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Seelig Kazerne Zuid, afgesloten plek in het stedelijk geheugen van de stad
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Samenvatting
Door de economische crisis is het traditioneel
ontwikkelmodel naar een vaststaand eindbeeld
niet meer toereikend voor stedelijke vernieuwing.
Daarnaast verlangt de maatschappij meer invloed in
haar leefomgeving. Dit heeft geleid tot een discussie binnen het vakgebied over de te volgen weg
en de rol die betrokken partijen moeten innemen.
Het gebrek aan middelen bij de gemeente vraagt
om een vernieuwende strategie waarin bottom-up
ontwikkeling en top-down sturing in balans zijn.
Deze balans kan worden verkregen door geplande
zelforganisatie als strategie toe te passen voor stadsontwikkeling. Deze strategie is toegepast op Binnenstad Zuid in Breda, welke als casus heeft gediend. De
gemeente Breda heeft prioriteit gegeven aan het
stationsgebied terwijl de binnenstad ook andere
vrijkomende gebieden kent waar opgaves liggen
voor de toekomst. Eén van deze locaties is Binnenstad Zuid. Hier ligt is een belangrijke strategische
opgave voor de binnenstad. Dit komt door het
stedelijk perspectief van Breda als middelgrote stad
waarvan de bijbehorende karakteristieke samen
komen in Binnenstad Zuid. Door het groen-stedelijk
karakter heeft Binnenstad Zuid de potentie om dat
wat aantrekkelijk wordt gevonden door de stedeling en dat wat aantrekkelijk wordt gevonden door
de woonconsument, in een middelgrote stad, te
verbinden. Om tot een optimale balans te komen is
er in deze master thesis gekeken tot welke grenzen
regels, richtlijnen en het stedenbouwkundig kader
top-down moeten worden vastgelegd en tot waar
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Campuslandschap Seelig Noord.

vrijheid gegeven kan worden bij de bottom-up
invulling.
Binnen de eerder benoemde strategie is de kracht
van tijdelijkheid verbonden met het blijvende van
CPO, twee actuele onderwerpen in de discussie
van ons vakgebied. De kern van geplande zelforganisatie is dat de stad langzaam kan groeien, dat
de gemeente samen met de gebruikers bouwt aan
de stad en geplande zelforganisatie een grote mate
van flexibiliteit in zich heeft om zich aan te passen
aan snel veranderende behoeften en onvoorspelbare factoren. Het stedenbouwkundig kader dat
hiervoor is ontwikkeld zorgt er voor dat er langzaam
gebouwd wordt naar de gewenste stedelijkheid
zonder de vrijheid en flexibiliteit voor de bottom-up
invulling te elimineren. Dit kader bestaat uit drie
hoofdelementen: het ruimtelijk kader, het strategisch kader en het programmatisch kader welke
nauw samen hangen. Waar nodig zijn regels en
richtlijnen gegeven, maar belangrijker is de gegeven
kwaliteitsambitie en gewenste stedelijkheid voor
Binnenstad Zuid. Dit geeft duidelijkheid aan potentiële initiatiefnemers en het assisteert partijen die
expertise hebben op andere vlakken dan ruimtelijke kwaliteit. De gemeente kan hierbij door middel
van een sturende rol het stedenbouwkundig kader
formuleren welke ruimte en flexibiliteit in zich heeft
om door kleine partijen ingevuld te worden.
Om Binnenstad zuid te activeren is meer nodig dan
alleen geld. Door de crisis toegenomen onzekerheden is de gebruikswaarde van toenemend belang.
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Deze onzekerheden in stedelijke ontwikkeling
vragen om flexibiliteit zodat het gebied functioneert ook als vervolg stappen in de ontwikkeling op
zich laten wachten of behoeften veranderen. Door
in een vroeg stadium gebruikers bij de ontwikkeling
te betrekken en condities te scheppen voor activiteiten ontstaat er al levendigheid voordat de eerste
bebouwing wordt toegevoegd. Het verdienmodel
dat hierbij is gebruikt gaat uit van minimale investeringen in de eerste fase die als effect hebben dat er
activiteit ontstaat. Door kavels tijdelijk te verhuren
en te verkopen in verschillende gradaties is instappen laagdrempelig gehouden. Hiermee ontstaan
in een vroeg stadium grondopbrengsten die weer
geïnvesteerd kunnen worden om Binnenstad Zuid
door te laten groeien zonder dat onnodig veel
financiële risico’s moeten worden genomen.
Gedurende het onderzoek is op een vernieuwende
manier nagedacht over het bouwen aan de stad van
morgen. Geplande zelforganisatie als strategie zorgt
voor een duurzame transformatie waarbij gebruikswaarde centraal staat. Er ontstaat een stedelijkheid
die wordt gevormd door haar gebruikers waarbij
gebruik wordt gemaakt van het creatief vermogen
van de stedeling. De traditionele manier van stadsontwikkeling heeft ons veel gebracht maar een
aanvulling is nu op zijn plaats. Deze master thesis
geeft een handreiking voor een andere denkrichting bij stedelijke vernieuwing welke door vertaald
kan worden naar andere locaties met een vergelijkbare opgave.

Summary
Due to the financial crisis the traditional model for
development to a fixed end results has become
insufficient for urban renewal. Furthermore the
society requires increased influence in their living
environment. This has led to a discussion in the
field concerning the course to take and what
role the involved parties should have. The lack
of governmental resources requires a renewed
strategy in which bottom-up development and
top-down guiding are balanced.
This balance can be achieved by using planned
self organization as a strategy. This strategy is
applied on the Binnenstad Zuid in Breda, which
is the subject of this case. The Breda government
has given priority to the station area causing other
vacant sites with importance for the inner city to
be overlooked. Binnenstad Zuid is one of these
areas. Given its location Binnenstad Zuid has an
important strategic position in the city center of
Breda. Characteristics of a mid-size city, like Breda,
come together within Binnenstad Zuid. Because
of the green-urban environment there is potential to connect that what is seen as attractive in
a mid-size city by the inhabitants of the city with
that what is seen as attractive by the residents of
Binnenstad Zuid. This study was undertaken in
order to find a balance between the rules, guidelines and the urban framework applied top-down

[6]

Belastingkantoor

and to which degree freedom can be given to
bottom-up creativity.
Within the earlier discussed new strategy the
strength of the temporality is connected to the
lasting of the collective private commission (CPO).
The balance between these two has received
increased attention since the financial crisis. The
core of planned self organization is that a city can
grow slowly, in which the local government works
together with its users to build the city. Planned
self organization has a high degree of flexibility
to adapt to rapidly changing and unpredictable
factors. The urban framework developed for
this, facilitates slow development to the desired
urbanity without eliminating the freedom and
flexibility of bottom-up infill. This framework
consists of three main elements: the spatial, the
strategic and the program framework which are
all closely connected. Rules and guidelines are
given when needed, however the ambition for
spatial quality and the desired urbanity of Binnenstad Zuid are the main focus. This gives clarity
to potential initiators and assists parties with
expertise other than spatial quality. Applying this
the local government can take a steering role in
formulating the urban framework, in which there
is space and flexibility for smaller parties to fill the
framework in.
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To activate Binnenstad Zuid money is not
enough. The insecurities caused by the financial
crisis have made the user value more important.
These insecurities in urban development ask for
flexibility so Binnenstad Zuid keeps functioning,
even if following steps are delayed or if needs
change. By including the users in an early stage
and creating opportunities for activity a liveliness will be present even before the first stone
is laid. The revenue model that is used assumes
minimal investments which create activity in the
first phase. By temporarily renting out plots and
by selling them in different gradations the threshold to get on board is kept to a minimum. In doing
this the early earnings can be re-invested to keep
Binnenstad Zuid growing without the need to
take unnecessary financial risks.
Using innovative methods, this study has focused
on building the city of tomorrow. Durable transformation and the user value are the core values.
An urbanity is created by its users utilizing the
creativity of the inhabitants. The traditional urban
development methodology has brought much,
however an addition is required. This master thesis
serves as a hand reaching to a different approach
of urban development which can be translated to
other locations with a similar goal.

Inhoudsopgave
Leeswijzer							10
Inleiding							12		
Deel I: Onderzoek						18		
1.1 Theoretisch kader					20
1.2 Stedenbouwkundige ontwikkeling 			
28
1.3 Analyse Binnenstad Zuid in de huidige context 		
36
1.4 Gebruik publiek domein 				
42
1.5 Nederlandse woondroom 				46
Deel II: Conceptvorming						48
2.1 Profilering Breda Markstad 				
50
2.2 Groene kamers, de parels van de binnenstad 		
52
2.3 Uitbreiding publiek domein 				
54
2.4 Een betekenisvol publiek domein 			
56
2.5 Positie auto in groen-stedelijk stadsmilieu 		
59
2.6 Ontwerpconcept 					60
Deel III: Uitwerking						64
3.1 Stedenbouwkundig ontwerp 				66
3.2 Ruimtelijk kader 					68
3.3 Strategie 				
106
3.4 Programma 				
118

[8]

Reflectie en aanbevelingen 			

124

Bronvermelding					

126

Bijlage 							

128

Groot Arsenaal, Seelig Noord.

[9]

Leeswijzer

Inleiding

DEEL 1
Onderzoek

In de inleiding wordt de problematiek neergezet welke de aanleiding vormt voor deze master
thesis. Verder wordt er toegelicht hoe deze master
thesis een bijdrage levert aan actuele discussies
in de stedenbouw. De inleiding wordt afgesloten
met het introduceren van de casus.
Deel I van deze master thesis bestaat uit een
ruimtelijk en theoretisch onderzoek welke als
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DEEL 2
Conceptvorming

DEEL 3
Uitwerking

basis dient voor de conceptvorming en uitwerking van de casus.
In Deel II wordt het concept gevormd voor het
stedenbouwkundig kader van Binnenstad Zuid.
Voor het vormen van het concept wordt er
geschakeld tussen verschillende schaalniveaus.
Hiermee wordt Binnenstad Zuid gepositioneerd
in de stedelijke context en wordt de potentie van
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Reflectie

de plek verbonden met verschillende agenda’s.
In Deel III worden de ingrediënten uit de eerste
twee delen doorvertaald in de uitwerking van het
stedenbouwkundig kader.
Deze master thesis wordt afgesloten met een
reflectie op het eindproduct en er wordt aangegeven waar ruimte is voor aanvullend onderzoek.

Inleiding

Aanleiding
De aandacht, capaciteit en financiële middelen
van de gemeente Breda voor stadsontwikkeling
gaan naar de spoorzone, VIA Breda. Dit terwijl
er nog veel andere vraagstukken liggen in de
binnenstad van Breda. De binnenstad kampt met
een steeds groter wordende herbestemmingsopgave die door de prioritering van VIA Breda niet
de aandacht krijgt die nodig is om deze gebieden
een duurzame nieuwe toekomst te geven.
Binnenstad Zuid, de casus voor dit afstudeeronderzoek, is één van deze gebieden.

dorps karakter door de inbedding van de stad in
het landschap. [1]
Het metropolitaans karakter van een metropool
krijgt door de kleinschaligheid van de middelgrote stad een vertrouwd gezicht [2].
Bij Binnenstad Zuid komen deze karakteristieken

van de middelgrote stad samen. De karakteristieken van de stad zijn aanwezig door de ligging
direct tegen het historisch centrum, goede
bereikbaarheid met de auto en openbaarvervoer,
de aanwezigheid van erfgoed, de maatschappelijke problematieken die horen bij de stad en
de inbedding in het stedelijk weefsel. Het land-

VIA Breda

De potentie van de plek, met een groen-stedelijk
karakter en het stedelijk perspectief van Breda
als middelgrote stad maken Binnenstad Zuid tot
een belangrijke strategische opgave. Een middelgrote stad kenmerkt zich door enerzijds de lusten
van de stad met goede bereikbaarheid, veel
werkgelegenheid, goed onderwijs en voldoende
stedelijke voorzieningen en anderzijds in het

Binnenstad Zuid
Seelig Kazerne
Belastingkantoor en
Gerechtsgebouw
Herbestemmingsopgave
Afb. 1: Groenstedelijk karakter middelgrote stad. Bron: Lay-out 13
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Afb. 2: Ligging Binnenstad Zuid in Breda.

Zelforganisatie in Favela, Rio de Janeiro. Bron: httpblog.011now.com.
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Door de economische crisis zijn de middelen
bij gemeentes en projectontwikkelaars opgedroogd. Voorheen konden locaties voor stadsver-

Het Chassépark, in de binnenstad van Breda, dat
grotendeels in de jaren 90’ ontworpen en ontwikkeld is volgens het campus concept, is een uitstekend voorbeeld van project gestuurde ontwikkeling met een duidelijk programma afkomstig uit
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weekt van de context, gebaseerd op korte termijn
kansen die weinig toevoegen aan de ambitie of
visie van de stad en de directe omgeving. [5]
Door de grote herbestemmingsopgave en de
prioritering van VIA Breda wordt dit gevaar van
fragmentatie, contextloze en ad-hoc ontwikkeling versterkt. De hype van bottom-up als
ontwikkelstrategie geeft in dit licht te weinig
houvast om ontwikkelingen te sturen en te laten
aansluiten op lange termijn kansen en ambitie
van de stad en maatschappij. Zonder duidelijke
sturing of visie staat elk project dat van onderaf
opgezet wordt op zichzelf, zonder duidelijk beeld
van wat het bijdraagt aan de stad [5]. Daarnaast
kan er niet verwacht worden van burgers en
andere initiatiefnemers dat zij de lokale kwaliteit
en verschillende belangen op waarde kunnen
inschatten. Hiervoor zijn initiatiefnemers afhankelijk van de sturing van stedenbouwkundige en
de (lokale) overheid.
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De traditionele manier van stadsontwikkeling
heeft ons veel gebracht maar een aanvulling is nu
op zijn plaats. Door de economische crisis is het
traditioneel ontwikkelmodel naar een vaststaand
eindbeeld niet meer toereikend voor stadsvernieuwing. Daarnaast verlangt de maatschappij
meer invloed en inspraak in haar leefomgeving
[3]. Dit heeft geleid tot een discussie binnen het
vakgebied over de te volgen weg en de rol die
betrokken partijen moeten innemen.

In de huidige tijd, met al haar onzekerheden kan
de grondexploitatie met een daaruit afgeleid
programma niet meer omgezet worden in een
blauwdruk, welke in een korte tijdsperiode uitgerold kan worden. De maatschappelijke meerwaarde van stadsvernieuwing komt nu veel meer
naar de voorgrond. Hiervoor is een strategie
nodig die gedurende een onbekende tijdspanne
overeind kan blijven staan. Waar voorheen
op voorhand een vast eindbeeld bekend was,
ontwikkeld binnen een korte tijdspanne, verloopt
deze ontwikkeling nu veel langzamer. Door deze
onbekende tijdspanne zijn er veel onzekerheden
welke opgevangen dienen te worden binnen het
stedenbouwkundig plan waarmee flexibiliteit
en geleidelijke waardecreatie centraal komen te
staan. [4]

de grondexploitatie [4]. Deze ontwikkel aanpak,
met grote partijen, een vooraf ontwikkeld eindbeeld en een dicterende overheid is niet meer
overeind te houden. We zien nu een verschuiving
van grote, project gestuurde gebiedsontwikkelingen naar kleinschalige projecten en initiatieven in combinatie met de verschuivende rol
van enkele grote spelers naar meerdere kleine
spelers. Dit wordt in deze master thesis gedefinieerd als bottom-up ontwikkeling. Maar door deze
trend dreigt de overheid de controle te verliezen
over stadsontwikkeling. Zonder duidelijke visie
en sturing bestaat het gevaar dat stedenbouw
veranderd in gefragmenteerde projecten, losge-
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Binnenstad Zuid heeft door het groenstedelijk
karakter de potentie om dat wat aantrekkelijk
wordt gevonden door de stedeling te verbinden
met dat wat aantrekkelijk wordt gevonden door
de woonconsument in een middelgrote stad.
Naast dit stedelijk perspectief heeft Binnenstad
Zuid een sterke eigen identiteit wat bestempeld
kan worden als de “quality of place”. Door het
militair verleden is de plek van historie besloten
geweest en heeft het een grote invloed gehad op
het gevormd stedelijk weefsel. Nu de plek deel
kan worden van de stad is de ‘quality of place’ een
kwaliteit die voor een aanvullend stedelijk milieu
kan zorgen.

nieuwing worden ingevuld met een standaard
product, voor een onbekende klant, door één
projectontwikkelaar, waar de consument vervolgens een woning kon kopen. Door de stagnatie
in stadsontwikkeling en de veranderende maatschappij die steeds meer autonomie verlangt
veranderd de stadsontwikkeling van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. [3]

€M

schappelijk karakter van de plek verbindt Binnenstad Zuid met het landschap.

