële middelen hiervan terug. De oplossing ligt nu in het geleidelijk transformeren van het industrieterrein naar een gebied waar ook ruimte is voor cultuur,
detailhandel en dienstverlenende bedrijven. Het Havenkwartier verandert van een monofunctioneel industrieterrein naar een verstadst havengebied.
Daarnaast zijn er enkele concrete ontwikkelingen in en rond het Havenkwartier. Zo wordt de
Speelhuislaan in Belcrum opnieuw ingericht. Het project VIA Breda rondom het spoor vind wel
doorgang, met onder andere een nieuw treinstation, rechtbank, veel detailhandel en commerciële
ruimte kan dit een aanjager zijn voor Breda-Noord.

Heden
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FUNCTIONELE KWALITEITEN
Verstadsing van industrieterrein
Het Havenkwartier is niet meer het werk- en havengebied van
vroeger. Afgelopen decennia is langzaam de industriële hoofdfunctie verdwenen. Dit heeft geleidelijk plaats gemaakt voor
hele andere functies. Functies die normaal zich niet gauw op een
industrie of bedrijventerrein zouden vestigen doen dat hier wel.
Dit bevestigd dat Havenkwartier niet zomaar een industrieterrein
is, maar een werkgebied dat langzaam verstadst. Een proces dat
nog steeds gaande is en zich langzaam uitbreidt.
Hoewel het Havenkwartier nog steeds een werksfeer ademt is
er een hoop veranderd. Nog steeds is bedrijvigheid en industrie aanwezig, maar van een ouderwets industrieterrein is het
gebied aan het transformeren naar een gemixt werkgebied waar
detailhandel, horeca, dagelijkse voorzieningen, dienstverlening,
sportclubs en culturele instellingen zich gevestigd hebben. Met
name de laatste, cultuur, is erg aanwezig in het gebied.
In relatie tot Belcrum en de stad
Belcrum dat als arbeiderswijk eerst alleen een woon-werk
interactie met het Havenkwartier had, ziet langzaam de relatie
veranderen en de grenzen vervagen hierbij. Detailhandel en dagelijkse voorzieningen zijn met name in het zuidelijk deel in het
Havenkwartier te vinden. Er zijn supermarkten gevestigd, zoals
de Albert Heijn, Aldi en Jumbo. Ook sportvoorzieningen, zoals
een fitness, dansschool en sportschool voorzien in de behoeftes
van onder andere de inwoners van Belcrum. Tot slot laat ook de
vestiging van een kinderdagverblijf goed zien dat het Havenkwartier niet meer gezien wordt als industriegebied. Het is een
deel van de stad geworden waar bezoeken en verblijven voor de
inwoners een normale zaak is geworden.

Cultuurclusters in gemixt gebied
Cultuur en recreatie in twee clusters
Naast allerlei voorzieningen voor inwoners is er ook veel cultuur en recreatie terug te vinden. Functies die goed passen bij
de uitstraling van het oude havengebied. Er zijn twee clusters te
herkennen. In de cluster ‘Haveneiland’ bevindt zich naast enkele
studio’s en ateliers ook het stadsstrand en de komende skatehal. Hier zijn dus recreatieve initiatieven gevestigd. Ondanks dat
er veel lege en open ruimtes zijn, werken de initiatieven wel en
trekt het stadstrand Belcrum beach veel bezoekers.
Het tweede cluster ‘Havenkwartier 5’, bevat ook enkele sportscholen, naast de vele ateliers en overige culturele instellingen.
Met name het Electrongebouw en Podium Bloos zijn trekpleisters.
Locaal initiatief Belcrum Beach

Oorsprong
Opvallend is dat de cultuurclusters gevormd zijn op de grond die
eigendom is van het gemeentelijk grondbedrijf. Dit heeft als reden dat de gemeente de panden tegen een lage huur verstrekt.
Hierdoor kunnen deze culturele initiatieven en ondernemers een
plaats krijgen, en is het Havenkwartier aan het uitgroeien tot een
plek voor de creatieveling, cultuurliefhebber en pionier.

Electron gebouw voor exposities en werkruimtes
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Podium Bloos, theater in een voormalige loods

Havenkwartier Breda

Functies

Detailhandel
Tankstation
Winkels
Albert Heijn

Supermarkt

Dienstverlening
Kantoren
Commerciële dienstverlening
Culture dienstverlening

Horeca
Restaurant
Nachtclub
Hotel

Handel & productie
Autohandelaar of verhuur
Bouwmarkten
Industrie en groothandels

Overige
Wonen
Wonen met bedrijvigheid
Cultuur
VIA Breda

L Leegstaand gebouw
Stadsstrand
Grondeigendom
Gemeentelijk grondbedrijf
Amvest

Detailhandel en dagelijkse voorzieningen

Hoge Dennen Holding
BHVC Vlees groothandel
Repaper Recycling
TB
Mermans paint
Nemijtek Vrieshuizen BV

Kinderdagverblijf

SOAB
Diversen

Aldi

JUMBO
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RUIMTELIJKE KWALITEITEN
Cultureel erfgoed
Samen met de rijke historie vormt het cultureel erfgoed de basis voor een volgende ontwikkeling.
Het is dan ook belangrijk om deze goed naar voren te laten komen en daarbij het erfgoed te gebruiken voor verdere ontwikkeling.
Hoewel het havengebied uit de jaren ‘30 nog vrij jong is, kent het wel een aantal bijzondere gebouwen. De panden zijn voornamelijk gebouwd voor industriële werkzaamheden, opslag van goederen en bijbehorende kantoorfuncties. Dit resulteert in verschillende type gebouwen gerelateerd
aan het werken of de haven. Het industrieel erfgoed bestaat dan ook uit een flink aantal (haven)
loodsen die binnen Breda vrij uniek zijn. Stevige en forse loodsen met een kap of zaagtanddak
komen hier voor. Daarnaast zijn enkele kantoorpanden, die passen in het werkgebied, als cultureel
erfgoed afgebeeld. Tot slot hoort natuurlijk ook de SOAB watertoren (gebouwd in de stijl van de
Amsterdamse school) hier bij.
Hoewel niet alle gebouwen in perfecte staat zijn, zijn er een hoop die toch de werk- en havensfeer
benadrukken. Soms ogen ze zelf een beetje ‘shabby’, maar dit havengebied kan dat aan. De overzichtelijke structuur, de mix van verschillende typologieën en de kleinschaligheid van het havengebied, maakt dat de panden hier passen.

Hergebruikt gebouw: Kantoorgebouw van machinefabriek Backer en Rueb, nu een bedrijvencentrum

Potentiële gebouwen
Aangezien het cultureel erfgoed zo belangrijk is voor het Havenkwartier is ook gekeken naar de
potentie van bestaande gebouwen, die in onbruik zijn, te hergebruiken. Daarbij kan de indeling,
interieur en natuurlijk ook de functie veranderen. Een fors aantal gebouwen heeft al zo’n transformatie gehad en zijn daarbij soms ook gerenoveerd. Dit bevorderd uiteraard de uitstraling. Een
goed voorbeeld hiervan is het kantoorgebouw van Backer en Rueb, dat gerenoveerd is en nu
dienst doet als bedrijvencentrum. Daarentegen heeft theater Podium Bloos zich gevestigd in een
voormalige havenloods. Dit gebouw is dus geheel getransformeerd inclusief functieverandering.
Een voorbeeld van een gemakkelijke en relatief goedkope transformatie is die van het Electrongebouw. Dit voormalige industriële pand is door kleine aanpassingen geschikt gemaakt voor kunstenaars. Daarbij zijn expositieruimtes en ateliers ingericht. Dit laat zien dat veel panden in dit gebied
vaak vrij gemakkelijk om te vormen zijn voor een ander gebruik. Voornamelijk ruime loodsen zijn
daar erg geschikt voor. Slechts kleine aanpassingen kunnen leiden tot een geheel andere invulling
voor meerdere gebruikers.
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Potentieel gebouw: Ketelmakerij van Backer en Rueb, nu in gebruik door papierverwerker van Puijfelik

Getransformeerd gebouw: Electron, voormalig industrieelpand van Backer en Rueb, nu expositieruimte en ateliers

Potentieel gebouw: Voormalige machinefabriek Backer en Rueb, nu ongebruikt

Havenkwartier Breda

Erfgoed
Cultureel erfgoed
Beeldbepalende gebouwen

+

Gebouw getransformeerd,
wel functieverandering
Gebouw hergebruikt,
geen functieverandering
Gebouw met potentie om te
transformeren of hergebruiken
op korte termijn