€

Bottom-up

Geplande zelforganisatie

Afb. 3: Schematische weergave stedelijke ontwikkelstrategie.

Nu de (financiële) middelen bij de gemeente
zijn opgedroogd zal deze een faciliterende rol
moeten aannemen. Niet alleen door de noodzakelijke bezuinigingen bij (lokale) overheden
maar ook omdat er een groeiend besef is dat de
overheid niet kan opleggen hoe de initiatiefnemer wil wonen, werken of zijn of haar vrije tijd
wil besteden. Dit betekend meer samenspraak
met investeerders en belanghebbende wat de
hoeveelheid actoren flink zal doen toenemen.

Echter blijft er een grote verantwoordelijkheid
voor de lokale overheid, er is namelijk geen
andere partij die het algemeen belang bewaakt.
[6]

wordt specifiek bekeken wat vastgelegd dient te
worden om de “quality of place” te waarborgen
en om de ontwikkelrichting te sturen, zonder de
flexibiliteit en het aanpasbaar vermogen te elimineren.

Het traditioneel juridisch kader van het bestemmingsplan, wat alles tot in de puntjes vastlegt, is
niet meer bruikbaar. Maar regelvrij ontwikkelen
zit niet in de Nederlandse planningscultuur en
is niet wenselijk binnen de complexheid van de
bestaande stad. [7]

Naar aanleiding van de hierboven geschetste
situatie is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd welke als startpunt dient voor de studie
in deze master thesis:

Alternatieven voor de traditionele ontwikkelstrategie worden veelal gezien als tijdelijk redmiddel,
in plaats van een volwaardig alternatief. In deze
master thesis wordt er nadrukkelijk gezocht naar
een balans tussen een top-down en bottom-up
strategie welke elkaar aanvullen.

“Op welke wijze dient zelforganisatie te
worden gepland zodat een duurzame balans
ontstaat tussen een top-down en bottom-up
ontwikkelstrategie, waarbij de gemeente door
middel van een sturende rol het stedenbouwkundig kader kan formuleren welke ruimte en
flexibiliteit in zich heeft om door kleine partijen
ingevuld te worden?”

Het zelforganiserend vermogen van de maatschappij is een belangrijk middel om deze
duurzame balans te verwezenlijken voor vraagstukken binnen de stadsontwikkeling. Zelforganisatie moet tot op zeker hoogte gepland worden
zodat verschillende agenda’s met elkaar worden
verbonden. [8]
In deze master thesis wordt onderzocht hoe de
overheid met beperkte middelen toch sturing
kan geven aan stadsontwikkeling, waardoor initiatieven en kleinschalige projecten leiden naar
de gewenste toekomstige ontwikkelrichting. Er
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Doelstelling
Geplande zelforganisatie, tijdelijkheid en de rol
die verschillende partijen moeten innemen bij
stedelijke ontwikkeling zijn actuele onderwerpen
in de discussie rondom het vakgebied. Het onderzoek in deze master thesis is bedoeld als handreiking voor een andere denkrichting en een toevoeging aan de bestaande discussie rondom deze
onderwerpen. Voor als nog blijft zelforganisatie
beperkt tot uitbreidingswijken en gebieden met
weinig stedenbouwkundige context of geschie-

denis zoals bij het Homeruskwartier in Almere of
Steigereiland in Amsterdam. Daarbij wordt tijdelijkheid vooral gezien als tijdelijk redmiddel om de
crisis te overbruggen. Binnen deze master thesis
zijn de mogelijkheden bekeken wat deze onderwerpen op langer termijn kunnen betekenen
voor stedelijke ontwikkeling en hoe deze kunnen
worden verbonden om gezamenlijk te bouwen
aan de stad van morgen. Een strategie waarin
top-down sturing en bottom-up ontwikkeling
in evenwicht zijn. Ik gebruik nadrukkelijk zelforganisatie en niet zelfbouw. Het woord zelfbouw
is misleidend. Hierbij lijkt het uitsluitend te gaan
over zelf je eigen huis bouwen. Terwijl zelforganisatie veel meer omvat dan alleen invloed hebben
op de lay-out van een woning. Het gaat ook om
vrijheid in programma, organisatie van openbare
en privé ruimte, een hoog absorptieniveau om
veranderende behoefte en inzichten te kunnen
opvangen en het scheppen van condities voor
collectieve belangen. Deze master thesis draagt
hiermee bij aan de maatschappelijke discussie
over hoe stadsvernieuwing in een hoog stedelijke context aangepakt kan worden. Een strategie waarbij bottom-up niet als tijdelijk redmiddel
wordt ingezet maar voor een aanvullende stedelijkheid op het bestaand aanbod.

De casus
Het zuidelijk deel van de Bredase binnenstad
dient als casus voor dit afstudeeronderzoek, en zal

vanaf nu worden benoemd als Binnenstad Zuid.
Door de nabijheid van het historisch centrum,
het historisch belang van de plek voor de stad
en de potentie van de plek voor een middelgrote
stad hebben ontwikkelingen niet alleen lokaal
gevolgen maar dient dit in een bredere context
te worden geplaatst. Het te onderzoeken gebied
beslaat de Seelig Kazerne en de vertreklocaties
belastingkantoor en gerechtsgebouw welke allen
in de nabije toekomst vrij zullen komen. Het belastingkantoor en gerechtsgebouw zijn reeds door
de gemeente Breda gekocht om de ontwikkeling
van VIA Breda in gang te kunnen zetten. Hiermee
is er een urgentie ontstaan om deze vertreklocaties een nieuwe functie te geven. Nadrukkelijk is
er geen harde plangrens aangewezen maar is de
plek in de context gepositioneerd en onderzocht.
Bij de stadsvernieuwingsopgave voor Binnenstad
Zuid zijn veel elementen betrokken die volop in
discussie en beweging zijn binnen de huidige
stedenbouw. De toekomst van gebiedsontwikkeling ligt in de bestaande stad [9]. Net zoals veel
binnensteden in Nederland is ook de binnenstad
van Breda in transitie. Er zijn grote ontwikkelingen gaande en er is een groeiende herbestemmingsopgave. Met het beeld dat in de aanleiding is geschetst is er geen programma vooraf
beschikbaar om al deze locaties in te vullen.
Daarnaast is de landelijke trend van het veranderende stadscentrum ook in Breda zichtbaar.
Door de huidige economische crisis is deze trend
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in een stroomversnelling gekomen. Echter heeft
de verandering van de maatschappij en de ruimtelijke opzet van steden hier ook een belangrijke
invloed op. De toekomst van retail is onzeker en
door de aantrekkingskracht van VIA Breda, bij
het station, komen kantoren in de binnenstad
leeg te staan. Dit leidt tot een herbestemmingsopgave voor (monumentale) bebouwing. Het
gerechtsgebouw en belastingkantoor zijn hier
uitstekende voorbeelden van. Mede door investeringen in de leefbaarheid van de binnenstad is
de binnenstad weer intrek om te wonen. Hiermee
vindt een verschuiving plaats in het traditionele
beeld dat bestaat over binnensteden, welke
niet meer primair de locatie is voor winkelen en
werken (waar mensen naar toe gaan), maar veel
meer voor leisure, en wonen (waar mensen zijn)
[10]. Dit vraagt om een andere benadering van
stadsvernieuwing.

Methode

Binnenstad Zuid is hiermee niet alleen een interessante casus om te kunnen onderzoeken hoe
geplande zelforganisatie een plek kan krijgen
binnen stedelijke vernieuwing maar ook hoe dit
een plek kan krijgen binnen de actuele vraagstellingen binnen de stedenbouw. Alhoewel Binnenstad Zuid als casus dient voor het onderzoek zijn
door het verknopen van actuele vraagstukken de
resultaten van het onderzoek door te vertalen
naar andere gebieden met een vergelijkbare
opgave.

Deel II
Het doel van het tweede deel is om de potentie
van de plek te verbinden met de opgave om zo
tot het concept voor het stedenbouwkundig
kader te komen. Door het verbinden van vraagstukken komen niet alle daagse oplossingen
boven drijven welke een projectoverschrijdend
effect hebben.

Vanuit het stedelijk perspectief van Breda heb ik
een locatie gekozen welke als interessante casus
dient voor de zoektocht naar een balans tussen
een top-down en bottom-up ontwikkel strategie.
Zoals in de leeswijzer beschreven bestaat deze
master thesis uit drie delen: onderzoek, conceptvorming en de uitwerking van het stedenbouwkundig kader.

en bottom-up ontwikkeling zijn samengebracht
in de meest optimale vorm. Om tot deze balans te
komen zijn het programma, het ruimtelijk kader
en de strategie met elkaar verbonden welke gezamenlijk het stedenbouwkundig kader vormen.
Door middel van ontwerpend onderzoek is het
effect van beslissingen op één van deze drie
punten op de andere twee punten getoetst en
bijgeschaafd.

Deel I
Het doel van het eerste deel is om inzicht te
krijgen in de aanwezige fysieke structuren en
verschillende lagen van de stad. Het vertrek punt
hierbij is iedere keer de locatie, maar afhankelijk
van het onderwerp dat wordt belicht wordt er
geschakeld tussen verschillende schalen. Daarnaast wordt er een theoretische basis gelegd voor
het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

[1] Witteman, B & Zandbelt, D. (2011) Mid-Size Utopia – Ontwerpen aan
de regio. Geraadpleegd op 02-06-2014 via http://www.archined.nl/
opinie/2011/mid-size-utopia-ontwerpen-aan-de-regio/
[2] Ghent Urban Studies Team (2011) Mid-Size City: The Dual Nature of
Urban Imagery in Europe During the Long 20th Century. Ghent University.
[3] Gerritsen, H. (2013) Regie is dood, leve de autonomie!
[4] Gemeente Breda (onbekend) De nieuwe exercitie
[5] Sman, G. van (2013) Naar een flexibele stadsontwikkeling.
Afstudeerwerk Technische Universiteit Eindhoven
[6] Bayer, M (2014) Mythes. Gepubliceerd in ROmagazine.
[7] Meijsmans, N. (2010) Designing for a region (2010) Uitgeverij SUN,
Amsterdam.
[8] Boer, J (2012) Ruimte geven én kaders stellen aan burgerinitiatieven.
Gepubliceerd in ROmagazine
[9] Zandee, R. Tiemersma, D. (2010) Nu de stad. Utrecht: Groenewoud

Deel III
Het doel van deel drie is om tot een stedenbouwkundig kader te komen waarin top-down sturing

bv.
[10] Bijl, R. van der (2013) Winkelen op stand. Gepubliceerd in Blauwe
Kamer #5 2013 p16-21
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Deel |
Onderzoek

Leeswijzer
Deel I bestaat uit een ruimtelijk en theoretisch
onderzoek welke als basis dient voor de conceptvorming en uitwerking van de casus.
Het eerste hoofdstuk beschrijft het theoretisch
kader voor geplande zelforganisatie. Het tweede
hoofdstuk gaat in op de stedenbouwkundige
ontwikkeling. In het derde hoofdstuk volgt een
verdiepende analyse op de huidige positie van
Binnenstad Zuid in de context. Deel I wordt afgesloten met een onderzoek naar de behoefte van
de stedeling en woonconsument in een middelgrote stad gericht op de ruimtelijke kwaliteiten
van het plangebied.
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Laan Seelig Kazerne Zuid.
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1.1 Theoretisch kader
Leeswijzer

De theorie

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om een
optimale en duurzame balans te vinden tussen
een top-down en bottom-up strategie voor
stedelijke vernieuwing. Geplande zelforganisatie als strategie voor stadsvernieuwing kan voor
deze balans zorgen. Gedurende dit hoofdstuk zal
worden gedefinieerd wat onder geplande zelforganisatie wordt verstaan. Dit hoofdstuk geeft
hiermee het theoretisch kader welke als basis
dient voor het vervolg van het onderzoek. Het
theoretisch kader vormt de eerste aanzet om te
bepalen wat er top-down zal worden gestuurd
en wat vrij wordt gelaten voor bottom-up initiatieven. Eerst worden de bevindingen uit de literatuur geschetst, vervolgens wordt deze theorie
getoetst en aangevuld aan de hand van een door
de auteur uitgevoerde casestudie. Dit hoofdstuk
wordt afgesloten met een concluderend stuk
over de principes die nodig zijn om zelforganisatie meer te laten zijn dan een crisis maatregel.

Zelforganisatie is niets nieuws, het is alleen
naar de achtergrond verdwenen door de grootschalige overheidsplanning van na de tweede
wereldoorlog. Voor deze grootschalige planning
was een door particulieren initiatieven gedreven
stadsontwikkeling de norm. [1]
Historische steden, welke de meeste mensen als
prettige en aantrekkelijke omgevingen ervaren,
zijn allen ontstaan door kleine ontwikkelingen aan de hand van zelforganisatie. Sommige
volledig organisch, andere aan de hand van
regelgeving zoals de grachtengordel van Amsterdam. Deze ontwikkelingen hebben allen gemeen
dat ze een groot aanpassingsvermogen hebben
getoond. Dit vermogen zit hem grotendeels in
de diversiteit die is ontstaan, waardoor niet, zoals
bij de eenzijdige uitbreidingswijken van na de
jaren 60, meteen een heel gebied in verval raakt
als behoeftes veranderen. De traditionele manier
van stadsontwikkeling heeft ons veel gebracht
maar een aanpassing is, zoals aangegeven in
de inleiding, nu op zijn plaats. Zelforganisatie is
een veelbelovende strategie om snel, flexibel,
duurzaam en divers te kunnen bouwen vanuit
een actuele vraag of behoefte. [2]
Er is een groeiende groep die zelf invloed wil
kunnen uitoefen op de directe leef en werkomgeving. De grootschalige gebiedsontwikkeling
heeft geleid tot een eenzijdig aanbod met weinig
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oog voor gebruikskwaliteit, ruimte om invloed te
kunnen uitoefenen op de architectuur, grootte
en indeling van woning en buitenruimte. Het
huidige probleem van leegstaand vastgoed is
grotendeels veroorzaakt door een misbalans
tussen vraag en aanbod. Door het plannen van
zelforganisatie kunnen er condities worden
geschapen waarbij de gebruiker aan zet is. [3]
Projectmatig gestuurde wijken zijn vaak saai en
levenloos. Dit komt voornamelijk doordat alles
planmatig is ontwikkeld, opgezet en beheerd. Er
is geen ruimte voor initiatieven van de gebruikers doordat alles vastligt in een blauwdruk. Het
bestemmingsplan staat simpel weg niet toe dat
een grasveldje wordt veranderd in stadslandbouw, werken aan huis is niet toegestaan, en
een hotel beginnen in een leegstaand pand
past niet binnen de regels. Doordat de gebruiker geen enkele inspraak heeft in het proces is er
geen binding met de wijk en investeert niemand
buiten de eigen perceelsgrens. [4]
Stedelijkheid wordt grotendeels bepaald door
de bebouwingsdichtheid. Maar minstens net zo
belangrijk is intensief gebruik van de begane
grond, een divers programma, een transitie
tussen openbaar en privé domein en de diversiteit van gebruikers. Juist verandering van de
stedelijke omgeving is bepalend voor de identiteit van leven in de stad. Een goed functionerend
en duurzaam stadsdeel heeft dan ook een groot

aanpassingsvermogen op onder andere het
gebied van grootte, functies en gebruik. [5,6,7]
Juist deze elementen vormen de kern van zelforganisatie. Momenteel is er een trend waarneembaar waarin veel nieuwbouwprojecten gebukt
gaan onder een gebrek aan levendigheid. Op zich
hoeft niet elke wijk levendig te zijn. Maar er moet
voor worden gewaakt dat het levendige centrum
van de stad wordt omringd door slaapwijken. [8]
In Nederland heerst de gedachte dat zelforganisatie leidt tot chaos. In het onderzoek De

Vierde Dimensie wordt dit het ‘netheidsyndroom’ genoemd [4]. Om zelforganisatie meer
te laten zijn dan een tijdelijk redmiddel dient er
meer losgelaten te worden. Het gebouw moet
mee kunnen groeien met de levensfase van de
gebruiker, en ruimte dient te worden gegeven
om braakliggende grond tijdelijk te benutten. [4]
Zonder duidelijke sturing of visie staat elk project
dat van onderaf opgezet wordt op zichzelf,
verspreid over de stad, zonder duidelijk beeld
wat het bijdraagt aan de stad, haar inwoners

en andere ontwikkelingen. Stedelijkheid groeit
langzaam en onvoorspelbaar maar kan gestuurd
worden door de juiste condities te scheppen
die noodzakelijk zijn voor het ontstaan van de
gewenste stedelijkheid. Het kader dient condities
te scheppen waarbinnen individuele initiatieven
voor de invulling kunnen zorgen. Het idee dat
er ‘vanzelf’ wel ontwikkelingen ontstaan is een
illusie. Vanzelf gebeurd er niet veel, de gemeente
moet een actieve rol innemen als inspirator. [8]
Zelforganisatie

door

€
Traditionele stadswijk | Statisch

€

€

€

€

Flexibele stadswijk door geplande zelforganisatie | Dynamisch
Afb. 4: Flexibiliteit zelforganisatie. Bron: OKRA.
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lier opdrachtgeverschap in binnenstedelijke
gebieden wordt nog niet veel toegepast. Tot
nu toe is het grotendeels beperkt gebleven tot
uitbreidingswijken aan de rand van de stad, wat
minder regelgeving vereist door de ruimere
opzet. De eerste pilot projecten laten zien dat er
ook mogelijkheden zijn om zelforganisatie toe te
passen in een hoog stedelijke context met hoge
dichtheden en betaalbare woningen. [9]
Ik stel dat zelforganisatie juist goed gedijd in een
bestaande hoog stedelijke context. Hier zijn ten
slotte al condities aanwezig die bepalend zijn
voor de identiteit van de plek en stedelijke dynamieken. Dit zorgt voor binding met de context
welke levendigheid stimuleert door routes,
verbindingen en structuren, waar activiteit kan
ontstaan voor de eerste bebouwing uit. Tevens
schept dit condities voor een mix aan functies
zoals kleine ondernemingen, woon-werk units,
ateliers, woningen, etc.
Stedelijke vernieuwing gedreven door zelforganisatie leidt tot een aanvullend aanbod van stadsmilieus, mits het sturende kader de juiste condities
schept voor zelforganisatie. Dit heeft een positief
effect op de levensloopbestendigheid van de
stadswijk. Mensen kunnen een woning bouwen
die voldoet aan de persoonlijke woonwens of
rekening houdt met lichamelijke beperkingen.
Door vrijheid ontstaat er bebouwing in verschillende prijsklassen en voor verschillende levensfa-

ses wat voor een diverse wijk zorgt. [10]
In het onderzoek van Ruijs (2012) worden tien
aanbevelingen voor het plannen van zelforganisatie voor stadsvernieuwing genoemd.
Deze aanbevelingen zijn er op gericht dat, door
specifieke waarde en principes te formuleren,
geplande zelforganisatie een plek kan krijgen als
strategie in stedelijke ontwikkeling. [11]
Hieronder worden de zeven punten gegeven uit
het onderzoek van Ruijs (2012) die bruikbaar zijn
binnen de casus Binnenstad Zuid. In de conclusie
van dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op
de exacte betekenis en bruikbaarheid van deze
punten binnen dit afstudeeronderzoek:
1.

Duidelijk raamwerk (top-down sturing)

2.

Flexibele invulling kader (bottom-up invulling)

3.

Vrijheid in programma

4.

Uitgaan van de bestaande/ historische context

5.

Intensieve stedelijkheid

6.

Diversiteit stimuleren

7.

Duidelijke regelgeving
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Binnenstad

Nieuw Leyden

Singel

Casestudie
Om de theorie te toetsen en inzicht te verkrijgen
in de praktische inpasbaarheid van geplande
zelforganisatie zijn er twee casestudies uitgevoerd door de auteur. De twee casussen die
zijn uitgekozen zijn Nieuw Leyden in Leiden en
Steigereiland in Amsterdam. Deze twee locaties
vertonen overeenkomsten met Binnenstad
Zuid maar hebben ook duidelijke verschillen.
Daarnaast zijn deze projecten reeds uitgevoerd
waardoor deze als een interessant referentiekader dienen. Hieronder volgt een korte samenvatting met de conclusies van de casestudies.
Klaarblijkelijk heerste de overtuiging bij de
ontwerpers dat er een grote mate van controle
nodig was over het straatbeeld dat ontstaat. Dit
wordt verkregen door regelgeving voor de positie
van de bebouwing op de kavel, de hoogte en de
bouwenveloppe vast te leggen. Bij deze casussen
is zelforganisatie beperkt gebleven tot zelfbouw
van de woning. Waarbij de bebouwing strak in
de rooilijn aan de straat staat. Naar aanleiding
van deze bevinding is een onderzoek gedaan of
dit een toevalligheid is in deze twee casussen of
een terugkerend fenomeen. Dit laatste bleek het
geval, echter is hier geen eenduidige reden voor
gevonden. Vermoedelijk is de gedachte geweest
dat dit voor eenheid in het straatbeeld moet
zorgen. Dit concept doet te kort aan de mogelijkheden die zelforganisatie in zich heeft om het
informele karakter door te trekken in de openbare

Afb. 5: Ligging Nieuw Leyden.

Zuidbuurt Steigereiland

Afb. 6: Ligging Steigereiland.

Dakterras
Wonen

Balkon

Wonen
Werken

Parkeren

Afb. 7: Meervoudig ruimtegebruik maakt hoge dichtheid mogelijk.
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Afb. 8: Statische openbare ruimte Steigereiland.

ruimte. Eenheid kan ook worden verkregen door
een duidelijk kader welke wordt beredeneerd
vanuit de openbare ruimte. In de casussen was
het gebruik en inrichting van de openbare ruimte
niet anders dan bij project gestuurde ontwikkelingen. De eindgebruiker heeft hier duidelijk geen
inspraak in gehad. Hiermee is de levensloopbestendigheid en gebruik van deze gebieden niet
anders dan van een traditioneel ontwikkelde
grootschalige uitbreidingswijk. Zeker voor Steigereiland geldt dat het geheel veel weg heeft van
een blauwdruk, met als verschil dat een deel van
de bebouwing is ontwikkeld door particulieren.
De casus Nieuw Leyden laat zien dat intensieve
laagbouw goed te combineren is met zelfbouw.
Het stapelen van functies binnen de wooneenheid heeft tot een hoge dichtheid geleid en een
autovrij straatbeeld. Beide casussen laten zien
dat een hogere dichtheid om meer regels vraagt
om overlast aan derden te voorkomen. Daarnaast hebben beide casussen de regel van één
huis en één eigenaar per kavel. Voor Binnenstad
Zuid kan gekeken worden of hier op bepaalde
plekken van afgeweken kan worden waardoor er
meer vrijheid, diversiteit en een hogere dichtheid
ontstaat.
In zowel de casus van Nieuw Leyden als Steigereiland is de beukmaat voor de bebouwing
vastgelegd. Hierdoor zijn er weinig andere
functies mogelijk dan wonen. Dit is een belang-

rijk aandachtspunt voor het opstellen van het
stedenbouwkundig kader voor Binnenstad Zuid.
Binnenstad Zuid dient de flexibiliteit wel te
hebben om diversiteit te stimuleren.
Uit beide casussen is naar voren gekomen dat
de kwaliteit van de woningen hoog ligt. Veilige
en bescheiden architectuur is de norm, extravagantie de uitzondering. Het is dan ook een goede
keuze dat er welstandsvrij gebouwd mag worden.
De woningen die door projectontwikkelaars zijn
opgeleverd steken ‘schraal’ af bij de woningen
gebouwd door zelfbouw. Dit komt doordat het
geldt dat is bespaard door de afwezigheid van
een project ontwikkelaar is geïnvesteerd in de
kwaliteit van de woning.
Dat er met zorg moet worden omgegaan met de
parkeeroplossing laten beide casussen zien. Op
Steigereiland is er voor gekozen om een groot
deel van het publiek domein op te offeren voor
auto’s. Hiermee is het leven en meervoudig ruimtegebruik lam gelegd. Op de plekken waar het
parkeren in de woning is opgelost is de relatie
tussen woning en publiek domein volledig
verloren gegaan. Nieuw Leyden geeft een verfrissende oplossing voor dit probleem met collectieve parkeerbakken onder de woning. Dit is ten
koste gegaan van de vrijheid om zelf de kavel
grootte te kunnen bepalen en heeft voor onderlinge afhankelijkheid gezorgd. Iets wat juist voorkomen dient te worden bij zelforganisatie en wat
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bij het ontwerp voor Binnenstad Zuid de nodige
aandacht vraagt.

Afb. 9: Drive-inwoning ontneemt interactie tussen woning en
openbare ruimte.
Bron: Google Street View

Om sociale steigers te behouden voor binnenstad:
- Veel invloed op persoonlijke woonwens
- Grondgebonden woning
- Hoge dichtheid is stedelijke kwaliteit
- Parkeren bij de woning
- Kindvriendelijke, autoluwe wijk
- Ligging nabij het centrum

vinexwijk

X
€

€

€

Wooncarrière
in eigen wijk
Aantrekken
hogeropgeleide
Afb. 10: Stedenbouwkundig concept Nieuw Leyden.

De twee casussen die zijn onderzocht laten zien
dat bij zelforganisatie andere elementen voor
structuur zorgen dan bij traditionele plannen. De
publieke ruimte is een belangrijke drager van het
concept aangezien dit het enige element is wat
top-down gestuurd kan worden. In de casussen
lag het gebruik en de inrichting (grotendeels) vast
waarmee de flexibiliteit uit het plan is gehaald en
de gebruiker geen invloed heeft gehad op haar
directe leefomgeving.

Zelforganisatie meer dan tijdelijk redmiddel
Met de kennis uit de theorie en casestudies kan
worden geconcludeerd dat er een duurzame
balans moet zijn tussen een top-down en
bottom-up strategie. Te veel vertrouwen in het
één sluit al snel het ander uit [11]. Bottom-up en
top-down ontwikkeling moet dan ook niet als
twee verschillende strategieën worden gezien
maar als een aanvulling op elkaar.
Uit het theoretisch kader en de uitgevoerde
casestudies zijn twee hoofdredenen naar voren
gekomen om te kiezen voor zelforganisatie
bij stedelijke vernieuwing. Ten eerste kan het
gebruikt worden als redmiddel of overbruggingsperiode nu de traditionele manier van ontwikkelen is stilgevallen. Echter is uit de theorie ook

gebleken dat (een deel van) de maatschappij
meer zeggenschap verlangt in de stedelijke
ontwikkeling en niet terug wil naar de massale
uitbreidingsprojecten. Zelforganisatie als tijdelijk redmiddel zal nooit de maximale potentie
uit zelforganisatie kunnen halen doordat er
altijd wordt gepland met in het achterhoofd een
verlangen naar de traditionele manier van grootschalige gebiedsontwikkeling.
In mijn ogen is een veel belangrijker argument
om te kiezen voor zelforganisatie een bepaald
soort stedelijkheid die door zelforganisatie kan
ontstaan. Een stedelijkheid die langzaam moet
groeien en gevormd wordt door de gebruikers.
Door niet alleen van het eerste argument uit te
gaan kunnen bottom-up initiatieven worden
gebruikt voor meer dan tijdelijke invulling en
voor het daadwerkelijk toepassen op grotere
schaal.
Gebleken is dat zelforganisatie zich laat kenmerken doordat het organisch en informeel is,
mensen zijn betrokken bij hun omgeving waar ze
zelf in investeren en het heeft groei ruimte. Daar
zitten andere vormen van stedelijkheid die iets
kunnen toevoegen aan het spectrum dat er al is.
Hiermee ontstaat een stadsdeel dat zich altijd kan
blijven door ontwikkelen en daar onderscheidt
het zich ook duidelijk van de statische projectontwikkelaarsplannen.
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Bij zelforganisatie is de openbare ruimte hét
element om de ontwikkelrichting te sturen.
Het raamwerk, welke wordt gevormd door de
openbare ruimte, moet als drager functioneren voor de plek. Hiermee wordt samenhang en
een basiskwaliteit vastgelegd en wordt sturing
gegeven aan milieu differentiaties welke beredeneerd zijn vanuit de openbare ruimte.
De kracht van zelforganisatie zit hem in het feit
dat mensen zelf de stad gaan invullen met kleine
ontwikkelingen die ieder een stukje waarde aan
het gebied toevoegen. Echter is ook gebleken
dat zelforganisatie geen wildgroei moet worden.
Initiatiefnemers en de lokale overheid hebben
behoefte aan duidelijkheid waarin zij investeren
en willen deze investering beschermd zien. Daarnaast is er een algemeen belang welke wordt
behartigd door het lokale bestuursorgaan welke
tevens een belangrijke rol heeft bij het uitdragen
van de potentie van de plek.
Alles overziend zorgt geplande zelforganisatie
voor een mix aan sociale en etnische groepen,
een plek waar altijd iets gebeurd en waar verandering deel is van de identiteit van de stadswijk.
Juist dat zijn de kwaliteiten die kenmerkend zijn
voor leven in de binnenstad. Een mix die door
een projectontwikkelaar alleen maar gepland kan
worden aan de hand van onbetrouwbare prognoses maar bij zelforganisatie kan groeien en veranderen in de loop der tijd.

Tot slot kan worden geconcludeerd dat zelforganisatie zowel kan worden toegepast bij nieuwbouw als bij herbestemming van bestaand
vastgoed. Beide vormen kunnen langs en door
elkaar worden gebruikt aangezien ze gebaseerd
zijn op dezelfde principes.

Conclusie
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusie welke gegeven wordt aan de hand van elf
punten, waaronder de zeven punten die eerder
zijn benoemd uit het onderzoek van Ruijs (2012).
Deze punten kunnen direct geïmplementeerd
worden bij de stedelijke vernieuwing van Binnenstad Zuid in het vervolg van dit onderzoek en
zorgen er voor dat zelforganisatie meer is dan een
tijdelijk redmiddel:
1 Duidelijk raamwerk (top-down planning)
Zonder duidelijke sturing of visie staat elk project
dat van onderaf opgezet wordt op zichzelf,
verspreid over de stad, zonder duidelijk beeld
wat het bijdraagt aan het algemeen belang,
haar inwoners en andere ontwikkelingen. Het
raamwerk, gevormd door de openbare ruimte, is
de drager van het plan en zorgt voor samenhang,
een betekenisvolle basiskwaliteit en milieu differentiatie.

2 Flexibele invulling van bouwvelden en
kavels ( bottom-up initiatieven)
Zelforganisatie gedijt op de welwillendheid van
initiatiefnemers. Aan de invulling van de bouwvelden en kavels dient dan ook maximale vrijheid
gegeven te worden. Maar er dienen ook duidelijke
grenzen te worden gegeven om hinder aan derde
te voorkomen. Dit geldt voor zowel de grootte
van de kavel, als de architectuur en indeling van
het gebouw. Uit praktijkvoorbeelden is gebleken
dat zelfbouwers uit zichzelf kiezen voor veilige
en traditionele architectuur en bouwvormen.
Extravagante façades zijn uitzonderingen welke
door een sterk en dominant openbare ruimte
raamwerk kan worden geneutraliseerd.
3 Vrijheid in programma
Stedelijke ontwikkeling is onderhevig aan grote
onzekerheid. Met de groeiende behoefte van
inspraak door de eindgebruiker is het moeilijk
om een programma op voorhand te plannen.
Het kader en de regels zorgen ervoor dat het
programma vanzelf landt op de gewenste plek.
Het plan mag niet afhankelijk zijn van één op
voorhand vastgesteld programma of één grote
partij.
4 Maximale onafhankelijkheid
Een van de kernwaardes voor zelforganisatie
is onafhankelijkheid. Ontwikkelingen moeten
zoveel mogelijk onafhankelijk van andere ontwikkelingen kunnen functioneren. Dit principe
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draagt er zorg voor dat het gebied functioneert
ook als andere ontwikkelingen op zich laten
wachten.
5 Uitgaan van de bestaande/ historische
context
Door gebruik te maken van de bestaande kwaliteiten en dit op een andere manier in te zetten
is er een basiskwaliteit die functioneert en identiteit heeft, ook als vervolgstappen op zich laten
wachten.
6 Intensieve stedelijkheid
Een hoge dichtheid is bepalend voor het leven
in de binnenstad en zorgt voor voldoende
draagvlak voor voorzieningen die het leven in
de stad aangenaam maakt. Echter betekend dit
niet automatisch hoogbouw. Juist door intensieve laagbouw ontstaat er een bruisend publiek
domein waar interactie plaatsvindt en mensen
zien en gezien worden. Daarnaast zorgt een
stedelijke dichtheid voor betaalbare woningen
en ruimte voor ondernemers. Hiermee ontstaat
er geen stadswijk voor het gouden randje van de
samenleving maar voor alle lagen van de maatschappij. Sociale/economische steigers uit de
naast gelegen arbeidersbuurt kunnen hierdoor
een wooncarrière maken in de binnenstad.
7 Diversiteit stimuleren
Naast intensiteit is diversiteit bepalend voor de
identiteit van leven in de binnenstad. Diversi-

teit in woningtypologieën, bevolkingsgroepen,
publiek domein, recreatiemogelijkheden en
bereikbaarheid zorgt voor een levensloopbestendige en leefbare stadswijk. Hoe minder regels en
beperkingen worden opgelegd hoe meer diversiteit er kan ontstaan.