+
+
Eind 2014
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RUIMTELIJKE KWALITEITEN
Structurerende elementen
Er zijn drie duidelijke lijnen in het gebied: Speelhuislaan, Belcrumhaven en
de Mark. Deze elementen structureren het Havenkwartier en zijn erg herkenbaar. De Speelhuislaan als brede en opvallende bomenlaan, die van
het Havenkwartier, via de wijk Belcrum, naar het nieuwe station loopt. Een
belangrijke ader voor alle genoemde gebieden, zowel fysiek als functioneel. De Belcrumhaven is blauwe kwaliteit die het gebied in trekt. Met een
kade en aanlegplaatsen heeft deze havenarm veel potentie.
De rivier de Mark laat de zachte blauw/groene kant van het water zien. De
bochtige waterstroom laat met zijn flauwe groene hellingen een potentiële recreatieve kant zien. Kwaliteit is er alom.
Mist noord-zuid verbindingen
De hiervoor genoemde lijnen zijn west-oost georiënteerd. Ze zijn sterk en
hebben veel kwaliteit. Er ontbreekt echter een heldere noord-zuid verbinding. Dit zou de brede stadsontsluitingsweg moeten zijn, maar deze heeft
weinig respect voor de structuur en doorkruist de rechtlijnigheid. Een deel
van de haven heeft plaats gemaakt om de ontsluitingsweg meer ruimte te
geven. Dit heeft geleid tot een vreemde openbare ruimte die voornamelijk tot de auto behoort.
De gridstructuur die zo sterk is in Belcrum is nog wel ten dele te herkennen in het Havenkwartier, maar mist noord-zuid verbindingen om als
zodanig gezien te worden. Dit maakt dat het gebied wat ontoegankelijk
is en als onduidelijk kan worden ervaren. Daarentegen geeft de watertoren weer een referentiepunt en geeft uitstraling en herkenning aan het
gebied.
Eenheden binnen structuur
Rondom de drie duidelijke
lijnen is de structuur wel
goed te zien. De kracht
is dan ook dat de sterke
lijnen voor overzicht zorgen
en daar binnen een soort
vrijheid mogelijk is. Dat dit
werkt, is goed te zien in het
vierkante bouwblok ‘Havenkwartier 5’, in het midden
van het gebied. Loodsen, bedrijfspanden en huizen staan
naast elkaar of soms door
elkaar. Verschillende typolo-

1. Speelhuislaan, brede en herkenbare bomenlaan

2. Belcrumhaven, rechthoekig dok dat het gebied in gaat

gieën gaan samen, vanwege
een sterke structuur.
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Landmark: Watertoren uit 1935 in de stijl van de Amsterdamse school

3. De rivier de Mark langs het Havenkwartier naar de binnenstad

Havenkwartier Breda

Wegen- en gridstructuur

Hoofdelementen

Hoofdstraten

Speelhuislaan (Bomenlaan)

Straten

Speelhuislaan (Keienlaan)

Structuur

Belcrumhaven

Stadsontsluiting

Rivier de Mark

Weg door ingekorte haven

Watertoren

1.

2.

3.
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RUIMTELIJKE KWALITEITEN
Korrelgroottes en bouwhoogtes
Het Havenkwartier sluit qua korrelgrootte aan bij de woonwijk
Belcrum. De afmetingen worden stapsgewijs groter, naar mate
de afstand tot Belcrum groter wordt. Van woningen aan de rand
(s) tot aan grote loodsen aan de haven (XL). Dit zorgt ervoor dat
de overgang vanuit de woonwijk niet tot grote confrontaties
leidt en rustig verloopt. Het Havengebied en de wijk zijn immers
met dezelfde straat verbonden (Speelhuislaan).
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De bouwhoogtes verschillen echter wel. Aan de rand van Belcrum staan hogere appartementen. van 4 lagen (12 meter). De
panden in het Havenkwartier, zoals loodsen en woningen met
bedrijven bestaan vaak uit 1 of 2 lagen met kap. Enkele panden,
zoals de bedrijfsloodsen op het terrein van Nemijtek Vrieshuizen,
een loods centraal in het gebied en gebouwen in en rondom de
papierverwerkingsfabriek zijn hoger. Dit betekent dat de pan-

den vaak wel een grote korrel hebben maar niet meteen hoog
zijn. Dit zorgt er ook voor dat de hoge watertoren opvalt en een
referentiepunt is.

Havenkwartier Breda

M/

XL

L

M

S
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RUIMTELIJKE KWALITEITEN
Gemixte ‘haventypologie’
De typologie in het Havenkwartier past bij de uitstraling van een
havengebied. In tegenstelling tot ‘standaard’ bedrijventerreinen,
waarbij vooral grote platte loodsen met weinig uitstraling staan,
heeft het Havenkwartier een interessante mix van typologieën en
gebouwen.
Kantoorgebouwen die bij de industrie horen komen veel voor in
het gebied. Het zijn vaak beeldbepalende gebouwen die opvallen door de grote ramen en een statig voorkomen.
Naast de grote industriële panden zijn er ook kleine bedrijven.
Vaak gaat dit in combinatie met een woonhuis waar de betreffende ondernemer woont. Door de huidige transformatie is ook
te zien dat de nieuwe culturele ondernemer ook deze manier
van wonen soms hanteert. Ateliers zijn te vinden naast woonhuizen. Soms zijn de woonhuizen zelf ook ingericht als atelier.
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De (haven)loodsen, die het gebied zo kenmerken, zijn er in allerlei soorten en maten. Ook zit er veel verschil in functie, omdat
ze in de loop der jaren al zijn getransformeerd. Wat de meeste
loodsen vaak gemeen hebben is dat ze een karakteristieke kap
hebben. In tegenstelling tot de platte loodsen die in ‘standaardbedrijventerreinen’ aanwezig zijn. Geen loods is hetzelfde en
deze diversiteit geeft het havengebied extra schwung. Ondanks
de platte loodsen van Nemijtek, kan het Havenkwartier toch wel
uniek worden genoemd in zijn bebouwing en diversiteit. Het
heeft een eigen sfeer en identiteit.

Vogelvlucht weergave vanuit het zuiden, Havenkwartier

Havenkwartier Breda

Kantoorgebouwen (M - L)

Cultureel erfgoed

Wonen en werken (S - M)

Wonen met ateliers onder en naast

Loodsen met kap (S - M)

Geschikt voor detailhandel

Atelier

Loodsen met kap (L - XL)

Detailhandel en bedijvigheid boven

Ouderwetse industriele loods

Platte bedrijfshallen (L - XL)

Standaard bedrijfsloods
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ZWAKTES EN RISICO’S
Zwaktes
Naast een hele hoop kwaliteiten kent het gebied ook een aantal
zwaktes. Daarbij is het zaak om deze duidelijk weer te geven,
zodat het ontwerp hierop in kan spelen. De zwaktes kunnen aangepast worden, zodat meer kwaliteit kan worden toegevoegd.
Erfgoed niet ten volle benut
Op de locatie van het Backer en Rueb terrein is slechts één loods
overgebleven. Er stonden eerst meerdere loodsen naast elkaar
die gesloopt zijn en waar nu alleen puin voor in de plaats ligt.
De overgebleven loods kan wel hergebruikt worden. Net als
sommige beeldbepalende gebouwen worden ze niet allemaal
goed onderhouden en zit er waarschijnlijk meer potentie in dan
gedacht.

Cultureel erfgoed, loods Backer en Rueb, niet benut

Zuidkade gericht op de auto

Speelhuislaan geen geheel, bomenlaan wordt niet doorgezet

Slechte routing, doodlopende Speelhuislaan

Ontoegankelijk braakliggend terrein met puin en afval

Geen zicht op de haven

Noordkade niet toegankelijk, afgesloten met hekwerk

Weinig wateractiviteit

Mist noord-zuid verbindingen
In de paragraaf ‘structurerende elementen’ komen de sterke
oost-west verbindingen duidelijk naar voren. Een goede noordzuid verbinding mist echter nog. De stadsontsluitingsweg voldoet hier niet aan. De sterke gridstructuur vanuit Belcrum is niet
goed terug te vinden in het Havenkwartier. Dit zorgt ervoor dat
gebied ontoegankelijker en onoverzichtelijker is.
Speelhuislaan is geen geheel
De Speelhuislaan heeft een belangrijke ruimtelijke kwaliteit.
Tegelijk is het een verbindende route tussen het Havenkwartier
en Belcrum. Het is daarom belangrijk dat deze lijn overtuigend is
en als één geheel wordt gezien. Het geval is echter dat de laan
fysiek is opgesplitst door de stadsontsluitingsweg. Wanneer de
laan na de onderbreking op dezelfde ruimtelijke wijze zou doorlopen als in Belcrum, zou dat geen probleem zijn, maar dat is
niet het geval. De Speelhuislaan is aan de westzijde totaal anders
en heeft daar veel minder uitstraling doordat de grote bomen
ontbreken. Er is dus geen goede connectie tussen de laan ter
hoogte van de kruising.
Braakliggende terreinen en leegstaande panden
Één van grootste gevaren voor een gebied zijn lege, vuile plekken en gebouwen. Dit heeft namelijk direct effect op de omgeving en kan nog meer leegstand tot gevolg hebben. Er is vervolgens ook weinig sociale controle, waardoor ongewenste mensen
worden aangetrokken. Daarnaast zijn de terreinen omsloten
door hekken en kan er een onaangename sfeer ontstaan.
Ondernemers willen zich er niet meer vestigen en mensen
verblijven er niet graag. Het Havenkwartier heeft van dit soort
locaties en gebouwen.
Noordkade niet toegankelijk
De zuidkade is gedeeltelijk wel te bereiken. Aan deze kade zijn
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enkele ondernemers gevestigd. Onder andere de kringloopwinkel die daar zit trekt veel klanten. Voor de uitstraling van de
haven, de toegankelijkheid en het gebruik van de haven zelf is
het niet bevorderlijk dat de noordkade niet gebruikt kan worden.
Het is afgesloten met een hekwerk, dat het gehele terrein omringd. Daarnaast staat ook het Electrongebouw in de weg voor
een eventuele bereikbaarheid, maar aangezien het gebouw dit
jaar nog wordt verbouwd, zal er wel ruimte voor zijn.
Zuidkade gericht op de auto
Hoewel de ondernemers goed bereikbaar zijn, levert de brede
weg en grote parkeerplaatsen niet een fraai beeld op. De haven
ligt er achter verscholen en wandelen langs het water gaat nauwelijks.
Slechte routing:
- Haveneiland loopt dood
- Speelhuislaan loopt dood
- Groene Markkade niet toegankelijk
- Gebieden slecht toegankelijk
Deze slechte doorgangen zorgen er voor dat er een slechte
routing is. Bezoekers moeten altijd dezelfde weg terug nemen
en van doorstroming is geen sprake. Bijkomend nadeel is dat het
volledige gebied niet benut wordt, ook de zachte Markkade niet,
dat een belangrijke lijn voor het gebied is. Daarnaast is er aan
de noordzijde maar één uitgangsweg, via de brede stadsontsluitingsweg. Er is geen alternatieve recreatieve route. Het gebied
loopt zo recreatieve passanten mis.
Geen zicht op haven
Een voordeel van de stadsontsluitingsweg is dat het gebied
goed bereikbaar is en er veel mensen door heen rijden. Het zou
nog beter zijn als het passerende verkeer de haven daadwerkelijk zou kunnen zien liggen, zodat het uitnodigt om te gaan
kijken. Het water geeft immers een sfeer aan het gebied en dient
prominent aanwezig te zijn. Dat is nu niet het geval. Er staan bomen en tuintjes van woonbootbewoners in de weg om de haven
goed te kunnen zien liggen.
Weinig wateractiviteit
De potentie van de Belcrumhaven wordt nu niet benut. Buiten
enkele woonboten en de jaarlijkse Sinterklaasboot, zijn er nauwelijks boten die aanmeren in de haven. Er valt voor de bezoeker
dan ook weinig te zien. De woonboten en tuintjes komen de
uitstraling niet ten goede.

De zwaktes

Introverte en platte loodsen
De loodsen van Nemeijtek zijn standaard, platte loodsen die geen
ramen of zicht naar buiten hebben. Ze hebben daarom ook zeer
weinig uitstraling en weinig toegevoegde waarde voor het gebied.
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ZWAKTES EN RISICO’S
Milieu
Geluidshinder
Industrie
Sinds 2010 is er een aangepaste 50dB geluidscontour,
die nu gedeeltelijk over het gebied is gelegen. Wonen
is weliswaar ‘niet wenselijk’ binnen deze grens, maar
niet onmogelijk. Binnen de grens van het industrieterrein geldt de 55dB contour, waarbij geen woningbouw
mogelijk is.
Het Havenkwartier zelf valt dus niet binnen de grens
van industrieterrein. Dit is sinds 2010 aangepast
vanwege de afname in industriegerelateerde bedrijvigheid. De huidige bedrijven in het Havenkwartier
bestaan niet meer uit (zware) industrie.
Spoor
Het spoor zal geen belemmering zijn voor eventuele
nieuwe woonfuncties in het Havenkwartier. Het invloedsgebied ten aanzien van geluidshinder reikt niet
tot aan het gebied.
Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit is prima. Er zal naar verwachting
voldaan worden aan de normering, zoals gesteld in de
Wet Milieubeheer.
Bodem
Op veel plaatsen is de bodem verontreinigd. Met
name olie en verschillende metalen zitten in de grond.
Rondom en op de locatie van de voormalige machinefabriek is het sterk verontreinigd. Ook op het haveneiland zijn rapporten van bodemvervuiling.
Grondwater
Naast de bodem is ook het grondwater vervuild. Dezelfde stoffen, zoals olie, arseen en zink
werden ook terug gevonden in het grondwater.
Oppervlaktewater
Het oppervlaktewater heeft vervolgens ook te maken met vervuiling, vanwege de eerder benoemde
verontreinigingen in bodem en grondwater. Tweede
bijkomende oorzaak is dat er geen verversing van
het oppervlaktewater is. De rivier staat niet in open
verbinding met zee. Vanwege sluizen in de rivier komt
er weinig vers water binnen, om de verontreiniging op
te lossen. In het water mag dus ook niet gezwommen
worden.
48

Geluidscontouren
Grens industrieterrein
Geluidscontour 50 dB
Spoor invloedsgebied
Risicocontouren
LPG invloedsgebied
Ammoniakcirkel
Ammoniak locatie
Aardgas pijplijn
Bodemverontreiniging
Olie
Metalen en olie

Havenkwartier Breda
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KANSEN
Kansen voor Havenkwartier
1. Verstadsing zet door
Het monofunctionele industrieterrein maakt langzaam plaat
voor verschillende functies die bij de stad en Belcrum horen. De
ontwikkeling van VIA Breda en de gewilde wijk Belcrum geven
aanleiding om de verstadsing door te zetten. Havenkwartier
hoort langzaam weer bij de stad.

2. Benut het cultureel erfgoed voor havensfeer en als
aanjager
De rijke historie in combinatie met het huidige cultureel erfgoed
vormt de basis van het gebied. Deze kwaliteiten kunnen dan ook
als onderlegger en inspiratiebron gebruikt worden voor toekomstige ambities. De gebouwen geven de juiste werk- en havensfeer en zijn belangrijk voor de identiteit voor het gebied.
De gebouwen die aangegeven zijn als erfgoed, of beeldbepalend zijn bestaan vaak uit (grotere) loodsen. Deze gebouw zijn
uitermate geschikt om te hergebruiken. Met relatief kleine ingrepen kan het gebouw al een ander invulling krijgen. Wanneer
gebouwen ongebruikt zijn, of raken, kunnen ze in aanmerking
komen om hergebruikt te worden.

3. Water als kwaliteit en aantrekkingskracht
Zowel de havenarm met kades als de rivier de Mark met groene
hellingen biedt een bijzondere kwaliteit aan het gebied. Water
trekt mensen aan. Zeker wanneer er iets te zien valt, het water
gebruikt kan worden, de kades open zijn en er routes zijn waar
langs gefietst of gelopen kan worden.
Het is dus van belang dat het water zichtbaarder, toegankelijker
en attractiever wordt dan nu het geval is.

4. Recreatieve routes als aanknopingspunt voor Havenkwartier
De voorgestelde routes langs de Mark en de Noordkade, zoals
te zien was in hoofdstuk 3 en 4, biedt meerdere kansen voor het
Havenkwartier. 1. Het bevordert de doorstroming met langzaam
verkeer. 2. Door de route langs de Mark, verbindt het doodlopende wegen met elkaar en zorgt voor betere routing op het
Haveneiland. Ook kan de haven worden overbrugd, zodat er een
nog betere routing ontstaat.