11 Gebruikers in een vroeg stadium bij de
ontwikkeling betrekken
Het informele van zelforganisatie niet beperken
tot het privé domein maar gebruiken in het
openbaar domein om mensen in een vroeg
stadium bij de ontwikkeling van het gebied te
betrekken.

8 Duidelijke regelgeving
Initiatiefnemers die investeren in de stad willen
weten waar ze in investeren. In een omgeving met
een hoge dichtheid aan bebouwing en mensen is
er regelgeving nodig. Echter is het belangrijk dat
deze regelgeving zelforganisatie en de gewenste
stedelijkheid stimuleert en niet wordt opgesteld
om alle risico’s en daarmee vrijheid uit te bannen.

[1] Boer, J (2012) Ruimte geven én kaders stellen aan burgerinitiatieven.
Gepubliceerd in ROmagazine
[2]Plan Amsterdam (2011) themanummer: zelfbouwen particulier bouwt
mee. Amsterdam: gemeente Amsterdam dienst ruimtelijke ordening.
#06 2011

9 Groeimogelijkheden/aanpasbaarheid op
plan-, bouwveld- en kavelniveau
Zelforganisatie is dynamisch waarmee het groei
mogelijk maakt op het niveau van het plan,
bouwveld en kavel. Bebouwing kan worden
uitgebreid als de situatie daarom vraagt en het
gebruik van openbare ruimte kan mee groeien
met de gebruikers.

[3] Gerritsen, H. (2013) Regie is dood, leve de autonomie!
[4] OKRA Landschapsarchitecten BV, de vierde dimensie in! Inzending
Architectuur lokaal – particulier opdrachtgeverschap.
[5] Vries, L. de (2009) Intense laagbouw in Groningen.
[6] Luijten, A. (2009) Pleidooi voor verdichting in de steden en schoonheid
in de architectuur. Interview met Rudy Uytenhaak
[7] Hulsman, B.(2009) Die domme steden, torens bouwen is nier de
beste manier om veel woningen op een klein oppervlak te krijgen aldus
Rudy Uytenhaak. NRC zaterdag 28 februari 2009. Geraadpleegd via
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2009/februari/28/die-dommesteden-11690654
[8]Plan Amsterdam (2011) themanummer: zelfbouwen particulier bouwt

10 Werken vanuit een concept, niet naar een
eindbeeld
Vooraf is er een duidelijk beeld van de gewenste
stedelijkheid waarvoor condities worden gecreëerd en een concept wordt vormgegeven. Maar
de exacte invulling staat vrij binnen de opgestelde grenzen.

mee. Amsterdam: gemeente Amsterdam dienst ruimtelijke ordening.
#06 2011
[9] Boer, J (2012) Ruimte geven én kaders stellen aan burgerinitiatieven.
Gepubliceerd in ROmagazine
[10] Heijde, P. van der (2004) Particulier opdrachtgeverschap in
binnenstedelijk gebied. Gepubliceerd in ROmagazine.
[11] Ruijs, T. (2012) Planning a self organized city, Theory Booklet.
Afstudeerwerk TU Delft
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1.2 Stedenbouwkundige ontwikkeling
Leeswijzer

1865 Vestingstad Breda

Om de huidige positie van het onderzoeksgebied
in het historisch perspectief te kunnen plaatsen
behandelt dit hoofdstuk de stedenbouwkundige
ontwikkeling van de Bredase binnenstad. Het
doel is niet om een alles overkoepeld overzicht te
geven maar om de stedenbouwkundige ontwikkelingen uit te lichten die het onderzoeksgebied
hebben gevormd zoals deze nu is.

1

Afb 11: Historische topografische kaart Breda 1865.

Militair verleden

Breda Markstad

Historische structuren

Bolwerk

Breda heeft een militair verleden welke terug
gaat tot de 17e eeuw. Door de uitbreiding van
de vestingwerken in de 16e eeuw kwamen er
grote groene gebieden binnen de stad te liggen
waarvan het Valkenbergpark en het noordelijk
deel van de Seelig Kazerne nog herkenbaar zijn.
Het Groot Arsenaal, dat nu nog te vinden is op de
Seelig Kazerne stamt uit de 16e eeuw.

De oorsprong van Breda is sterk verbonden met
de Mark welke Breda bereikbaar maakte per
water voor de handel. Het patroon van de Mark
met een aantal eilandjes aan de rand van het
onderzoeksgebied heeft grote gevolgen gehad
voor stedenbouwkundige ontwikkelingen in dit
stadsdeel gedurende de periode van het functionalisme.

De stedenbouwkundige structuur van Breda uit
deze periode is nog duidelijk herkenbaar in de
huidig structuur met de bewaard gebleven historische kern en de drie uitvalswegen.

De huidige Fellenoordstraat (1) functioneerde in
deze periode als bolwerk. Een weg op de vestingwerken waar men kwam om te flaneren en uit
te kijken over het landschap waar weinig ruimte
voor was in de dichtbevolkte stad. In de 17e eeuw
is het bolwerk beplant met bomen, welke nu
grotendeels zijn verdwenen. Het is opvallend dat
deze lijn nog steeds in de huidige stedelijke structuur herkenbaar is.

Afb 12: Uitsnede plattegrond A.J. Bogaerts, 1880-1890.
Bron: M. Statema.
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Afb 13: Ontwikkeling groene kamers | Valkenbergpark herkenbaar.
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Periode 1870-1930 slechten vestingwerken en expansie van de stad

1
3

2

Afb. 14: Historische topografische kaart Breda 1930.

Vrijgekomen gronden

Singel

Militair verleden

Stedenbouwkundige opzet bepaalt sfeer

Raster

Eind 19e eeuw werd de verdediging van steden
anders georganiseerd, door de ontwikkeling in
oorlogvoering was de verdediging met vestingwerken niet meer relevant en er was de behoefte
om steden uit te breiden. In deze periode werden
de vestingwerken van Breda dan ook volledig
gesloopt en werd het Plan van Uitleg der Opgeheven Vestingswerken van Breda van kracht. Met
het slechten van de vestingwerken kwam er veel
grond vrij voor ontwikkeling en uitbreiding van
de huidige binnenstad. Opvallend is dat bijna al
de ontwikkelingen op deze vrijgekomen gronden
nu voor de herbestemmingsopgave in de binnenstad zorgen.

Rond de stad kwam een singelgracht te liggen
welke voor een groenstructuur rond de binnenstad zorgde. Deze singelgracht is bepalend voor
de huidige identiteit van de Bredase binnenstad. Naast deze esthetische invloeden heeft de
singel ook voor de radiale groei gezorgd door
de beperkte hoeveelheid overgangen over het
water.

Door het rijk zijn grote delen van de vrij gekomen
gronden aangewezen als militair terrein. Deze
beslissing heeft de stedelijke structuren doen
vormen en grote groene kamers in de stad vrijgehouden van stedelijke expansie.
Het behouden van de weg (huidige Fellenoordstraat) op het voormalige bolwerk heeft voor
een verdeeld kazerneterrein gezorgd binnen
het onderzoeksgebied. In deze periode zijn
ook enkele bouwwerken toegevoegd die nu
het ontwikkel verhaal vertellen van het militair
verleden van de plek. In deze periode omsloot de
stad langzaam het noordelijk deel van de Seelig
Kazerne.

Ten noord/oosten van de historische kern (1)
ontwikkelde zich een woonstad voor de gegoede
burgerij. De brede invalswegen, het station, de
singel met dubbele bomenrij en de uitbreiding
van het Valkenbergpark maakte dit een geliefde
plek om te wonen. De wijk Gampel (2) direct ten
westen van de Seelig Kazerne werd gebouwd
volgens de richtlijnen van de woningwet. Ook het
Leuvenskwartier (3) was voor de arbeiders. Deze
twee wijken kunnen worden gezien als de voorlopers van de sociale woningbouw, met gesloten
bouwblokken en kleine ééngezinswoningen.
Door deze ontwikkeling ontstond er een verschil
in sfeer welke nog te herkennen is in het huidige
straatbeeld.

Voor de uitbreiding van de stad binnen de singel
werd een eenvoudig raster ontworpen met een
profiel van 16 meter. De uitvalswegen kregen
een breed profiel van 30 meter. Ondanks verschillende herstructureringen is dit raster nog duidelijk herkenbaar.

Afb. 15: Plan van Uitleg der Opgeheven Vestingwerken van Breda.
Bron: stadsarchief Breda.

Afb. 16: Ontwikkeling groene kamers | Schil van bebouwing
rondom historische kern met daartussen geïsoleerde groene

1 Nummer op kaart refereerd naar nummer (..) in tekst.
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kamers.
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1950-1965 Vernieuwingsdrang
De periode tussen 1950 en 1965 heeft een
grote stempel gedrukt op de stedenbouwkundige structuur van de Bredase binnenstad en
Binnenstad Zuid in het bijzonder. Na de tweede
wereldoorlog was er drang naar vernieuwing. De
stad moest modern worden volgens het gedachtegoed van de functionele stad. Deze periode
werd gekenmerkt door functiescheiding, ruimte
voor de auto en vormen van ‘moderne’ stedelijkheid. Radialen bebouwd met kantoren en een
voetgangersdomein zijn duidelijke voorbeelden van het feit dan elke functie een eigen plek
kreeg in de binnenstad. De burger had weinig
inspraak in deze ontwikkeling. Het beeld van
een ‘maakbare’ samenleving overheerste bij de
stadsplanners. Het ging niet langer om de architectonische uitstraling. De functionaliteit stond
centraal. Typerend is de schaal welke van een
totaal andere orde is dan de menselijke maat die
tot deze periode de stedelijke structuur en het
straatbeeld had bepaald.

2

2

1

1

Afb. 17: Historische topografische kaart Breda 1970.

Afb. 18: Ontwikkeling groene kamers | Verbeteren bereikbaarheid.
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‘Cityring’

Afb. 19: Huidige situatie Markendaalseweg (1).

Gesloten bouwblok losgelaten

Geïsoleerde ligging

De historische toegangswegen waren te smal
voor de bereikbaarheid van de binnenstad zo
heerste de gedachte. Een ‘Cityring’ werd over de
historische structuur rondom de historische kern
gepland. Om deze te kunnen realiseren werd de
Mark door de binnenstad gedempt en werden
grote delen van de binnenstad gesloopt om
ruimte te geven aan de auto. Een zestal radialen,
waaronder de Markendaalseweg (1), waren de
toevoeraders. Twee van deze geplande radialen
zouden door Gampel (2) en het Leuvenaarskwartier worden gebroken. De sloop is uitgevoerd
maar de radialen zijn nooit gerealiseerd. Voornamelijk door de opkomst van de mondige burger.

De burgers zagen geen toekomst in de versobering door de grootschaligheid van stedenbouwkundige interventies welke deze periode
kenmerkt.

Aanvankelijk werd nog vastgehouden aan de
gesloten bouwblokken. Doordat in de jaren 60
ook dit principe werd losgelaten is de samenhang in het stedelijk weefsel op veel plekken
verloren gegaan. De losse bouwblokken van het
belastingkantoor (1) en gerechtsgebouw (2) aan
de Gasthuisvelden zijn hier een goed voorbeeld
van. Een toegankelijke plint voor de bebouwing
aan de radialen werd niet als belangrijk gezien.
Hierdoor is de samenhang tussen straat en
bebouwing verloren gegaan, versterkt door de
strikte zonering van functies en gebruikers.

De Markendaalseweg is dwars door de historische structuur heen gelegd. Met het dempen
van de Mark kwam hier veel grond vrij welke is
bebouwd volgens de principes van het functionalisme. Hierdoor zijn gaten in het stedelijk
weefsel ontstaan met onduidelijke overgangen en ontbrekende relaties tussen de oude en
nieuwe structuren.
Door de aanleg van de Markendaalseweg met
aangrenzende bebouwing is de geïsoleerde
ligging van het kazerneterrein aan deze kant
gehandhaafd. Maar door de opgetrokken bebouwingswand, georiënteerd op de Markendaalseweg, is het karakter radicaal veranderd.

De aanleg van de Cityring drukt nog steeds een
grote stempel op de stedelijke structuur en de
leefbaarheid van de binnenstad. De radialen
en Cityring zorgen voor een gefragmenteerd
centrum. De verblijfskwaliteit is zeer minimaal en
de roep naar verandering, welke eind jaren 60 de
doorbraakplannen heeft stopgezet, blijft aan.
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1980- 2014 Periode van bezinning

1

1
1

Afb. 20: Topografische kaart Breda 2013.

2

‘Herstellen’ kaalslag functionalisme

Stedenbouw weer gericht op leefbaarheid

Terugbrengen Binnenhaven

Zoals in veel Nederlandse steden heeft de landelijke discussie over de grootschaligheid van het
functionalisme voor de ommekeer gezorgd. De
menselijke maat en leefbaarheid van de stad
kwam weer op de eerste plaats. In deze periode
zijn dan ook veel ingrepen uit het tijdperk van het
functionalisme ‘hersteld’. De wijk Gampel werd
herbouwd met een zeer eenzijdig programma
van sociale grondgebonden woningbouw.
Doordat twee stadsradialen nooit zijn uitgevoerd
is de Fellenoordstraat (1) ballast met een provisorisch opgeloste verkeersstructuur. De straat is
hierdoor veranderd van een plek waar mensen
kwamen om te flaneren en de drukte van de stad
te ontvluchten in een ‘betongoot’ voor autoverkeer.

In de jaren 90 kwam de leefbaarheid van de stad
weer volop onder de aandacht. Door economische voorspoed werden een aantal prestige
projecten uitgevoerd die de leefbaarheid van
de stad ten goede zijn gekomen met aantrekkelijke verblijfsruimte. Al valt over het resultaat van
het Chassépark (1) te discussiëren, voorop staat
de verschuiving van het gedachtegoed over de
functie van de binnenstad in het stedelijk leven.

Met het terugbrengen van de Binnenhaven (1)
is een eerste stap gezet om de profilering van
Markstad Breda te versterken. Het doortrekken
van de Nieuwe Mark over het Seelig terrein (2)
kan voor een heldere stedelijke structuur zorgen
en als katalysator dienen voor Binnenstad Zuid.

Afb. 21: Sociale woningbouw Gampel.

Afb. 23: Terugbrengen Binnenhaven. Bron: Patu nl.

Afb. 24: Huidige situatie Fellenoordstraat: verkeersriool.
Gemeente Breda (2013) Toelichting bestemmingsplan Binnenstad Breda.
Gemeente Breda (2013) Ontwerp visie Binnenstad 2030 deel 1 & 2.
Otten, G. (1991) De ontmanteling van Breda en het Plan van Uitleg van
Van Gendt 1869-1881.
Otten, G. (2011) De polanen- en nassaustraatnamen in de Gampel (deel1).
Otten, G. (2011) De polanen- en nassaustraatnamen in de Gampel (deel2).
Statema, M. (2012) Quickscan Seeligkazerne Breda.