5. Speelhuislaan als belangrijke lijn
De verbinding tussen het havengebied, Belcrum en VIA Breda is
belangrijk. Het verbind verschillende gebieden, maar is door zijn
rechte vorm en volle bomen een herkenbare en attractieve route. Wanneer er een goede fysieke connectie gemaakt wordt en
de bomenlaan wordt doorgezet kan deze route een belangrijke
ader zijn. Een ader voor het gehele Havenkwartier, Belcrum, VIA
Breda en als entree naar de binnenstad.
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6. Havengebied uitermate geschikt voor tijdelijkheid,

Potentiële locaties

initiatieven, pioniers en creatievelingen

Ruimtelijke ontwikkeling

Uitstraling ruw havengebied
De mix van allerlei soorten gebouwen, de vele (haven)loodsen en
werksfeer die aanwezig is in het gebied nodigt dit type gebruiker
uit om zich te vestigen. Een ruw en soms ‘shabby’ karakter vinden creatievelingen een prima verblijfsklimaat. Hier kan namelijk
iets opgestart worden en aan gewerkt worden.

Aangezien de gemeente twee grote stukken grond in handen
heeft waarop al veel nieuwe ontwikkelen plaats vinden, ligt het
voor de hand om hierop door te gaan. Deze plekken hebben immers al een basis om ruimtelijk op door te groeien. Daarnaast is
ook het leegstaande terrein met daarop het bedrijvencentrum en
de lege loods van de machinefabriek Backer en Rueb een goede
locatie. Het is in handen van projectontwikkelaar Amvest en die
wil er graag iets mee doen.

Lage huur
De gemeente is eigenaar van veel grond en gebouwen. Doordat er genoeg subsidie is kunnen voor deze eigendommen lage
huren worden gehanteerd aan verhuurders. Hierdoor kunnen
initiatieven doorgang vinden, zoals het stadsstrand Belcrum
Beach en het Electrongebouw. Het is dan ook logisch dat op
deze locaties de huidige cultuurclusters kunnen doorgroeien. Dit
genereert meer levendigheid en kan ondernemers, starters en
pioniers aantrekken.
Juridische flexibiliteit
De gemeente wil voorkomen dat het Havenkwartier te maken
krijgt met veel leegstand en zet in om zoveel mogelijk levendigheid te creëren. Dit wordt dus gedaan door een lage huur
te hanteren waar dat kan, maar er is ook juridische flexibiliteit.
Doordat het bestemmingsplan vaak vertragend werkt en er niet
snel aanpassingen in aan gebracht kunnen worden, wordt het
plan omzeilt. Hierdoor krijgen initiatiefnemers veel mogelijkheden om terreinen of gebouwen te gebruiken.
Huidige cultuurclusters geven basis en kunnen verbonden worden
De huidige aanpak werpt zijn vruchten af,er is meer activiteit en
levendigheid in het gebied. Er vormen zich twee cultuurcluster
waar veel initiatieven en creatievelingen een plaats vinden. Dit
vormt de basis om op door te gaan. Het gebied heeft baat bij
deze levendigheid en past goed bij het ruwe werk- en havengebied. Doordat er al voor Breda een uniek creatieve sector is
gevestigd in de clusters geeft dit aantrekkingskracht.
Open ruimtes biedt ruimte voor ontwikkeling
Er is veel open ruimte in het gebied en veel wordt niet gebruikt.
Dit komt niet altijd de uitstraling ten goede. Er is veel vrijheid op
welke wijze deze wel ingevuld kan worden. De ruimtes bieden
kansen voor slimme oplossingen om snel een kwalitatieve invulling te krijgen. De kans om de cultuurclusters beter te verbinden
kan hier ook gegrepen worden.

Lange termijn
Wanneer er naar de overige gebieden gekeken wordt komen er
nog twee potentiële locaties op de lange termijn beschikbaar.
Geschat wordt dat de papierverwerkingsfabriek ongeveer 10 jaar
op die locatie zal zitten. Het overslagbedrijf Nemijtek zal naar
verwachting pas over 20 of 30 jaar plaats maken. Belangrijk is
dus om voornamelijk op de eerste 3 gebieden in te zetten, die
tevens strategisch aan het water gelegen zijn, waardoor de interesse hiervoor kan groeien.

Functionele ontwikkeling
Uiteraard zijn de potentiële gebieden voor ruimtelijke ontwikkeling ook van toepassing voor de functionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er echter nog twee gebieden van belang. Allereerst het
strategisch gelegen gebied, ten zuiden van het Havenkwartier.
Dat grenst zowel tegen Belcrum als tegen VIA Breda. Er veel
dagelijkse voorzieningen en supermarkten gevestigd. Dit gebied
heeft dan ook potentie om als zodanig verder uit te groeien.
Wellicht zullen de huidige woonhuizen of minder succesvolle
onderneming transformeren.
Het tweede gebied ligt aan de Speelhuislaan en bevat minder
aantrekkelijke functies, zoals een autohandelaren. Ook is er
sprake van een leegstande panden, die slecht zijn onderhouden.
Dit gedeelte van Speelhuislaan heeft gezien de ligging grote
potentie, maar wordt nog niet goed benut.
Hoewel de gemeente geen grondeigendom in beide gebieden
heeft, hebben ze wel potentie om door te groeien in voorzieningen die aansluiten bij Belcrum, VIA Breda en het verstadste
Havenkwartier.

Havenkwartier Breda

Functionele potentie:
Aansluiting bij Belcrum en cultuurcluster

Functionele potentie:
Detailhandel en dagelijkse voorzieningen
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AMBITIE
Maak van het Havenkwartier een multifunctioneel havengebied
dat weer bij de stad hoort én waar de ruwere haven- en
werksfeer, met het voedsel producerend verleden, samen gaat
met recreatie, cultuur, wonen en bijpassende voorzieningen.
Daarbij dient de blauwe en groene kwaliteit optimaal benut
worden voor de identiteit, maar ook voor werk en recreatie.
Stapsgewijze werkwijze
Om deze ambitie te bewerkstelligen zal het een stapsgewijze lange termijn planning kennen.
Hierbij zal eerst worden ingezet op de uitbreiding van tijdelijkheid en initiatieven, die passen
bij het Havenkwartier. Tegelijkertijd zal met behulp van het water de havenactiviteit toenemen.
Vervolgens kan op deze kwalitatieve toevoegingen worden doorgezet. Rekening houdend met
de vraag en wensen van de nieuwe gebruikers gebeuren deze nieuwe ontwikkelingen op een
flexibele en geleidelijke manier.
Doelgroep
Het ruwere havengebied heeft een eigen sfeer en identiteit die niet bij iedereen past. Hoewel
de kwaliteit van het water en industrieel erfgoed aantrekkelijk is, zal het nieuwe werkgebied een
bepaalde doelgroep aantrekken:
Werk: Bedrijvigheid (bij voorkeur uit de nautische sector), specialisten en starters
Cultuur: Creatievelingen, kunstenaars, initiatiefnemers en pioniers
Wonen: Yuppen, jonge gezinnen en ouderen