Afb. 22: Ontwikkeling groene kamers | Chassépark toegankelijk.
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1.3 Analyse Binnenstad zuid in de huidige context
Middelgrote stad in de regio
De grootste kwaliteit van Breda is de kleinschaligheid welke kenmerkend is voor een middelgrote
stad. Hierdoor zijn de voordelen van de grote stad
met goede bereikbaarheid, een levendig centrum
met (culturele) voorzieningen en voldoende
werkgelegenheid aanwezig zonder de beruchte
nadelen van duur, vol, druk, anoniem, eenzaam
en gevaarlijk. [1]
Breda ligt prachtig ingebed in het consumptie
landschap. Stad en land vloeien steeds meer in
elkaar over, waarmee er een aantrekkelijke stedelijkheid ontstaat voor de woonconsument en de
stedeling. Bij Binnenstad Zuid komen stad en land
samen wat zorgt voor een plek met veel potentieel en een belangrijke strategische opgave voor
de stad Breda om haar positie in de regio verder
te verstevigen.
Regio Westbrabant kenmerkt zich door een
netwerk van middelgrote steden welke goed

Breda

verbonden zijn via het mobiliteitsnetwerk. Breda
is uitstekend verbonden met de Vlaamse Ruit, de
Zuidvleugel en Brabantstad via de internationale
treinverbinding en het snelwegennetwerk. Met
de ontwikkeling van de spoorzone, VIA Breda, zet
de gemeente in om deze strategische ligging te
benutten voor economische groei. De ontwikkeling van VIA Breda, gericht op de regio en haar
goede bereikbaarheid heeft gevolgen voor voorzieningen die verplaatsen van de historische kern
naar VIA Breda. Dit geldt in het bijzonder voor
kantoren en wonen in een hoogstedelijk stadsmilieu.

Den Bosch

350m

Eindhoven

Afb. 27: Breda ingebed in het consumptielandschap.

Nieuw Economisch centrum VIA Breda
Centrum gericht op strategische positie
in de regio en goede bereikbaarheid voor
kantoren, bedrijven, voorzieningen en
wonen.

850m

170m

Het kernwinkelgebied van Breda ligt relatief ver van het station
in vergelijking met Eindhoven en Den Bosch. Daarnaast heeft
het hevige concurrentie van de metropolen Antwerpen en
Rotterdam. De profilering van Breda in de regio ligt dan ook niet
bij het winkelend publiek maar bij de bourgondische identiteit
en haar gerichtheid op de regio voor de woonconsument.

Invloed op het veranderende stadscentrum

Historische binnenstad
Afb. 26: Ligging Breda in Westbrabant. Bron: Lay-out #13.

Afb. 25: Breda in de regio.
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Rol van de historische binnenstad
verschuift steeds meer richting
wonen en leisure.
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Het is begrijpelijk dat door de ontstane ruimte rondom het station, de
strategische ligging in de regio en de bereikbaarheid ingezet wordt
op het versterken van de economische positie. Echter heeft de afstand
tussen de historische binnenstad en het centrum VIA Breda wel tot
gevolg dat er twee centrums ontstaan. Bedrijven trekken weg uit het
centrum naar VIA Breda wat weer leidt tot herbestemmingsopgaves in
de historische binnenstad en een verschuiving in gebruik.

[1] Lay-out #13 (2011) Mid-Size Utopia, Ontwerpconcept voor dynamische
stedelijke regio’s.

Ruimtelijke kernkwaliteiten Binnenstad ZUid
Groen

Ligging tegen historische binnenstad

Het militair verleden van de plek heeft een
groene kamer uit het stedelijke weefsel van de
stad gespaard. Deze kamer kenmerkt zich door
herkenbare lanen, solitaire bomen, grasvelden en
bloemperken.

De ligging tegen de historische binnenstad in
combinatie met het groen-stedelijk karakter is
bepalend voor de “quality of place” en potentie
van de plek.

Afb 28: Solitaire bomen in groen ensemble.

Afb 30: 250 Meter naar hart van de historische binnenstad. Bron:
G.Lanting.

Waterlopen

Besloten ligging

De singel met haar landschappelijke uitstraling
verbindt Binnenstad Zuid met het buitengebied
en zorgt voor een herkenbare en bepalende
ruimtelijke structuur voor de stad.

Het noordelijk deel van de Seelig Kazerne is
langzaam omsloten door de stad. Hiermee is een
rustige, naar binnen gekeerde parel ontstaan in
de drukke stad.

Afb 29: Singel, Breda.

Afb 31: Seelig Zuid, een verborgen parel in de stad.
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Erfgoed
De bebouwing vertelt het verhaal van de plek,
waar iedere tijdsperiode een hoofdstuk aan heeft
toegevoegd met nieuwe architectonische stijlen
en ruimtelijke concepten.
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Legenda

3

4

Historisch waardevolle bebouwing
(Beperkt) waardevolle bebouwing
Geen waardevolle bebouwing

Afb 32: Groot Arsenaal, 1771 (1).

Afb 34: Hoofdgebouw, 1939 (2).

Afb 36: Belastingkantoor, 1978 (5).

Afb 33: Witte huisjes, 1910 (3).

Afb 35: De Paardenwacht, 1929 (4).

Afb 37: Gerechtsgebouw, 1981 (6).
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1.4 Gebruik publiek domein
Bouwstijlen

Leeswijzer
Gevarieerde stijlen van voor 1800
Fin-de-Siècle (1890-1910)
Jaren 30
Modernisme (jaren ‘70 - ‘80)
Woningwetbouw (jaren ‘80)

Bron: Binnenstad Breda beter in beeld, 2004.

Woningtypen
Eengezinswoning
Appartementen
Woningen boven winkels
Woonzorgzomplex

Binnen de hoogstedelijke omgeving, waarin
Binnenstad Zuid zich bevindt, speelt het gebruik
van de openbare ruimte een belangrijke rol in
het dagelijks leven van de stedeling. Zoals eerder
besproken is het stadscentrum van Breda aan het
veranderen naar een levendige en dynamische
plek om te wonen en voor vrijetijdsbesteding.
De levendigheid van het centrum wordt grotendeels bepaald door de gebruiksmogelijkheden
van de openbare ruimte. Het terugdringen van
de hoeveelheid auto’s in het publiek domein leidt
niet automatisch tot een beter leefbare binnenstad. Hiervoor is de inrichting en het gebruik
van het publiek domein bepalend. Het publiek
domein zijn de openbare en privaat beheerde
maar publiek toegankelijke ruimtes waar daadwerkelijk interactie plaatsvindt.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de positie
van Binnenstad Zuid in het huidige openbaar
domein aan de hand van een ruimtelijke en functionele analyse.

Ruimtelijke kenmerken
In de analyse naar de stedenbouwkundige
ontwikkeling is reeds naar voren gekomen dat
de ontwikkeling van de Bredase binnenstad
onderhevig is geweest aan verschillende stedenbouwkundige paradigma’s. Deze stromingen
hebben ieder een duidelijke stempel gedrukt
op de ruimtelijke kenmerken van de stad en het
gebruik van het publiek domein. De historische
structuur bestaat uit de historische kern met drie
uitvalswegen. Deze structuur wordt gekenmerkt
door een smal profiel met gesloten straatwan-

den en intieme pleinruimtes. Het publiek domein
kenmerkt zich hier door de menselijke maat en
organische ontwikkeling met veel diversiteit in
bouwperiodes, bouwstijlen en architectuur. In
deze structuur is een dynamisch stedelijk leven
aanwezig met rijke plinten.
De doorbraken uit de jaren 70 hebben een nieuwe
laag aan de stedelijke structuur toegevoegd die
volledig losstaat van de historische structuur. De
openbare ruimte uit deze periode is ontworpen
vanuit het oogpunt van bereikbaarheid voor het
autoverkeer. Het publiek domein, leefbaarheid
en de relatie tussen het asfalt en de bebouwing
was hieraan ondergeschikt. De huidige ruimtelijke context van Binnenstad Zuid is grotendeels
ontstaan in deze periode. Zowel de westflank
als de oostflank zijn doorbraken, welke illustra-

Bouwperiode bebouwing
<1800

1960-1975

1800-1850

1975-1985

1850-1900

1985-1995

1900-1930

1995-2005

1930-1945

>2005

1945-1960

Bron: Binnenstad Breda beter in beeld, 2004.
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Functies bebouwing Begane grond

tief zijn voor de ruimtelijke kenmerken van het
modernisme. Grote gebouwen, weinig ingangen
en daarmee weinig relatie tussen het gebouw en
het publiek domein samen met de gegeven prioriteit aan de auto heeft het stedelijk leven in deze
aders geen kans gegeven.
Doordat deze twee lagen los van elkaar functioneren zorgt dit voor een structuur die zich
moeilijk laat lezen.
De openbare ruimte van de woonwijken rondom
het onderzoeksgebied wordt gedomineerd door
de auto. Door het smalle profiel en de toevlucht
van het autogebruik is het openbaar domein hier
gereduceerd tot transportruimte.

Functies bebouwing 1 e Verdieping

Functionele kenmerken

ters. Het voetgangersgebied wordt ingekaderd
door de verkeersaders welke het domein van
de auto en fietser is. Aan deze verkeersaders ligt
dienstverlening.
Waar de historische structuur wordt gekenmerkt
door diversiteit in functies zijn de doorbraken,
uitgevoerd volgens het principe van functie scheiding, eenzijdig. Een gebouw heeft één functie
en deze functie is in heel de straat nagenoeg
hetzelfde. Hiermee zijn harde zones ontstaan
waar of gewoond, of gewerkt of verplaatst wordt.
Dit gebrek aan diversiteit zorgt voor het laatste
duwtje naar levenloze en statische openbare
ruimte. De plint van de dienstverlening is gesloten
en de grootschaligheid heeft geleid tot weinig
ingangen en daarmee een gebrek aan interactie

tussen het openbaar- en privédomein.
Geconcludeerd kan worden dat er weinig spreiding in functies te vinden is. Ook in de historische
kern zijn duidelijke clusters te vinden. Het zwerfgebied is een uitzondering op de regel met veel
diversiteit. Tussen de historische uitvalswegen
en de verkeersaders liggen de woongebieden,
welke zeer monotoon en geïsoleerd zijn. Een
betere relatie tussen deze woongebieden en de
stedelijke structuur zou dit isolement kunnen
opheffen.

Afb. 38: Statisch straatbeeld verkeersaders uit jaren 70 .

Afb. 39: Dynamisch straatbeeld fijnmazig weefsel historische
kern. Bron: Google Street View.

Gebruik openbare ruimte

Samen met de ruimtelijke kenmerken van de
binnenstad, zijn de functionele kenmerken
bepalend voor het gebruik van het publiek
domein.

Kernwinkelgebied
Horecacluster
Zwerfgebied
Historische aanloopstraat
Woonpark

Detailhandel

Cultuur

Horeca

Wonen

Dienstverlening/ bedrijven

Parkeren

De historische kern is het gebied voor de voetganger. Hier is een grote mix aan functies aanwezig
met detailhandel, horeca, cultuur en wonen.
Overdag is het kernwinkelgebied, met de Ginnekenstraat en Eindstraat als epicentrum, een druk
wandelgebied. In de avond verplaatst de drukte
zich naar de Grote Markt en andere horecaclus-
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Stadspark
Woonstraat
Woonstraat gereduceerd tot transportruimte
Verkeersader
Overig
Privé onbebouwd
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1.5 Nederlandse woondroom
Binnenstad Zuid heeft met haar groenstedelijk karakter de potentie om de Nederlandse
woondroom te realiseren. ‘De voordeur aan de
Dam en de achterdeur aan de Veluwe’. Al hoewel
het niet de bedoeling is om een vast programma
op te leggen zal in dit hoofdstuk worden geanalyseerd wat voor typologie en mix aansluit bij de
behoefte van de woonconsument en stedeling in
een middelgrote stad.

terwijl daar niet voldoende vraag naar is. Dit
komt mede door dat ambities vaak kwantitatief
worden uitgedrukt in plaats van kwalitatief. [1]
Er ligt dan ook een uitdaging om de verdichting
en woningbouw beter te laten aansluiten op de
behoefte van de gebruiker. Deze behoefte ligt bij
grondgebonden woningen, zeker in de middelgrote stad. Door het beperkte aanbod trekt de
middenklasse met kinderen, belangrijk voor een

vitale en levendige stad, weg uit de binnenstad
om een wooncarrière te kunnen maken. [2]
Mensen kiezen voor wonen in de binnenstad
omdat er veel te doen is, er een levendig straatbeeld heerst en interactie ontstaat met stadsgenoten. De bebouwingsdichtheid en de relatie
tussen privé en openbaar is bepalend voor de
identiteit van leven in de binnenstad. Het groene

Huidig woningaanbod Breda
In de binnenstad van Breda is in verhouding met
de rest van de stad een groot aanbod aan huurwoningen (64%) en appartementen (83%). De
verhouding tussen sociale huur en particuliere
huur is terug te herleiden naar de geschiedenis van de stad en de invloed van verschillende
stedenbouwkundige opvattingen door de jaren
heen, zoals beschreven in de stedenbouwkundige ontwikkeling. In de wijk Fellenoord en Schorsemolen, is veel sociale huur (75%). In de buurt
Oud-Boeimeer is een grotere mix van woningtypen met van oorsprong grondgebonden
woningen waar recent appartementen aan zijn
toegevoegd. Chassépark kent een grote hoeveelheid appartementen die de afgelopen 20 jaar zijn
gebouwd op het voormalig kazerneterrein. [1]

Behoefte aan gevarieerd programma
In Breda zijn te veel appartementen gebouwd
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karakter van Binnenstad Zuid behouden door
slechts enkele woningen toe te voegen is dan
ook niet de oplossing voor de opgave. Intensieve laagbouw is de oplossing voor de misbalans tussen vraag en aanbod en sluit aan op de
behoefte van de woonconsument en stedeling in een middelgrote stad. In de huidige tijd,
waarin stadsontwikkelingen onzeker zijn door
allerlei onvoorspelbare factoren zorgt diversiteit
voor flexibiliteit. Door geen programma op te
leggen met minimale brandbreedtes die gehaald
moeten worden kan het plan zich meebewegen
met de veranderende vraag en behoeftes van de
gebruiker.
Intensieve laagbouw stimuleert een levendige
plint en diversiteit in programma. De potentie
van Binnenstad Zuid vraagt om een gebied waar
de behoefte van bewoners en de behoefte van de
stedeling samenvloeien en gezamenlijk een plek
krijgen. Geen eenzijdig aanbod, maar diversiteit
maakt het leven en verblijven in de binnenstad
aangenaam.

[1] Gemeente Breda (2013) Toelichting bestemmingsplan Binnenstad
Breda.
[2] Nawdossier (2011) Onderzoeksdossier naar stedelijke woonmilieus.

Afb. 40: Behoefte woonconsument bij intensieve laagbouw.
Bron gegevens: Woonagenda Breda 2011-2014.
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Maart 2011 #39.
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Deel ||
Conceptvorming

[48]

Leeswijzer
In Deel II wordt het concept gevormd voor het
stedenbouwkundig kader van Binnenstad Zuid.
Voor het vormen van het concept wordt er
geschakeld tussen verschillende schaalniveaus.
Hiermee wordt Binnenstad Zuid gepositioneerd
in de stedelijke context en wordt de potentie van
de plek verbonden met verschillende agenda’s.
Dit deel begint met het uitdragen van de
gewenste ontwikkelrichting en wordt afgesloten
met een concluderende conceptkaart welke de
basis vormt voor Deel III van deze master thesis,
welke ingaat op de uitwerking.

Historische binnenstad van Breda.
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2.1 Profilering Breda Markstad

Huidig beeld

Het onderzoeksgebied ligt aan de singel op de
plek waar van oorsprong de Mark de stad binnen
kwam. In de huidige situatie is Markstad Breda
nauwelijks verbonden met de waterlopen. Het
terugbrengen van de Mark, gekoppeld aan een
langzaamverkeersroute en verblijfsruimte kan
als katalysator dienen voor de ontwikkeling van
Binnenstad Zuid. Tevens kan het de eerste stap
vormen om het handelsmerk van Breda, de waterlopen, daadwerkelijk te verbinden met de stad.
Om dit te verwezenlijken dient er aan de waterlopen programma en gebruikswaarde te worden
gekoppeld. Binnenstad Zuid, zoals eerder aangegeven, is gepositioneerd daar waar de water-

loop vanuit het landelijk gebied overvloeit in het
stedelijk karakter van de stad. Hiermee komt het
dorpse en stedelijke van de middelgrote stad
samen wat vraagt om een genuanceerde benadering van het water, de gewenste stedelijkheid
en de gebruikswaarde.
Binnenstad Zuid is een schakel in het groter
geheel dat door de auteur als het Singelpark is
benoemd. Met het Singelpark ontstaat er een
continuerende route aan de singel die verschillende groene ruimtes en pleinen met elkaar
verbindt. Hiermee wordt het water benaderd als
dragende structuur en identiteit van de stad. Om
dit te kunnen verwezenlijken moet het huidig
mobiliteitsplan tegen het licht worden gehouden.
Meer ruimte voor de stedeling en minder ruimte
voor de auto zonder dat dit ten koste gaat van
de bereikbaarheid van de stad. Later in dit deel
wordt hier dieper op ingegaan.