Ambitie in doelstellingen
HAVENKWARTIER = 3 structurerende lijnen = haven = loodsen en erfgoed = verstadsing = ruw =
cultuur en creatief = recreatie = zachte Mark = groen = vrijheid = stapsgewijs nieuwe bebouwing
3 STRUCTURERENDE LIJNEN optimaal benutten
Speelhuislaan herstellen, Belcrumhaven activeren en laten zien en zachte Mark gebruiken. Allen
aantrekkelijk maken. De lijnen zijn uniek, attractief en structureren het gebied.
Maak HAVEN weer actief
De haven is nu minder belangrijk geworden, maar het water heeft een grote kwaliteit en aantrekkingskracht. Wanneer deze beter benut wordt kan het gebied daar veel voordeel uit halen. Zowel
voor recreatie als voor (nautische) bedrijvigheid.
Benut de (haven)LOODSEN en cultureel ERFGOED
De loodsen in het gebied zijn uniek voor Breda. Ze laten de werksfeer zien en passen bij de
sterke identiteit. Daarnaast zijn er aantal loodsen en ander cultureel erfgoed dat nu de kans krijgt
om (her)gebruikt te worden.
OPEN RUIMTES benutten en BODEMVERONTREINIGING oplossen
De vele lege ruimtes zijn een probleem. Ze hebben een negatieve invloed op de uitstraling,
sociale controle en verblijfskwaliteit. De ruimtes kunnen beter benut worden voor tijdelijkheid,
initiatieven en wellicht later ter ontwikkeling van bebouwing. Dan moeten wel eerst de bodemverontreiniging worden opgelost.
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RUWE sfeer behouden en gebruiken
De bettonnen vloeren aan de kade, forse stenen gebouwen, brede havenarm zijn onderdelen die
het gebied ook een ruwe sfeer geven. Dit dient gekoesterd te blijven. Dit past bij de industriële
werksfeer en de haven. Daarnaast geven materialen als beton veel flexibiliteit voor open ruimtes,
er kan immers van alles mee gedaan worden, ideaal voor tijdelijke initiatieven.
De VERSTADSING zet door
Er komen andere functies het gebied binnen. Functies die passen bij de stad. Dit zorgt ervoor
dat het voor mensen toegankelijker wordt het havengebied te vinden en te bezoeken. Daarnaast
opent het kansen voor aansluiting van de stad. De mogelijkheid gaat zich vormen om ook meer
woonfuncties toe te laten, uiteraard waar dat kan.
CREATIVITEIT groeit mee en CULTUURCLUSTERS verbinden
Intussen heeft de culturele sector een enorme opmars gemaakt in het havengebied en er voor
gezorgd dat de levendigheid en aantrekkingskracht behouden is gebleven. Het is dan ook een
belangrijk onderdeel geworden van het Havenkwartier en past perfect bij de werksfeer. Het is
dan ook de ambitie om deze sector hier te behouden en door te laten groeien.
De twee sterken cultuurclusters bevatten deze creativiteit. Samen met andere culturele initiatieven en ondernemingen vormen zij de clusters. Om door te kunnen groeien en overtuigender te
worden is het de bedoeling om deze clusters te verbinden. Dit kan door tijdelijkheid en uiteindelijk ook door de genoemde uitbreiding van de creatieve sector.
RECREATIE aan de ZACHTE MARK
De rivier de Mark heeft de kwaliteit van het water te bieden met voorbij varende boten richting
de binnenstad. Daarnaast beschikt de rivier over flauwe en groene hellingen die passen bij het
zachte groen/blauwe karakter en contrasteren met de ruwheid van de Belcrumhaven. Aan de
Mark is het ideaal om te recreëren.
GROEN waar het kan
Hoewel de sfeer ruw is, past groen daar natuurlijk ook bij. Het verbeterd de leefbaarheid en
steunt de recreatieve kant. Groene invulling wordt zorgvuldig gekozen op plaatsen waar het de
meest toegevoegde waarde heeft en het kan helpen bij de uitstraling.
VRIJHEID binnen de wetgeving
Initiatieven krijgen de ruimte en tijdelijkheid wordt toegejuicht. Er is veel vrijheid voor initiatiefnemers en pioniers.
VRIJHEID en flexibileit binnen de verbeterde structuur
De structuur zal nog iets moeten worden aangescherpt met noord-zuid verbindigen, zodat het
havengebied beter toegankelijk en overzichtelijk is. Binnen de structuur zal veel vrijheid en flexibiliteit zijn. De bebouwing moet goed aansluiten bij de wensen van de nieuwe gebruiker. Ideaal
voor de ondernemer/starter/creatieveling die zich hier wil vestigen.
STAPSGEWIJS NIEUWE BEBOUWING passend binnen de stad
Geen megolomane bebouwing die niet aansluit bij: 1 het karakter van het gebied, een werkgebied bestaande uit een mix van loodsen, industriële panden, kantoorpanden en woonhuizen met
bedrijvigheid. 2. de woonwijk Belcrum, die vooral uit lage jaren ‘30 woningen bestaat.
Daarnaast moet alleen bebouwing of kavels worden toegevoegd wanneer daar echt vraag naar
is. De tijdelijkheid en vele initiatieven zijn de dragers van nieuwe ontwikkeling. Wanneer dit een
succes is zal de rest volgen

Havenkwartier Breda

CONCEPT
Conceptbeeld
2 Assen / 1 Lijn / 1 Werf : samenkomst

Speelhuislaan
Belcrumhaven
Rivier de Mark
Culturele/creatieve functies
Transformeer tot broedplaats
starter/creativiteling
Recreatieve routes
Verbindingen
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Havenkwartier Breda

Historie is de basis
Het Havenkwartier is van oudsher al een werkgebied. Door de Belcrumhaven, het industrieel en cultureel erfgoed en huidige bedrijvigheid ademt het
havengebied nog altijd deze sfeer. De identiteit is sterk en dient dan ook
niet verloren te gaan. Het moet juist gebruikt worden en als basis dienen
voor verdere ontwikkeling.

Gebruik bestaande loodsen
Daarom dienen de loodsen die het havenkarakter zo goed weer geven
gebruikt te worden. Wanneer nodig zullen ze gerenoveerd moeten worden.
De grote loodsen kunnen gemakkelijk ingezet worden als broedplaats voor
starters, innovatief en creatief werken. De loodsen kunnen worden onderverdeeld in verschillende ruimtes, zodat studio of werkplaatsen ingericht
kunnen worden voor iedere doelgroep.

Loodsen hergebruiken als broedplaats voor starters, innovatief en creatief werken

Nautische bedrijvigheid
Om het havengebied weer goed te laten functioneren is bedrijvigheid
nodig die gebruik maakt van de faciliteiten en de werksfeer weer verder
terug brengt. Daarom wordt er ingezet om watergerelateerde bedrijvigheid
aan te trekken. De geplande boothelling en de bestaande ruime kade, om
werkzaamheden op te verrichten, voorzien hier al in. Daarnaast kunnen
bestaande of nieuwe loodsen dienst doen als werkplaats.

Boat repair

Nieuwe bedrijvigheid in vorm van nautische bedrijven, aansluiten bij haven
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FIXING and MEETING
Belcrum Beach
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Havenkwartier Breda

Havenactiviteit herstellen
Om de Belcrumhaven weer aantrekkelijk en attractief te maken
dient het waterplan (hoofdstuk 3) in werking te treden. Daarbij
is de ambitie om in te zetten op de huidige ruwe werksfeer, de
mogelijkheid om grotere boten aan te laten meren en allerlei
activiteiten en evenementen plaats te laten vinden.
Werk- en onderhoud
Door de boothelling kunnen boten uit de water gehaald worden
voor onderhoud. De kade is aan de zuidzijde erg groot, rondom
de boothelling is er op de kop van het haveneiland heel veel
ruimte om te werken aan de boten. Bestaande of nieuwe loodsen kunnen dienen als bootstalling of werkplaats.
(Recreatieve) scheepvaart
De Belcrumhaven heeft de capaciteit en toegankelijkheid om
flinke schepen aan te laten meren. Grotere jachten en boten,
die niet in de binnenstad haven mogen komen, of daar niet
meer terecht kunnen, zullen in de Belcrumhaven aanleggen. Dit
betekent een komen en gaan van boten. Het levert veel wateractiviteit op wat een haven nodig heeft. Daarnaast kunnen ook
horecaboten vanuit hier uitvaren. Hotelboten en receptieboten
voor bijvoorbeeld personeeluitjes, trouwerijen en andere recepties.
Tot slot kunnen ook de watersportverenigingen hier een plek krijgen, tegelijk met een gezamenlijk clubhuis vlak bij Belcrum Beach.

Recreatieve routes aanleggen
Activiteiten en evenementen
Het Havenkwartier is uitermate geschikt voor andersoortige
evenementen dan in de binnenstad. De ligging net buiten het
centrum, op een voormalig industrieterrein met veel ruimte bied
de mogelijkheid om andere activiteiten te organiseren. Hier kunnen namelijk wel evenementen plaats vinden die lawaai maken,
ook ‘s avonds en ‘s nachts.
Hierbij kan dus gedacht worden aan evenementen op de kade,
maar ook activiteiten op het water, zoals een jetski show of een
boot drive-in. Hier kan vanuit de bootjes naar een film of optreden gekeken worden.

Om levendigheid verder uit te breiden is het ook belangrijk om
een goede bereikbaarheid en routing te hebben. Daarom moet
meteen worden ingezet op het aanleggen van twee verbindingen.
1. Stad-Land route
Wanneer de zachte Mark gevolgd wordt, naar het Noorden van
breda, is er al snel veel natuur te zien. Het kleine rivierenlandschap met bergboezems is omringd met groene polders, heideen bosrijke gebieden en vestingwerken. Er is veel te zien dat net
buiten de stadsgrenzen ligt. Hierdoor is het van belang dat dit
beter verbonden wordt met de stad.
De recreatieve Stad-Land route biedt hier uitkomst. Deze nieuwe
route over de groene helling langs de rivier de Mark, vormt een
rechtstreekse verbindingen tussen de binnenstad en het landschap. Ook zal de connectie ervoor zorgen dat fietsers en wandelaars de twee havens van Breda passeren. Dit zal de betrokkenheid van de havens, de Mark en het omringende landschap
flink vergroten.
2. Route Noordkade
De tweede route sluit aan bij de stad-land route in het noorden van het Havenkwartier. Daarna volgt een aftakking over de
noordkade richting het station. Hierdoor is voor de inwoners
van Haagse Beemden het station (en het centrum) sneller te
bereiken. Voor het Havenkwartier genereert deze beide routes
veel meer doorstroming van langzaam verkeer. Levendigheid en
passanten kan het gebied goed gebruiken.

Recreatieve route Noordkade

Waterplan Breda, Belcrumhaven
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Leegstaande terreinen slim invullen en cultuurclusters verbinden
In het Havenkwartier is veel ongebruikte open ruimte. Hierdoor is
het van belang om er slim mee om te gaan en de ruimte ook echt
te benutten. Daarbij kan gedacht worden aan tijdelijke invullingen,
initiatieven en activiteiten, zoals al wordt gedaan met het stadsstrand. De ambitie daarbij is om door een culturele toevoeging, de
twee cultuurcluster met elkaar te verbinden.

Olie

Verontreiniging
Er is echter uit de analyse gebleken dat de bodem en het grondwater op sommige locaties erg vervuild is. Uit rapporten van de
gemeente Breda blijkt dat in het noorden, op het voormalig Backer en Rueb terrein veel olie is gevonden in de grond. Op het zuidelijk deel van haveneiland is olie gevonden, maar er liggen ook
metalen, zoals nikkel zink en arseen in de bodem. Om deze grond
eerst volledig af te graven zou een hele dure aangelegenheid zijn

Olie
Nikkel, zink, Arseen

en is financieel niet mogelijk.
Hoewel dit een probleem is, kan dit ook een kans op leveren. Er is
namelijk gezocht naar een slimme oplossing hoe de open ruimtes
toch van waarde kunnen zijn en gebruikt kunnen worden, zodat
het Havenkwartier er profijt van heeft. Deze zoektocht heeft geresulteerd in twee verschillende oplossingen.

Olie
Nikkel, zink, Arseen

1. Leeflaag toevoegen
De eerste oplossing bestaat uit het aanleggen van een leeflaag
boven op de verontreinigde grond. De leeflaag bestaat uit een
schone zandlaag van 0,5 tot 1 meter. Hoewel de vervuiling niet
verwijdert is, kunnen boven op deze grond wel activiteiten plaatsvinden, er kan zelfs op gewoond worden.

Verontreinigde locaties

Stadslandbouw op leeflaag
Bovenop de leeflaag kan in principe alles geplaatst en gedaan
worden. Voor een goede invulling omtrent het culture karakter en
het verleden als voedsel producerend industriegebied, is gekozen
voor stadslandbouw. Landbouw is zoals gezegd al lang verbonden
met stad. Er is een flinke agrarische sector, de veiling van groente
en fruit was voorheen in het Havenkwartier gevestigd, de overslag
van goederen vond in de Belcrumhaven plaats en verschillende
transport bedrijven en voedsel producerende industrieën waren
gevestigd in en rondom het havengebied.
Door deze lange verbintenis met voedsel productie en het culturele belang van een dergelijke invulling, is stadslandbouw een
goede keuze.
Aansluitende initiatieven
Vervolgens kan de stadslandbouw een reactie veroorzaken binnen
het gebied. Het initiatief kan een verder gaande positieve invloed
hebben op het gebied.
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Leeflaag

Verontreinigde grond

1. Leeflaag toevoegen

Stadslandbouw op de leeflaag

Havenkwartier Breda

2. Fytosanering toepassen
De tweede oplossing betreft een vrij nieuwe methode, namelijk fytosaneren. Bomen en
planten worden ingezet om de verontreiniging uit de grond en het grondwater te halen.
Vier verschillende methodes kunnen elk een bepaalde categorie stoffen uit de bodem en het
grondwater filteren of verwijderen.
Hoewel het proces enkele jaren duurt voordat de volledige vervuiling eruit is, is het wel een
hele duurzame, schone en goedkope manier. Daarnaast leveren de bomen en planten direct
bij aan de uitstraling van het gebied. Ook deze invulling kan vervolgens uitgebreid worden en
een grotere betekenis krijgen voor het gebied.

Methodes

2. Fytosanering toepassen

Verontreiniging BACKER EN RUEB TERREIN

Verontreiniging HAVENEILAND

Locatie		

Stof

Methode

Geschikte bomen of planten

Locatie		

Stoffen

Methode

Geschikte bomen of planten

Bodem		
Grondwater

Olie
Olie

Fytodegredatie
Rhizodegredatie

Hybride populieren en (zwarte) wilg
Populieren, wilgen

Bodem
Grondwater
Grondwater

Olie 		
Arseen		
Nikkel en Zink

Fytodegredatie
Fytostabilisatie
Rhizofiltratie

Hybride populieren en (zwarte) wilg
Hybride populieren, sareptamoster en gras
Zonnebloem

Fytodegradation
Zuigt stoffen op via de wortels, door de stam naar de bladeren, waar de organische stoffen
worden afgebroken in losse elementen, daarna opgeslagen en hergebruikt.

Rhizodegredatie
Organische verontreinigingen in de bodem worden afgebroken door micro-organismen die in de
bodem nabij de plantenwortels leven.

Fytostabilisatie (bodem en grondwater)
Verontreinigingen wordt geabsorbeerd door de plantenwortels en opgesplitst in losse elementen in de wortels

Rhizofiltratie (grondwater)
Verontreinigingen wordt opgenomen door de wortels, naar de steel, en worden opgeslagen.
Daarna de plant oogsten en verwijderen.
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Invulling fytosanering en leeflaag
De tabel op de vorige pagina laat zien welke mogelijke bomen en planten kunnen worden ingezet
om de bodem en grondwater te filteren. Vaak zijn het snel groeiende bomen die zo snel en zoveel
mogelijk uit de bodem halen. Omdat het gaat om verschillende gebieden, zal er ook steeds een
andere invulling zijn.
Wilgen in de haven
Rondom het noordelijk gelegen Backer en Rueb terrein zullen wilgen worden geplaatst. De bomen
staan in betonplaten, om te zorgen dat het ruwe karakter behouden blijft. Dit heeft meteen al
een goed effect op de omgeving. Het puin dat op het terrein lag zal weg zijn en er komen fraaie
bomen voor terug. Dit zal een veel aangenamer aanzicht geven.
Populierenbos en gras
Het leegstaande terrein achter de zuidkade wordt ingevuld met een populierbos en gras. Dit
geeft een groene en aangename sfeer. Om het toch niet de overhand te geven is wel gelet op de
bebouwing aan de kade. Die bepalen nog steeds de voorgrond en zodoende wordt de havensfeer
behouden.

Zonnebloemvelden
In het zuiden van het gebied wordt gekozen voor planten die passen bij de zachte mark. De zonnebloemenvelden hebben een vrolijke uitstraling en geeft kleur aan het havengebied.
Stadslandbouw
Tussen de zonnebloemvelden liggen de akkers voor de stadslandbouw. Deze gaan gepaard met
de eerder genoemde leeflaag.

Flexibiliteit
Aangezien het vrij makkelijk is om de bomen te planten kan het ook inspringen op nieuwe situaties. Wanneer functies verdwijnen kunnen extra bomen worden geplant. Dit kan natuurlijk andersom ook, wanneer nieuwe gebouwen en kavels worden toegevoegd. De nieuwe gebruikers kunnen
de bomen laten staan, of verwijderen. Wanneer uitgegeven kavels niet worden verkocht, of nog
niet gebruikt worden, zullen de bomen gewoon blijven staan. Ze verdwijnen pas wanneer er echt
iets wordt bijgebouwd. De groene invulling blijft zo voort bestaan.

Wilgen in de haven

Uitbreiding populierenbos, wanneer huidige functie verdwijnt

Leeflaag + Stadsstrand
Populierenbos + gras
Zonnebloemenveld
Leeflaag + Stadslandbouw
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Aansluitende initiatieven
Stadslandbouw
De locatie die geschikt voor stadslandbouw valt binnen een cultuurcluster en zal waarschijnlijk veel
geïnteresseerde aantrekken. Het stadsstrand is immers al een succes en trekt inmiddels veel publiek. Gezien de locatie, de huidige culturele activiteiten en de voedsel gerelateerde achtergrond
van het gebied is te verwachten dat stadslandbouw ook een succes wordt.
Wanneer dat het geval is kan de stadslandbouw een groot effect veroorzaken binnen het gebied.
Nieuwe initiatieven zullen hierbij aansluiten, op verschillende plaatsen in het Havenkwartier. Zoals
een groente- en fruit markt waar de geoogste producten verkocht worden. Een restaurant in een
kas, waar de biologische producten verwerkt worden in het eten. Ook een saladebar aan de kade
kan één van de mogelijke uitvloeiingen van de opgerichte stadslandbouw zijn. Daarnaast kan het
bedrijf Nemijtek, dat groente en vlees gekoeld bewaard ook een rol spelen.
Het initiatief gaat dus verder wanneer het succesvol is. Hierdoor zal het een positieve uitwerking
hebben op het gebied, welke goed past bij het verleden van het Havenkwartier.