Huidig beeld: Water en stad gescheiden

Water

Wensbeeld: Water en stad één

Stad

Water
Stad
Afb 41: Waterloop structuurdrager van de Stad.

Afb 42: Herstellen Mark als bepalende structuur.
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2.2 Groene kamers, de parels van de binnenstad
Functies groene kamers in relatie tot de ligging
De structuur van de Bredsase binnenstad bestaat
uit een historische kern. Daaromheen ligt een
intens bebouwde schil gekoppeld aan de historische uitvalswegen. Tussen deze uitvalswegen
liggen drie groene kamers. De groene kamer
gevormd door de Seelig Kazerne dient behouden
te worden vanuit historisch perspectief en
met het oog op de potentie van de plek in een
middelgrote stad. Nu de plek deel kan worden
van de stad kan de kamer toegankelijk worden.
Belangrijk bij herontwikkeling is het besef van
de context waarin de kamer zich bevindt en de
behoefte van de woonconsument en stedeling in
een middelgrote stad.

1

Valkenbergpark (1)

Chassépark (2)

Seelig Kazerne (3)

Valkenbergpark is hét stadspark, waar mensen
heen komen om te ontspannen en te ontmoeten. De gunstige ligging op de route tussen het
station en de historische binnenstad zorgt voor
een constante loop van mensen en daarmee voor
een levendig park. Het park is ingekaderd door
bebouwing en de singel waarvan de interactie
met het park minimaal is.

Chassépark is een wooncampus waar het gevoel
heerst dat men door een grote maquette loopt. Er
is veel groen maar nauwelijks levendigheid door
de formele invulling en de enorme open ruimte
die alle kanten op vloeit. De gebouwen met een
publieke functie liggen aan de rand grenzend aan
de binnenstad. Hierdoor hebben buitenstaanders
in principe niets te zoeken in het Chassépark. Dit
wordt versterkt door het ontbreken van doorgaande routes en gelaagdheid in het publiek
domein.

de Seelig Kazerne heeft een grote betekenis in de
geschiedenis van de stad. Het groen behouden
in de huidige opzet leidt tot een betekenisloze
plek door het formaat, de ligging in de stad en
het missen van een route zoals Valkenberg heeft.
Hier kan het groen-stedelijk karakter gekoppeld
worden aan een stads-woonpark waarmee de
potentie van de plek tot haar recht komt. Een
wereld voor zowel de woonconsument/producent als de stedeling die in elkaar overvloeien en
elkaar aanvullen.

Afb 44: Ontmoeten in Valkenbergpark.

Afb 45: Onbestemd groen Chassépark.

Afb 46: Huidig beeld Seelig Kazerne.

Historische binnenstad

1860

2

1950

3

Wensbeeld
Afb 43: Historische reeks ontwikkeling groene kamers in de stad.

1 Nummer op kaart refereert naar nummer in tekst op volgende pagina.
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2.3 Uitbreiding publiek domein
Zware verkeersaders, aangelegd in de jaren 60
voor een betere bereikbaarheid van het centrum,
zorgen, door toegenomen drukte en achteraf
verkeerde stedenbouwkundige keuzes, voor
een gefragmenteerd centrum. De verkeersaders
vormen ‘verkeersriolen’ ingericht met prioriteit
voor de auto.
In het huidige mobiliteitssysteem lopen er doorgaande routes door het centrum. Hierdoor is er
veel autoverkeer in de binnenstad welke hier
niets te zoeken heeft maar wel afbreuk doet
aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de
Binnenstad. Door hiërarchie in het mobiliteit
systeem aan te brengen, ontstaat er ruimte om
het publiek domein uit te breiden naar Binnenstad Zuid. Door middel van drie strategisch gepositioneerde inprikkers komen de doorgaande
routes door het centrum te vervallen, terwijl de
bereikbaarheid van het centrum verbeterd.
Voor alle verkeersaders in en rondom Binnenstad
Zuid geldt dat het publiek leven zich van deze

Afb 47: Publiek domein gereduceerd tot transportruimte,
Markendaalseweg.

aders heeft afgekeerd. Het profiel van de Markendaalseweg (1), de straat die het plangebied aan de
oostkant inkaderd, heeft geen enkele kwaliteit en
is ingericht voor stromen in plaats van verblijven.
Door het gebrek aan een levendige plint, relatie
tussen beide straatzijden, en inbedding in het
stedelijk weefsel is de straat een barrière tussen
Binnenstad Zuid en de stad. Om deze structuur
te doorbreken vormen deze aders de schakel. In
plaats van een harde barrière tussen de dynamische stedelijkheid van de historische kern en de
dynamiekloze schil daar omheen kunnen dit de
verbindende elementen worden. Heroverweging
van de functie, inrichting en noodzaak van de
vele verkeersaders is hierbij noodzakelijk.
Door de verkeersruimte ondergeschikt te maken
aan verblijfsruimte kan Binnenstad Zuid aansluiten op het bestaand wandel en zwerfgebied van
de binnenstad. Hiermee kan Binnenstad Zuid de
schakel vormen tussen de historische kern en de
woonwijken, de singel en het buitengebied.

Huidig beeld: Doorgaande verbinding door centrum

Huidig beeld:
gefragmenteerde stad door zware verkeersaders

Wensbeeld: uitbreiding publiek domein

Landelijk wegennet
Stadsontsluiting (slibt dicht)
Secundaire stadsontsluiting (slibt dicht)

Toekomstig beeld: Clusteren autoverkeer

1
Landelijk wegennet
Stadsontsluiting (doorstoming)
Aan- afvoerwegen binnenstad
Bestemmingsverkeer

Publiek
domein

Publiek
domein
Afb 48: Herstellen publiek domein door gelijkwaardigheid tussen
gebruikers terug te brengen, Markendaalseweg.
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Afb 49: Gepland verkeerssysteem jaren 60.

1

Markendaalseweg
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2.4 Een betekenisvol publiek domein
Gedeelde bestemming
Binnenstad Zuid ligt ingeklemd tussen monotone
zones. Tegelijkertijd ligt de dynamiek die kenmerkend is voor het leven in de binnenstad op een
steenworp afstand. Zoals eerder in de conceptvorming besproken zijn er volop mogelijkheden
om het stedelijk leven en het publiek domein van
de binnenstad uit te bereiden en te verbinden
met Binnenstad Zuid. De verwevenheid tussen
de uitbreiding van het publiek domein met het
bestaand stedelijk weefsel en de gebruikswaarde
daarvan bepaald de stedelijkheid die zal ontstaan
in Binnenstad Zuid. Het onderzoek uitgevoerd in
Deel I en de conceptvorming in Deel II van deze
master thesis spreekt in het voordeel van een
gedeelde bestemming voor Binnenstad Zuid. Een
bestemming waar de levendigheid en diversiteit
van een hoog stedelijke omgeving voelbaar is.
Maar waar ook plek is voor zowel bewoners van
Binnenstad Zuid als inwoners van de stad. Dit
moeten nadrukkelijk geen twee aparte werelden
worden maar werelden die elkaar ondersteunen.

Afb 50: Parochiale ruimte staat flexibel gebruik toe, iets dat
openbare ruimte vaak mist. Door een poreuze overgangszone
ondersteund parochiale ruimte de openbare ruimte zonder dat
onduidelijk is tot wie de ruimte toebehoord.

De sleutel tot het succes ligt in de openbare
ruimte, zeker in de situatie van Binnenstad zuid
met een groen-stedelijk karakter. Daarbij komt
dat de openbare ruimte een belangrijk sturingsinstrument is binnen geplande zelforganisatie. Het
raamwerk voor de openbare ruimte geeft sturing
aan de invulling van het stedenbouwkundig
kader. Het laatste stuk van de conceptvorming
bestaat uit een theoretisch onderzoek welke
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richtlijnen geeft voor de invulling en gewenst
gebruik van het publiek domein in Binnenstad
Zuid.

Een betekenisvol publiek domein
Van oorsprong is publiek domein openbaar
toegankelijk waar iedereen gelijkwaardig is en
het recht heeft te zijn. De verandering in de maatschappij naar een meer individualistische samenleving en de ontstane angst voor het onbekende
heeft tot de vorming van enclaves geleid waar we
ons af schermen van de ‘boze’ buitenwereld. [1]
Daarnaast hebben grote private belangen
invloed op de toegankelijkheid van het publiek
domein. Wanneer er grote investeringen worden
gedaan door private partijen willen deze partijen
de risico’s van ongewenste gebruikers of gebruik
minimaliseren. Dit wordt door vertaald in de
inrichting van het publiek domein met regels
en beperkingen. Hierdoor worden bepaalde
groepen uitgesloten. De openbare ruimte is voor
iedereen maar is daardoor ook het meest uitdagend en onvoorspelbaar voor de ontwerper. [2]
Doordat de ruimte van iedereen is, geldt dat
deze ook vaak van niemand is. Dit effect is goed
terug te zien in Chassépark waar de openbare
ruimte nauwelijks wordt gebruikt doordat het
onduidelijk is tot wie de ruimte toebehoord.
Bewoners durven geen ruimte te claimen door
de formele overgang tussen privé en openbaar.

Bezoekers voelen zich niet vrij genoeg om het
publiek domein te gebruiken. “Het gebrek aan
claims en betekenis leidt tot een gebrek aan
belang en daarmee tot een versterking van passiviteit ten opzichte van de plek. Het is daarmee
ook een anonieme ruimte waarin individuen en

Openbare ruimte (O.R.)
Openbare ruimte is toegankelijk voor ieder individu.

passief homogeen massagedrag overheersen in
plaats van specifiek groepseigen gedrag dat juist
zorgt voor betekenisvolle interactie” [2]. Juist op
plekken waar groepen ruimte claimen, bijvoorbeeld op een terras, ontstaat beleving en levendigheid.

Parochiale ruimte (P.r)
Parochiale ruimte kan geclaimd worden door een groep
mensen en maakt deel uit van
het publiek domein.
Dit zorgt voor sociale betekenis en eigenheid van de plek.

Openbare ruimte

O.R. verscheurd van P.r.
Een enclave welke het publiek
domein uitholt doordat de
openbare ruimte is gereduceerd tot transportruimte.

Gescheiden

Een alternatief voor de openbare ruimte is de
parochiale ruimte. Parochiale ruimte is openbare
ruime die duidelijk toebehoord tot een bepaalde
groep mensen door de ruimtelijke uitwerking,
inrichting en claims. In tegenstelling tot openbare
ruimte bieden parochiale ruimtes de mogelijk-

O.R. + P.r. geclusterd
Zorgt voor gedeelde bestemming maar zonder poreus
overgangsgebied voegt het
geen waarde toe.

Gedeelde bestemming
O.R + P.R. geclusterd + poreuze zone
Openbare ruimte en parochiale ruimte verbonden door middel van een poreuze overgangszone geeft betekenis aan een plek.

Geïntegreerd

Parochiale ruimte

Afb. 51: Schematische weergave betekenisvol publiek domein.
bron: Cools, A. (2009) Potentie & weerbarstigheid.
Gehl, J. (1987) Life Between Buildings: Using Public Space.

Afgesloten
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Open

2.5 positie auto in Groen-stedelijk stadsmilieu
Rug-aan-rug parkeerbak

Geschakeld

heid om in zekere zin afgeschermd op de plek te
verblijven onder gelijkgestemden waarmee dit
als prettige ruimtes worden ervaren. “Een plek
die door een bepaalde groep geparochialiseerd
wordt roept belang en hechting op en genereert
daarmee ook (sociale) betekenis. Die specifieke
plek wordt onderdeel van het leven en cultuur
van de groep. Men gaat zich bekommeren om de
plek, onderneemt initiatieven en investeert erin,
of dit nu tijd, energie of geld is. Op die manier
wordt de geparochialiseerde ruimte niet alleen
een gebruiksruimte, maar ook leefomgeving en
een potentieel podium voor een bepaalde groep
mensen” [2].

parochiale ruimte leidt tot een gefragmenteerd
publiek domein, te veel openbare ruimte leidt
tot een intensivering van de aantal parochiale
ruimtes. “Het is om deze reden dat het ontwerp
aan het publiek domein een delicate constructie
vergt van afwisselende openbare en parochiale
ruimtes. Met functionaliteit, betekenis en toegankelijkheid moet worden getracht een ruimte te
creëren die zowel voor specifieke groepen als
de ‘grote massa’ een aantrekkelijke bestemming
is. Zachte transities en gedeeld gebruik moeten
de ruimtes en gebruikers verweven en gedeelde
belangen, participatie- en observatiemogelijkheden scheppen” [2].

Echter bestaat hierbij het gevaar dat de parochiale ruimte een enclave wordt die geen enkele
verbinding heeft met de omgeving, een eigen
wereld in de stad zonder overlap met andere
groepen. Dit terwijl juist parochiale ruimtes
met een duidelijke identiteit voor een verrijking
van het publiek domein zorgen doordat er iets
gebeurd en mensen zich verantwoordelijk voelen
voor de plek. Er moet worden voorkomen dat er
enclaves ontstaan, afgesplitst van de stedelijke
context, welke de openbare ruimte uitsluitend
gebruiken als transportruimte om tot een andere
enclave te komen. [1]

Afwisseling in het publiek domein zorgt voor
een divers publiek domein. Een domein waar de
verschillende ruimtes zijn verbonden en waar
zowel ruimte is voor het individu om op te gaan
in de massa als de intimiteit en samenhorigheid
van de parochiale ruimte. Als deze overgang
goed wordt ontworpen claimen mensen delen
van parochiale of openbare ruimte en gebruiken
ze het ook als zodanig waardoor er levendigheid,
diversiteit en uitwisseling ontstaat.

Het is belangrijk om een goede balans te vinden
tussen openbare ruimte en parochiale ruimte in
het netwerk van het publiek domein. Uitsluitend

Interessante en bruikbaar publiek domein
ontstaat door het spanningsveld tussen “toegankelijkheid, openbaarheid en gelijkwaardigheid
enerzijds, en betekenis, parochialisering en
gedeelde belangen anderzijds. Als de balans
teveel naar de ene kant doorslaat ontstaat een
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nietszeggende ruimte die niet gebruikt wordt
en dus ook geen uitwisseling stimuleert. Teveel
doorslaan naar de andere kant kan resulteren
in actieve of passieve uitsluiting, onbegrip en
overlast, en bevordert daarmee het publiek
domein ook niet” [2].
Voor Binnenstad Zuid geldt dat er een balans
nodig is tussen openbaar en parochiaal om levendigheid te genereren. Maar ook om verschillende
groepen een plek te geven welke tussen elkaar
kunnen functioneren. Alleen door een duidelijk afleesbaar publiek domein kan levendigheid
ontstaan en durven mensen ruimte te claimen en
te gebruiken.

Maximale vrijheid en flexibiliteit is de kern van
zelforganisatie. Dit geldt ook voor de keuze om
wel of geen auto te bezitten. De kwaliteiten van
de plek met een groen-stedelijk karakter en een
gedeelde bestemming vraagt om een rijk publiek
domein waar het groene karakter leidend is. De
traditionele parkeeroplossing in het centrum,
voor de woning op straat, is hier niet toereikend
voor. In dit laatste hoofdstuk worden mogelijkheden besproken om het parkeren van de auto een
plek te geven binnen het concept.

Vrijstaand
CPO
+ Flexibele beukmaat
- Regelgeving nodig om hinder
aan derde te voorkomen

Rijk publiek domein
- Veel verharding nodig
- Auto bepaald straatbeeld

Rijk publiek domein
+ Sterke relatie met publiek
domein
+ Hoge dichtheid mogelijk

Parkeren via “dienststraat”

Rug-aan-rug
CPO
+ Onafhankelijk van anderen
+ Weinig regels nodig

CPO
- Afhankelijk van anderen
- Veel regels nodig
- Vaste beukmaat
- Niet flexibel
- Dure oplossing

Rijk publiek domein
- Lage dichtheid
- Geen stedelijkheid

Parkeerkoffer

[1] Hajer M . & Halsema, F. (1997) Land in zicht een cultuurpolitieke visie
op de ruimtelijke inrichting. Amsterdam: Ben Bakker.
[2] Cools, A. (2009) Potentie & weerbarstigheid. Afstudeerwerk

CPO
+ Flexibel

Rijk publiek domein
+ Sterke relatie tussen
bebouwing en publiek domein
- Publiek domein
gedomineerd door auto

CPO
- Afhankelijk van anderen
- Veel regels nodig
- Ongeschikt voor individueel
bouwen

Technische Universiteit Eindhoven.
Sterke relatie mogelijk met publiek domein
Geen relatie met publiek domein
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Rijk publiek domein
- Geen relatie met publiek
domein
- Veel verharding nodig

CPO
+ Onafhankelijk van anderen
+ Flexibele beukmaat
+ Kan langzaam groeien
+ Geen autobezit wordt beloond
- Duidelijke regels nodig

Rijk publiek domein
+ Sterke relatie met
publiek domein
+ Hoge dichtheid
mogelijk

2.6 Ontwerpconcept
Leeswijzer

Uitgangspunt

structuur zorgen.

De constateringen en conclusies in Deel I en Deel
II van deze master thesis hebben geleid tot een
aantal ordende principes voor Binnenstad Zuid.
Door de ontwerper zijn deze ordende principes
vertaald in een ontwerpconcept. Welke de basis
vormt voor de uitwerking van het stedenbouwkundig kader in Deel III. Het ontwerpconcept
vertaald hiermee het conceptueel idee door naar
de concrete uitwerking en positioneert Binnenstad Zuid in de context.

Het startpunt voor het ontwerp is de bestaande
situatie. Dit zorgt voor continuïteit in het stedelijk
weefsel, verbinding met de bestaande identiteit
en voor een aanwezige basis kwaliteit onafhankelijk van toekomstige ontwikkelingen. Dit, samen
met een duidelijk en eenvoudig kader, zorgt voor
de essentiële basis conditie van zelforganisatie.

Door juist de identiteitsdrager van Breda, de
waterlopen, als kapstok voor verblijfsruimtes te
laten functioneren ontstaat er een gebiedseigen
kwaliteit. Een kwaliteit die tevens bijdraagt aan
de profilering van Markstad Breda.

Onderdeel van de stad
De Seelig Kazerne, en in mindere mate ook de
vertreklocaties belastingkantoor en gerechtsgebouw, hebben altijd in de stad gelegen maar zijn
hier nooit deel van geweest. Nu de Seelig Kazerne
vrijkomt ontstaat de mogelijkheid om het gebied
open te stellen en daarmee (ontbrekende) stedelijke structuren te herstellen.
De plek wordt onderdeel van de stad door het
herstellen van de laan (1) op het voormalig
bolwerk. Door het doortrekken van de Mark (2)
met harde kades welke is gekoppeld aan een
parallelroute tussen de historische binnenstad en
de singel/buitengebied. Maar ook door de natuurlijke oeverzone (3) te koppelen aan een continuerende route, verblijfsruimte en woonpark.
Deze structuren vormen de kapstok voor de
verblijfsruimten die eraan grenzen en zorgen
voor een aaneenschakeling van pleinen en
groene ruimtes die daarmee voor een herkenbare
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Fijnmazige structuur

5

De Seelig Kazerne, in het bijzonder het noordelijk deel (4), kenmerkt zich door de besloten
ligging, kleinschaligheid en onbekendheid bij het
publiek. Deze unieke kwaliteit zal worden gecultiveerd en benadrukt.

4

Door de verkeersruimte ondergeschikt te maken
aan de verblijfsruimte in de Markendaalseweg
kan Binnenstad Zuid via een fijnmazig netwerk
verbonden worden met het wandel netwerk van
de stad. De parallelroute moet nadrukkelijk geen
zware as worden maar aansluiten bij de kleinschaligheid en intimiteit van de plek.
Door het cultiveren van de beslotenheid, die
is ontstaan door het militair verleden, wordt er
een gevoel opgeroepen dat mensen een plek
betreden met een verhaal. Een plek waar men
vroeger niet mocht komen. Waarmee de Seelig
Kazerne haar bijzondere betekenis voor de stad
behoudt.

2

1

3

1 Nummer op kaart refereert naar nummer (..) in tekst.
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Eenheid in verscheidenheid

Typologieën

De Fellenoordstraat (1) kenmerkt zich door een
sequentie aan ongedefinieerde ruimtes. Door het
herstellen van de laan komt er eenheid in deze
structuur.

Het hierboven geschetste concept stuurt naar
drie verschillende typologieën die ieder uitgaan
van de eigenheid van de plek en de behoefte
van de stedeling. Seelig Noord kenmerkt zich
door een ensemble van gebouwen met solitaire
bomen, historische bebouwing en een netwerk
van paden en verblijfsruimten. Bij Seelig Zuid
is de groen-stedelijke kwaliteit vertaald in een
kleinschalige, informele wereld waar de openbare
ruimte voor de stedeling overvloeit in een woonlandschap. De Westflank sluit aan op de stedelijke
structuur van de stad met gesloten straatwanden.

De laan wordt een lijn die door het kazerneterrein gaat, waarmee een sequentie ontstaat van
profielen met een gesloten bebouwingswand en
de ruimte die als groene kamer is gedefinieerd.
Het Noordelijk en Zuidelijk deel van de Seelig
Kazerne zijn altijd gescheiden geweest door de
Fellenoordstraat. Deze scheiding heeft beide
kanten een verschillend karakter gegeven. Met
de laan ontstaat er een eenheid in de groene
kamer terwijl de historische scheiding subtiel
zichtbaar blijft.
De Seelig Kazerne is verankerd in het stedelijk
geheugen van de stad als militair terrein. Dit
geheugen wordt behouden door een duidelijk
afwijkende structuur waar het groen-stedelijk
karakter als kernkwaliteit overeind blijft. De westflank (5) sluit juist aan op de structuur van het
stedelijk weefsel om zo deze onbestemde plek
betekenis te geven in de stedenbouwkundige
structuur.
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Deel |||
Uitwerking

Leeswijzer
In de voorgaande twee delen zijn ingrediënten
naar voren gekomen die als fundering dienen
voor het stedenbouwkundig kader. In Deel III
wordt eerst het ruimtelijk kader onderbouwd.
Vervolgens wordt de strategie toegelicht. Deel
III eindigt met het programma. Gezamenlijk
vormen deze drie delen het stedenbouwkundig
kader. Ondanks dat deze onderdelen hier opvolgend worden behandeld zijn deze drie onderdelen tijdens het proces gezamenlijk gegroeid en
hebben ze elkaar beïnvloed.

Sted en bo u

un d

ig k
a de

Programma

wk

r

Strategie
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Ruimtelijk
kader

“Witte huisjes” bouwkundig erfgoed Seelig Kazerne Zuid.
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3.1 Stedenbouwkundig Ontwerp
Het stedenbouwkundig ontwerp vormt de
leidraad voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig kader. In het vervolg van Deel III van
deze master thesis wordt het ontwerp doorvertaald naar het stedenbouwkundig kader.

0m
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150m
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3.2 Ruimtelijk kader
Raamwerk Openbare ruimte als vertrekpunt
Met het aanwezige groene karakter en de herintroductie van de Nieuwe Mark is het belangrijk dat
de groene kamer een betekenisvolle ruimte en
afleesbare structuur vormt. Het past ook bij deze
tijd en bij geplande zelforganisatie om vanuit de
openbare ruimte te ontwerpen. De openbare
ruimte is, zeker hier, bij uitstek het element om
sturing mee te geven.
Het vertrekpunt voor het stedenbouwkundig
kader is dan ook het raamwerk voor de openbare
ruimte. Hiermee ontstaat de benodigde samenhang en een basiskwaliteit om milieu differentiaties en gebruikswaarde te kunnen maken die zijn
beredeneerd vanuit de openbare ruimte.
De routes, gekoppeld aan de waterlopen, vormen
de kapstok voor de verblijfsruimten. Hiermee
zijn de verblijfsruimten verbonden en zorgt de
kapstok voor een aaneenschakeling van pleinen
en groene ruimtes die daarmee een herkenbare,
bruikbare structuur vormen.

Naast de ruimtelijke logica om het ontwerp te
beredeneren vanuit de openbare ruimte liggen
er ook strategische overwegingen aan ten grondslag. De openbare ruimte, en in het bijzonder
het groene karakter, is de plek om verschillende
agenda’s te verbinden. Hier vloeit het woonlandschap en parklandschap in elkaar over waarmee
de gedeelde bestemming ontstaat. Een gedeelde
bestemming vraagt om bepaalde functies en
daarmee om een genuanceerde relatie tussen
bebouwing en het publiek domein. Op de hiernaast afgebeelde kaart van het raamwerk voor de
openbare ruimte zijn de gevels weergegeven die
een strategische functie hebben om de verschillende agenda’s te verbinden.

2

3

4
4

Het raamwerk schept hiermee kansen en voorwaarden voor milieu differentiatie maar ook voor
initiatieven in en gebruik van de openbare ruimte
en aanliggende bebouwing.

De ruime voortuinen (geel op hiernaast afgebeelde kaart) in een hagenlandschap zijn niet
strikt openbaar maar zijn wel belangrijk voor de
beleving van het publiek domein en de eenheid
binnen de groene kamer. Het parklandschap aan
de oever vloeit hiermee door het woonlandschap
heen en maakt één systeem van beide elementen
welke elkaar ondersteunen en aanvullen.

Afb x: Raamwerk openbare ruimte

1 Nummer op kaart refereert naar nummer (..) in tekst volgende pagina.
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1

3.2.1 Milieu differentiatie
De herkenbaarheid van verschillende stadsmilieus en daarmee de gebiedseigenheid is belangrijk om een heldere identiteit te vormen. Deze
herkenbaarheid is verkregen door de bestaande
situatie als onderlegger te nemen en dit door te
vertalen naar de hedendaagse vraagstukken. Het
raamwerk voor de openbare ruimte dient hierbij
als kapstok voor de milieu differentiatie. Hiernaast
is een korte introductie gegeven van de verschillende milieus welke beredeneerd zijn vanuit de
openbare ruimte, de gebruikswaarde hiervan en
de gewenste stedelijkheid. In het vervolg van dit
hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan.

Stedelijkheid

Oostflank (1)

Seelig Noord (2)

Seelig Zuid (3)

Westflank (4)

Slaat de brug tussen de historische binnenstad en
Binnenstad Zuid. Kenmerkend voor een stadsentree is een druk publiek domein, verbonden met
het fijnmazig stedelijk weefsel waar plek is voor
verschillende gebruikers.

Gelegen in de luwte van de binnenstad wordt de
besloten ligging van Seelig Noord gecultiveerd
welke via een fijnmazig netwerk is verbonden
met de omgeving.

Gelegen in de groene kamer kunnen hier de
kwaliteiten van de stad samen komen met die
van een dorp in een gecombineerd, informeel
woon en recreatief landschap.

Verder gelegen van de historische binnenstad
kan deze plek zich ontwikkelen rondom de te
herbestemmen gebouwen. De onbestemdheid
van de plek wordt verholpen door middel van
structuur reparatie.

Bebouwing in relatie tot publiek domein

Functieprofiel
Centrum stedelijke functies
Wonen
Bedrijven

100% wonen

Korrelgrootte Bebouwing
XL

- Kantoren

L

- Appartementenblok

M/S
S
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XL

- Hoofdgebouw

L /M

- Overige historische bebouwing
- Nieuwbouw

- Winkel in plint
- Bebouwing aan steegjes

S

- Bebouwing aan steegjes

XL

- Paardenloods

M
M/S

- Overige historische bebouwing

S

- Zelfbouwkavels één eigenaar per kavel

- Zelfbouwkavels meerdere eigenaren
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XXL

- Belastingkantoor
- Gerechtsgebouw

M/S

- Zelfbouwkavels

3.2.2 paspoorten
Oostflank

De Oostflank vormt de schakel bij het uitbreiden van het publiek domein van de historische
binnenstad naar Binnenstad Zuid. Daarbij dient
de Markendaalseweg uit haar isolement gehaald
te worden door een duidelijke profilering te
geven aan de plek en aansluiting te vinden op het
bestaand stedelijk weefsel. Hiermee kunnen twee
structuren die nu los functioneren, de historische
structuur en de structuur aangelegd volgens het
functionalisme, worden verbonden.

Lokale opgaven

Bebouwing

een rijk publiek domein.

Een gesloten bebouwingswand, direct aan het
publiek domein, met een transparante plint
versterkt het stedelijk karakter. Nieuwbouw
begeleid de straat en herstelt daarmee de samenhang in stedelijke structuren.

Top-down :

Voor een levendig publiek domein is de relatie
tussen bebouwing en de openbare ruimte belangrijk. Met het herinrichten van de openbare ruimte
ontstaan er condities voor een actieve plint. Meer
ingangen, schaalverkleining, een transparante en
toegankelijke plint en ruimte claim toestaan zijn
noodzakelijke bottom-up initiatieven die worden
uitgelokt.

Condities scheppen waarmee andere partijen worden
gestimuleerd om te investeren in de Markendaalseweg.
• Transportruimte transformeren naar publiek domein.
• Markendaalseweg verbinden met stedelijk weefsel.
Bottom-up:
Door top-down sturing ontstaan mogelijkheden die door

Publiek domein

bottom-up invulling kunnen worden gerealiseerd.

Door prioriteit te geven aan de voetganger,
fietser en openbaar vervoer ontstaan de condities die een actief publiek domein stimuleren.
Hiermee wordt de Markendaalseweg een belangrijke schakel bij het uitbreiden van het publiek
domein tussen Binnenstad Zuid en de historische
binnenstad.

• Actieve plint.

Met het geven van prioriteit aan de voetganger
en fietser ontstaat er gelijkwaardigheid tussen
verschillende gebruikers. Door de straat anders in
te richten en ruimte te geven aan ontwikkelingen
kan het verkeersriool omgevormd worden tot

De wereld van kleine steegjes wordt een aantrekkelijke wandelverbinging tussen primaire routes
en kan worden doorgetrokken naar Binnenstad
Zuid.

• Relatie tussen beide straat zijdes.
• Levendig publiek domein.

1

• Levendige steegjes.
2

Routing & ontsluiting

1. Stadsentree uit isolement halen door routes aan te sluiten

2. Gelijkwaardigheid in publiek domein zorgt voor een

3. Relatie tussen straat en bebouwing door actieve plint.

op bestaand netwerk en door gelaagdheid in routes aan te

relatie tussen beide straat zijdes, ruimte voor bomen in het

Condities creëren voor kleinschalige functies met meer

brengen.

straatbeeld en aansluiting op het bestaand publiek domein.

ingangen dan het huidig beeld en een open plint om
interactie tussen straat en bebouwing te intensiveren.

Autoverkeer blijft beperkt tot de inprikker welke
toegang geeft tot de parkeergarage. Door in het
overig deel de prioriteit aan het langzaamverkeer
te geven krijgt de Markendaalseweg een plek in
de stedelijke structuur. Hierdoor kunnen er interessante dwarsverbindingen ontstaan tussen de
primaire structuren.

1 Nummer op kaart refereert naar nummer bij sfeerbeeld en
profielen(..) op volgende twee pagina’s.
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1

Markendaalseweg

Markendaalseweg

Huidig gebruik

Huidig gebruik

2

Transportruimte
lage snelheid

domein. Toekomstig gebruik Markendaalseweg.

Transportruimte hoge snelheid

Transportruimte
lage snelheid

creëren voor initiatieven in de plint zorgt voor actief publiek

Transportruimte
lage snelheid

1

Afb. 53: Gelijkwaardigheid tussen gebruikers en condities

24 meter

24 meter

Toekomstig gebruik

Publiek domein
- Gelijkwaardigheid tussen verschillende
gebruikers

Strook ondernemers

Strook ondernemers

Toekomstig gebruik
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Transportruimte hoge snelheid

Transportruimte
lage snelheid

Afb. 52: Huidig beeld Markendaalseweg.

Wandelzone
- Actieve plint
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Transportruimte hoge snelheid

Wandelzone
- Actieve plint

Richtlijnen

Transformatie

Transformatie van de Oostflank speelt een
belangrijke rol bij het verbinden van Binnenstad
Zuid met de stad. Enkele richtlijnen zijn nodig om
toekomstige ontwikkelingen en transformaties te
sturen en initiatiefnemers duidelijkheid te bieden
over de mogelijkheden.
De transformatie van de Oostflank hoeft niet in
één keer uitgevoerd te worden. De richtlijnen zijn
er juist op gericht dat ontwikkelingen onafhankelijk kunnen plaats vinden. Hiermee worden kwalitatieve ruimtelijke voorwaarden geschapen van
waaruit vervolg stappen kunnen groeien.