Bomen en planten
Niet alleen de standslandbouw kan doorwerken in volgende initiatieven. Dat geld ook voor de
bossen, bomen en planten. Zo ontstaan er mogelijkheden om initiatieven te plaatsen in het bos. In
het noordelijke Backer en Rueb terrein kan bijvoorbeeld een Paintball onderneming komen die dit
gedeelte van het bos hiervoor gebruikt. Dit past goed bij het ruwe en urbane karakter dat leidend
is in het Havenkwartier. Daarnaast is er ook ruimte voor een stoer klimbos, met kabelbanen en
platformen.
In het zuidelijk gedeelte kan een sportactiviteit plaats vinden. Er kan een trimbaan aangelegd worden, zodat in het bos gesport kan worden.

Klimbos
Paintball terrein

Saladebar

Klimbos

Groente- en fruitmarkt
Trimbaan

Saladebar Venkel, Amsterdam

Restaurant & kas

Aansluitende initiatieven

Restaurant Kas, Amsterdam
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VISIBILITY and ACTIVITY
Gent
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Zichtbare en actieve haven en kades
Om een aantrekkelijke haven te krijgen, dient er genoeg activiteit in en rond de haven te zijn.
Daarom wordt er op verschillende manieren ingezet om de haven actief een zichtbaar te maken. Zo
heeft iedere kade heeft een eigen invulling vanwege de gewenste functies en mogelijkheden.
Zuidkade
De zuidkade is de werk- en verkoopplek van de haven. Het dient de ruwe werksfeer goed te omarmen. Hier mogen bedrijven, detailhandel en specialisten zich vestigen. Om dit zo aantrekkelijk
mogelijk te maken krijgen de bedrijven hier extra meters op de kade. Dit kan dienen als werkplek of
etalage ruimte. De kade wordt hierdoor erg actief en goed benut.

Noordkade
De noordkade ligt aan de zonzijde en is bedoelt als plaats voor vrije tijd en genieten. Hier
is ruimte voor horeca met terrassen op de kade en een plaats om gewoon te zitten aan
het water. Vanuit hier is er zicht op de wateractiviteiten en de werkkade aan de overkant.

Levendigheid ‘s avonds

Zuidkade: Werkplek en etalage -> extra meters als etalage of werkplek

Kop haveneiland
Het uiteinde van het haveneiland bevat een grote betonnen plein. Op dit punt komt het werken en de
recreatie samen. Beide functies kunnen dan ook gebruiken maken van deze ruimte. De kade en het
plein met boothelling kan dienen voor nautische bedrijvigheid, maar ook voor watersport, recreatievaart. Daarnaast kan verder op het plein allerlei evenementen en (tijdelijke) activiteiten plaats vinden.

Noordkade: Relax en horeca kade (zonzijde), zicht op actief dok en de werkkade

Structuur georiënteerd op het water
Het water moet zo veel mogelijk zichtbaar zijn, dit is belangrijk voor de beleving van de
ruimtelijke kwaliteit. Het is de bedoeling dat vanuit iedere nabijgelegen straat het water
zichtbaar is. De heldere structuur dient dus georiënteerd te zijn op de haven.

Levendigheid ‘s avonds

Kop haveneiland: Werf voor nautische bedrijvigheid, watersport en recreatievaart & plein voor evenementen en tijdelijkheid

Zicht op haven, heldere structuur
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MIXING and VARIETY
Browery, New York City
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Flexibele kavelgewijze ontwikkeling
De flexibele kavelgewijze ontwikkeling past bij de ambitie om geleidelijk
te ontwikkelen en daarbij zo veel mogelijk aan de wensen van de nieuwe
gebruikers te kunnen voldoen. De gebruiker heeft zo veel keus, namelijk in afmetingen van de kavel, de afmetingen van de bebouwing en de
locatie.
Om zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven is er ruimte voor zelfbouw en
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De nieuwe gebruiker kan
de kavel zelf inrichten, of gaat samen met andere geinteresseerde en bijvoorbeeld een aannemer om tafel, om één of meerdere kavels te bouwen.
Dit kan vervolgens gebouwd worden naar de wensen van de gebruikers.
Op deze manier krijgen de nieuwe gebruikers meer verantwoordelijkheid
in het bouwproces en kan er meer gedaan worden om in hun wensen en
behoeftes te voorzien. Dit levert vaak meer betrokken gebruikers en bewoners op dan in megalomane bouwprojecten. De sociale cohesie binnen
de buurt komt kan zo ook sterker worden.

Ruimte voor zelfbouw en CPO

Bouwregels
Flexibiliteit is belangrijk om aan alles wensen te voldoen. Er
zijn echter toch enkele regels nodig om het gebied de juist
uitstraling te geven dat past. Daarom zijn de regels omtrent
bouwhoogte, korrelgrootte, rooilijn, zicht en alternatieve
invulling bedacht.

CPO in Viertel, Tübingen

Flexibiliteit zuidkade: Brede korrel, ideaal voor bedrijvigheid en loodsen

Bebouwing hoger dan breder (zuidkade)

Aaneengesloten bebouwing met strakke rooilijn

Flexibiliteit noordkade: Kleinere korrel, voor een intiemere sfeer en meer interactie

Zicht naar de straat/kade en actieve plint

Geen invulling -> kavel groen/speelplek
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STAP 1 TIJDELIJKE INVULLINGEN EN EERSTE INTERVENTIES
De eerste stap bevat de toevoeging van tijdelijkheid en initiatieven, toevoeging van bomen en platen voor fytosanering en het aanleggen van belangrijke routes.

Wilgen in de haven

Dit is vormt de basis voor de komende ontwikkeling die in de volgende stappen zullen volgen.
Recreatieve routes aangelegd
De twee belangrijke routes, voor zowel de stad als de plek zelf zijn aangelegd. De stad-land route en de aftakking via
de noordkade. De interventies die hier gedaan zijn, betreffen het aanleggen van een fietspad langs de Mark vanuit
het noorden naar de binnenstad en over de kade. Om te zorgen dat recreanten niet alsnog hoeven om te fietsen en
de routing van het Havenkwartier beter is, is een verbinding over het water aangelegd, met een ophaalbrug. Uiteraard
moet dit een brug zijn die open kan, omdat grote schepen moeten kunnen aanmeren. De routing van het Havenkwartier is ineens sterk verbeterd, Doodlopende en ontoegankelijk kades zijn open gemaakt en worden ineens als
doorstroomroute gebruikt..
Leegstaande ruimtes nu in gebruik
Terreinen die leeg stonden, niet gebruikt werden en omsloten waren door hekken zijn geopend en in gebruik. Dit
komt door het aanplanten van de wilgen, het populierenbos, de zonnenbloemvelden en de aanleg van stadsland-

Leeflaag + Stadsstrand
Populierenbos + gras

bouw.
Zonnebloemenveld

Noordkade open
De verbouw van het Electrongebouw is voltooid en daardoor is de Noordkade weer toegankelijk. Het gebouw blok-

Leeflaag + Stadslandbouw

keerde voorheen namelijk de kade.
Leeflagen met functies en zonnenbloemvelden (tegen nikkel en zink), populierenbos (tegen olie) en wilgenbos
(tegen olie) planten.
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Zachte Mark, Recreatie lijn: strand met drijvendbad, zonnebloemvelden, stadslandouw, restaurant en populierenbos
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STAP 1 TIJDELIJKE INVULLINGEN EN EERSTE INTERVENTIES
Zicht op haven terug
De bomen en tuinen die het zicht vanuit de Belcrumweg op de haven ontnomen zijn verwijdert. Er is nu vrij
zicht op de haven.
Zuidkade heringericht
De zuidkade is opnieuw ingericht, zodat er extra meters zijn voor verkoop en werkzaamheden. De kade
wordt actief.
Parkeren hoeft nu ook niet meer aan de kade te gebeuren, maar kan aan de achterzijde. Zo is er vanaf de
kade ook goed zicht op de haven en is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
Belcrumhaven in gebruik
Steigers zijn in de haven aangelegd voor kleinere pleziervaart en meerpalen aan de kade voor de grotere
schepen.
De boothelling is geplaatst, samen met een bootstalling. Zo kunnen de watersportvereniging zich hier meteen vestigen en ligt er een aantrekkelijk klimaat voor nautische bedrijvigheid.
Het plein/werf is opgeruimd en klaar om op te werken en voor evenementen op te houden.
De skatehall is ook afgerond en genereert nu veel publiek in het Havenkwartier.
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Kop haveneiland en plein, Evenementen, skatehal en watersportverenigingen trekken mensen hierheen

Havenkwartier Breda

Routing en parkeren
Autoverkeer
Bestemmingsverkeer
Recreatief verkeer

P

Routing en parkeren stap 1

Parkeerplaats
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STAP 2 EERSTE KAVELS AAN DE HAVEN BEZET
De activiteiten slaan aan en de heringerichte kades trekt nieuwe
ondernemers. De eerste vrije kavels aan de Belcrumhaven worden
ingevuld.
Stadslandbouw restaurant
De aanleg van de stadslandbouw heeft zijn uitwerkingen op de
rest van het Havenkwartier. Een restaurant met kas is gebouwd
aan de Mark.
Nieuwe bedrijvigheid zuidkade
De Zuidkade trekt nieuwe ondernemers en rondom de werf en
boothelling is een onderhoudsbedrijf voor sloepen gevestigd.
Tijdelijke containerpaviljoens
Op dezelfde werf komt tegelijk een andere tijdelijke invulling.
Containerpaviljoens zijn aangelegd voor creatievelingen en studenten, als werk en woonruimte.
Rustige noordkade ontwikkeld
Aan de brede Noordkade ontwikkeld zich een rustig milieu van
(atelier)woningen, horeca en studio’s. Tussen in staat de oude
loods uit de tijd van de machinefabriek Backer en Reub. Deze is
inmiddels eenvoudig omgebouwd tot werkplaats voor starters.

Zuidkade Werkkade: Werkruimte en etalageruimte op de kade trekt bedrijvigheid aan

Verstadsing zet door in Havenkwartier
Aan de rand van het Havenkwartier vind ook een kleine ontwikkeling plaats die aansluit bij de verstadsing van het havengebied..
Bestaande panden in het zuidwestelijke deel zijn getransformeerd
tot detailhandel. Aan de Speelhuislaan zit in het bestaande pand
nu een kapperszaak.

Routing en parkeren
Autoverkeer
Bestemmingsverkeer
Recreatief verkeer

P
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Parkeerplaats

Routing en parkeren stap 2
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STAP 3 LEVENDIGHEID EN ACTIVITEITEN NEMEN TOE, AANTREKKINGSKRACHT GROTER
De Belcrumhaven wordt steeds hipper en meer activiteiten vinden
er plaats, het stadsstrand is een hotspot en noordkade floreert
dankzij de wateractiviteit en terrassen op de kade.
Vaste paviljoens aan het strand
Het stadsstrand is steeds populairder en krijgt vaste paviljoens.
Tijdelijkheid wordt na groot succes permanent.
Zuidkade in trek
Voor bedrijvigheid is de zuidkade goed geschikt, ruime kavels,
dichtbij het water en een goede bereikbaarheid. De invulling
heeft invloed op de rest van het gebied. Activiteit neemt toe,
zoals op de kop van het haveneiland.
Heldere structuur
Door de groeiende interesse in kavels kan de heldere structuur
worden doorgezet, waarbij binnen de structuur vrijheid is om te
bouwen naar de mensen voor de gebruikers. De structuur heeft
noord-zuid verbinding georiënteerd op de haven, bestaande twee
straten en een middensteeg, die altijd op het water uitkomen.
Vanuit de woning of bedrijfspand is direct het water zichtbaar.
Routing

Kop haveneiland en plein Nautische bedrijvigheid rondom boot helling, samenkomst van werken en recreatie op de werf en plein

De noordkade is autovrij. Bevoorrading en parkeren kan aan de
achterzijde worden gedaan. Fietser mogen uiteraard wel door
rijden op de kade.
De Zuidkade is inmiddels éénrichtingsverkeer, waarbij parkeren
ook nog steeds aan de achterzijde gebeurt.
Parkje
In het verlengde van de Belcrumhaven rondom de stadsontsluitingsweg, is nu een parkje aangelegd,. Dit verbeterd het zicht bij
binnenkomst van het Havenkwartier en is goed voor de verblijfkwaliteit van de omringende winkels.
Aanjagers werken door op Havenkwartier 5
De Belcrumhaven en het parkje geven een positieve sfeer. Nieuwe
panden zijn in het verlengde van de kade gebouwd.
Ook aan de Speelhuislaan vind ontwikkeling plaats. Verrommelde
panden worden vervangen door nieuwe.
Verstadsing
Meer stads gerelateerde functies komen langzaam het gebied
in. Rondom de supermarkten in het zuidwesten zijn is nu meer
detailhandel gevestigd en ook dienstverlenende ondernemingen,

Routing en parkeren

zoals een kinderopvang. Binnen het cultuurcluster zijn nog twee

Autoverkeer

leegstaande panden gebruikt als atelier.

Bestemmingsverkeer
Recreatief verkeer

P
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STAP 3 LEVENDIGHEID EN ACTIVITEITEN NEMEN TOE, AANTREKKINGSKRACHT GROTER
Doorsnedes
De doorsnedes geven een weergaven van de ontwikkelingen op
de openbare ruimte. De twee pijlers in het gebied, de kades, zijn
hiernaast weer gegeven.
Zuidkade
De Zuidkade, ook wel werkkade genoemd, heeft twee interventies
ondergaan. In de huidige situatie is het namelijk enkel gericht op
de auto. Om er een werkkade van te maken, waarin extra meters
voor verkoop en werkruimte gemaakt kan worden, moet er plek
worden gemaakt. Parkeren wordt verhuisd naar de achterzijde
van de bebouwing. Hierdoor ontstaat meteen veel ruimte op de
kade. Door de ongewijzigde verkeerssituatie is een brede weg
nog steeds noodzakelijk. Om niet te veel te spenderen, is gekozen om de bestaande asfalte weg te laten liggen en de rest te
vervangen met goedkope stelconplaten. Dit past eveneens goed
bij de werksfeer die het uit moet dragen.
Bij de tweede herinrichting wordt wel de verkeersituatie gewijzig,
waardoor de straat minder breed hoeft te zijn. Hierdoor is er nog
meer ruimte voor werk en verkoop. De straat wordt voorzien door
kinderkoppen.

Doorsnede zuidkade huidige situatie

Noordkade
De noordkade ligt in de zonzijde en heeft aan het water veel
potentie. Op dit moment ligt het terrein echter vol met puin.
Om de haven optimaal te kunnen benutten dient de kade meteen
in orde gemaakt te worden. Stelcomplaten voorzien de kade van
stevigheid en de mogelijkheid om overheen te fietsen. Bij de
tweede aanpassing wordt zelfs een trap aangelegd waardoor er
makkelijk gezeten kan worden in de zon. Dit benadrukt de relax
kade en geeft een extra toevoeging als verblijfsruimte
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Doorsnede noordkade huidige situatie
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TITEL

Doorsnede zuidkade na stap 1

Doorsnede zuidkade na stap 2

Doorsnede noordkade na stap 1

Doorsnede noordkade na stap 3
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STAP 4 HAVENKWARTIER IS EEN FRAAI, MULTIFUNCTIONEEL GEBIED GEWORDEN
Het Havenkwartier groeit uit tot een met veel verblijfskwaliteit en
meerdere functies. Het is geen industrieterrein meer, maar een
multifunctioneel havengebied, waar veel gebeurt en te zien is.
Historische Speelhuislaan hersteld
De Speelhuislaan is weer als bomenlaan hersteld en sluit nu goed
aan bij Belcrum. Het is zo een fraaie entree voor de route naar de
kades.
Loods papierfabriek getransformeerd
De papierfabriek bestaat inmiddels niet meer en op deze locatie
staat nog een flinke loods. Deze kan getransformeerd worden tot
werkplekken. Het erfgoed blijft zo bestaan.
Parkeren
Parkeren kan nu op enkele plekken in een garage. Door verdere
invulling van de kavels is er vraag naar parkeerruimte. Verschillende locatie voorzien hierin.
Routing
De kades lopen inmiddels geheel door tot aan het parkje. Dit
geeft de sfeer aan uit de tijd dat de Belcrumhaven nog een stuk
langer was, op de plek van het parkje. De lijnen zijn nu wat stevi-

Noordkade Relaxkade aangepakt: lekker zitten in de zon aan het water, naar de bootjes en de werkkade kijken

ger en vormen entrees voor het havengebied.
Verstadsing
Getransformeerde gebouwen komen nu vooral voor aan de
Speelhuislaan waar de nieuwe inrichting effect heeft op de omgeving. Bestaande panden zijn gerenoveerd en hebben een nieuwe
functie, passend binnen de culturele sector en detailhandel.

Routing en parkeren
Autoverkeer
Bestemmingsverkeer
Recreatief verkeer

P
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Overdekte parkeergarage

Routing en parkeren stap 4
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