Routes
Van belang is om de kleinschalige stedelijkheid van de steegjes te verbinden met de
ruim opgezette stadsentree. Hierdoor krijgt de Markendaalseweg weer een logische
plek in de stedelijke structuur. Door aan te sluiten op het bestaande netwerk van
steegjes ontstaat er een fijnmazig netwerk dwars georiënteerd op de stadsradialen.

Privileges

De strook tussen de Nieuwe Mark en de Markendaalseweg kan op verschillende manieren transformeren. Hiermee biedt het kader flexibiliteit
waarbij iedere stap de eindsituatie kan zijn maar
ook in een later stadium kan doorgroeien. Door

de kwalitatieve “achterkant” die ontstaat ontstaan
er condities om te investeren in de strook.

Om bottom-up initiatieven te stimuleren zijn er
een aantal privileges te verdienen. Om hier voor
in aanmerking te komen dient de investering bij
te dragen aan de leefbaarheid van de straat en
dus een project overstijgend effect te hebben.

Aan deze steegjes is volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die de stegen

Er zijn vier transformaties die recht geven op
privileges:
1. Transformatie van bestaand gebouw met
gesloten plint naar transparante plint.
2. Transformatie van lange eentonige gevel
door vegetatiegevel of nieuwe gevel.
3. Opdelen van één lang gebouw in meerdere
smalle, met een toename aan ingangen en
een transparante plint.
4. Bestaand gebouw vervangen door nieuwbouw met in achtneming van de richtlijnen.

begeleiden en verlevendigen. Er dient dan ook een mix van functies te ontstaan met
transparante gevels.

Actieve plint
Bij de transformatie, en zeker bij de nieuwbouw, dienen transparante plinten te

Beeldkwaliteit

ontstaan ten behoeve van de levendigheid in het publiek domein. Dit kan bereikt

De Oostflank is, zoals eerder aangegeven,
een verkeersriool welke de potentie heeft om
een kwalitatieve stadsentree te worden. Het
bestaande karakter met gesloten straatwanden welke direct aan het publiek domein grenst
wordt gerespecteerd. Door nieuwe ingangen toe
te voegen en de grote gebouwen op te delen
komt de kleinschaligheid terug in het straatbeeld.
Hiermee sluit de structuur aan op de bestaande
structuren van de historische binnenstad. Voor
nieuwbouw is de enige eis om de richtlijnen na
te leven. De architectuur dient aan te sluiten op
de architectuurstijl van de binnenstad. Dit is een
breed palet, maar doordat zelforganisatie uitgaat
van de behoefte van de gebruiker zullen extravagante gevels hier geen plaats op hebben.

worden door meer ingangen aan de straat te realiseren en het openen van de plint van
bestaande gebouwen. Het karakter van een stadsstraat dient te worden behouden
waarbij een gesloten bebouwingswand de straat begeleidt. Ondernemers krijgen
het recht om 1,5 meter van het publiek domein te claimen als ondernemersstrook ter
bevordering van de levendigheid op straat.

Oriëntatie op de stadsentree
De hoofd oriëntatie van de bebouwing tussen de Markendaalseweg en de Nieuwe
Mark is gericht op de stadsentree de Markendaalseweg. Hiermee ontstaat een rustige en informele “achterkant” aan het water welke gebruikt kan worden voor werk-

1.

Het blok wordt opgedeeld in

2.

Naast het opdelen van het

3.

Het volledige blok wordt ver-

plekken, tuin of horeca verbonden met het water. Door deze oriëntatie ondersteund

twee delen om Binnenstad Zuid

blok wordt er nieuwbouw aan

vangen door nieuwbouw met

de “achterkant“ de Nieuwe Mark en Seelig Zuid.

aan te kunnen sluiten op het

toegevoegd om de stegen te

inachtneming van de richtlij-

fijnmazig netwerk.

begeleiden en de achtertuinen

nen. Hierbij kan het profiel van

in te kaderen.

de Markendaalseweg worden

Huidige bebouwing

versmald.

Nieuwbouw
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Wanneer wordt voldaan aan minstens één
van deze eisen mag er één extra meter van
het publiek domein worden geclaimd, mag er
één extra verdieping aan het gebouw worden
toegevoegd, of mag de voorgevel met 1,5 meter
worden verschoven. Dit laatste mag uitsluitend
als er een volledige straatwand wordt verplaatst
en daarmee de samenhang in de straat blijft
behouden.
De initiatiefnemer dient door een stedenbouwkundige te laten bevestigen dat de interventie
een project overstijgend effect heeft.

Seelig Noord
De herkenbaarheid van Seelig Noord en daarmee
de gebiedseigenheid is een belangrijk uitgangspunt om een heldere identiteit te vormen.
Het besloten karakter wordt gecultiveerd om
daarmee de symboliek van de plek te versterken, onder andere door het gebied te betreden
via poorten. De setting met losse bouwblokken
in een groen-stedelijk landschap met solitaire
bomen, grasvelden en bloemperken is typerend
voor het militair terrein. De kleinschaligheid die
hiermee ontstaat, in combinatie met informeel
gebruik door een duidelijke gelaagdheid in de
openbare ruimte, zorgt voor een ‘verborgen tuin’
in de stad. Parochiale ruimtes vullen de openbare
ruimte aan en zorgen voor een sterke relatie
tussen bebouwing en publiek domein met een

Lokale opgaven
hoge gebruikswaarde voor zowel bewoners als
bezoekers vanuit de stad.

Bebouwing
De stad heeft Seelig Noord langzaam omsloten.
De omsluiting van het terrein door bebouwing
welke hiervan is afgekeerd heeft geleid tot inkadering van het terrein. Binnen deze besloten
wereld is de bebouwing juist gericht op het
campuslandschap. Deze relatie tussen de bebouwing en het publiek domein is versterkt zodat
beide elementen elkaar ondersteunen.

Top-down :
Seelig Noord deel maken van de binnenstad met respect

De gedeelde bestemming wordt onderdeel
van de binnenstad van Breda via een fijnmazig
netwerk en door het doortrekken van de Nieuwe
Mark. Hiermee ontstaat een rustige parallel route
aan de drukke stadsentree tussen de historische
binnenstad en de singel. De route is nadrukkelijk
geen brede as door het gebied, welke de intimiteit zou wegnemen.

voor de eigenheid van de plek .
• Openstellen kazerneterrein .
• Verbinden met omgeving via waterlopen en door het
aansluiten van interne structuur op fijnmazig stedelijk
weefsel.
• Eigenheid en symboliek van de besloten plek vast
leggen in ruimtelijk kader.

3

Publiek domein
Door het besloten karakter te versterken en het
publiek domein toe te kennen aan de fietser en
voetganger blijft de eigenheid van de plek als
rustige parel in de binnenstad behouden.

Bottom-up:

De bebouwing aan de Markendaalseweg blijft
georiënteerd op de stadsentree waarmee condities ontstaan voor een interessante en informele
“achterkant” aan het water die aansluit op de intimiteit en het besloten karakter van de plek.

2

Door top-down sturing ontstaan mogelijkheden die door
bottom-up invulling kunnen worden gerealiseerd.

1

• Cultiveren historische eigenheid plek met kleinschalige initiatieven.
• Ondersteuning publiek domein door claim parochiale
ruimten en divers programma.

Routing & ontsluiting
Om het besloten karakter te behouden zijn er
geen zware assen door het gebied getrokken.
Via een fijnmazig wandelnetwerk wordt de
bestaande interne structuur verbonden met
het stedelijk weefsel van de stad. Het parkeren
gebeurt op toegewezen plekken aan de rand en
in of onder nieuwbouw.
1. Cultiveren van besloten ligging met een interne militaire
campus setting. Losse bouwblokken, in een stedelijk groen

2. Verbinding met stad door aan te sluiten op fijnmazig weefsel
en waterloop.

3. Relatie tussen bebouwing en routes waarbij parochiale en
collectieve plekken zorgen voor een informeel poreus gebied
tussen privé en openbaar.

landschap zijn naar buiten georiënteerd.
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1 (1,3) refereert naar positie sfeerbeeld en (2) naar doorsnede op
volgende twee pagina’s.
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Afb. 56: Toekomstig gebruik: door het doortrekken van het groen ensemble vanuit Seelig
Noord ontstaat er een gelaagdheid in de openbare ruimte. De voorkant aan de route
tussen binnenstad en de singel. De achterkant aan de parochiale tuin voor omwonenden.

Afb. 54: Mogelijk toekomst beeld van de “Verborgen

Afb. 55: Huidig gebruik: onduidelijkheid tot wie de ruimte behoort heeft

stadstuin” met de route tussen de historische binnenstad

geresulteerd in anonieme openbare ruimte die niemand “durft” te claimen.

en de singel/buitengebied.

3

1

Seelig Noord

Markendaalseweg

2

Bebouwing verbinden met publiek
domein door bijvoorbeeld een
route door de minimall voor
creatieve ondernemers te leggen.
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Rustige parallel route
tussen binnenstad
en singel

Poreuze
overgangszone

Groot Arsenaal

Harde stedelijke
kade

Rustige, informele ‘achterkant’
aan water sluit aan op karakter
Seelig Noord

11 meter
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Stadsentree
- Druk publiek domein met
gelijkwaardigheid tussen gebruikers

Richtlijnen
losstaande gebouwen

De hiernaast gegeven richtlijnen voor Seelig
Noord zijn er op gericht om de eigenheid van
de plek te versterken met toekomstige ingrepen.
Om de interne eenheid van het ensemble te
behouden zijn er enkele richtlijnen nodig die
sturing geven om deze eenheid te beschermen
en om hiërarchie aan te brengen in het publiek
domein.

Hiërarchie aanbrengen

De campus bestaat uit een ensemble van losstaande gebouwen waarvan de

Door hiërarchie aan te brengen in de openbare ruimte krijgt het groen betekenis en

bestaande gebouwen deel uit maken van het bouwkundig erfgoed van Breda. Deze

gebruikswaarde. De groene ruimte rondom een gebouw mag worden geclaimd voor

beeldbepalende gebouwen dienen vrij en statig in de ruimte te blijven staan. Verankerd

gebruik dat aansluit bij het gebouw en hiermee zorgt voor een poreuze overgangszone.

met het groene stadslandschap dat deze gebouwen omgeeft.

Het belang van deze parochiale ruimtes is in Deel II van deze master thesis aangetoond.
Deze ruimte dient open te blijven naar de openbare ruimte waarmee gebruikers het als
een “podium” kunnen gebruiken naar de stad.

Beeldkwaliteit

Begeleiding hoofdroute

De beeldkwaliteit van het gebied kenmerkt zich
door een ensemble van losse bouwblokken in
een groen campus landschap. Ieder gebouw
voegt een verhaal toe aan het terrein met haar
eigen architectuur stijl, kenmerkend voor de
bouwtijd. Deze eenheid in ieder gebouw en de
uitstraling dient te worden behouden. De nieuwbouw zal een volgend verhaal aan het terrein
toevoegen. Om de interne eenheid te behouden
dient ieder nieuw te bouwen blok te bestaan uit
één uniforme stijl welke, net als de bestaande
gebouwen, naar buiten is gekeerd.

Groene inrichting

De activiteit die de route langs het water gaat genereren is belangrijk voor de

Het groene karakter, met solitaire bomen, rododendrons en grasvelden, dient

waardestijging van de gebouwen en de plek als geheel. Deze route dient dan ook te

behouden te blijven en een eenheid te vormen. Daarnaast dient het groen van Seelig

worden begeleid door aantrekkelijke verblijfsruimte en aangrenzende bebouwing.

Noord verbonden te zijn met de laan en Seelig Zuid.

Deze begeleiding kan door de ingang aan de route te positioneren en nieuwbouw een
transparante plint te geven met een minimale hoogte van vier meter.

routes
De bestaande routes in de ensemble dienen te worden behouden aangezien deze de
interne structuur bepalen en ieder gebouw haar eigen plek geeft.
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Seelig Zuid
Bij Seelig Zuid ontstaat tussen de primaire routes
een secundair systeem met een informele wereld
waar de traditionele voor achterkant situatie van
bebouwing is omgedraaid. Dit betekend weinig
ruimte voor de auto, welke naar de achterkant
is verplaatst, en veel ruimte om te verblijven in
ruime voortuinen. Deze voortuinen versterken
tevens de informaliteit die zo kenmerkend is
voor zelforganisatie welke tevens de relatie legt
tussen openbaar en privé. Hiermee ontstaat er
een voortuinen en hagen landschap als dragend
element voor de openbare ruimte van het informeel netwerk, waarmee het groene karakter van
de plek behouden blijft.

een typologie beredeneert vanuit de gebruikswaarde en de openbare ruimte als alternatief
voor de strenge VINEX verkavelingen.

Bebouwing

Lokale opgaven

Op de plek waar de bebouwing aan het Singelpark ligt ondersteunt de bebouwing de openbare
ruimte. Hiermee wordt de bebouwing en het
Singelpark verbonden tot een eenheid. Een
simpele en afleesbare structuur is belangrijk bij
zelfbouw om daarmee duidelijkheid te bieden
voor initiatiefnemers.

Top-down :
Condities scheppen waarmee andere partijen worden

Er ontstaat een informele wereld die langzaam en
“organisch” groeit. Een omgeving waar mensen
zelf invloed hebben op de bebouwing en de
openbare ruimte door het netwerk van “common
grounds”. Door het faciliteren van een autodeelsysteem wordt het autobezit terug gedrongen.

uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van

De twee systemen functioneren nadrukkelijk
niet langs elkaar maar vullen elkaar aan in de
behoefte van de woonconsument en stedeling in
een middel grote stad.

Bottom-up:

Door het omdraaien van de typologie ontstaat er

Seelig Zuid.
• (Gebruikswaarde) openbare ruimte voor de stad en
bewoner samen laten vloeien.
• Sturend kader formuleren, beredeneert vanuit de
openbare ruimte en groen karakter van de kamer.

Publiek domein

Invullen stedenbouwkundig kader
• Combineren van tijdelijke en permanente invulling.
• Geleidelijk waarde creëren uitgedrukt in geld én
gebruikswaarde.

1

Het publiek domein is de fundering voor het
ruimtelijk kader en het uitgangspunt voor Seelig
Zuid. Door de afwezigheid van de auto is het
volledig toegeschreven als verblijfsruimte en
blijft het groene karakter van de kamer overeind.
Door het samen laten vloeien van het woon en
stedelijk landschap is er een rijk publiek domein
ontstaan met een gedeelde bestemming.

Routing & ontsluiting

1. Groene kamer in het voormalig fysiek besloten militair terrein.

2. Aansluiting op lokale routes en de groen & water structuur

3. Secundaire structuur van hagen en voortuinenlandschap

Het fysiek besloten karakter staat symbool voor de plek die

van de stad verbindt de plek met de context. De route dient

zorgt voor een informele wereld welke samenvloeit met het

Seelig Zuid in het stedelijk geheugen van de inwoners van

als kapstok voor verblijfsruimten aan de oeverzone welke

Singelpark. De adressen zijn bereikbaar via het informeel,

Breda heeft. Dit wordt gecultiveerd.

deel is van het Singelpark.

fijnmazig netwerk. Nadruk ligt op het groen en de openbare

Aansluiting op bestaande routes verbindt de plek
met de context. De rode lijnen zijn routes voor
voetgangers en fietsers. De gestippelde rode
lijn is het secundair systeem als aanvulling op de
primaire routes. De auto is enkel toegestaan op
de “dienststraten” welke niet openbaar toegankelijk zijn (de grijze pijlen).

ruimte welke de bebouwing neutraliseert.
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1 Nummer op kaart refereert naar positie sfeerbeeld op pagina 96-97.
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1

Slapen
Werken

Wonen
Route voor langzaam
verkeer kapstok voor
verblijfsruimten
Singelpark gekoppeld aan route en
oever met ligweide, bootjes, green
seats, etc.

Poreuze overganszone, transparante
zijgevel

Zachte natuurlijke
oever

35 meter

2

Gebruikswaarde openbare ruimte
Zoals eerder benoemd is het stedenbouwkundig
kader vormgegeven vanuit de openbare ruimte
en haar gebruikswaarde voor zowel de woonconsument (hier meer toepasselijk woonproducent & consument) als de stad. De ruimtelijke
kwalitatieve vraag en potentie van de plek zit
hem niet zozeer in kwantitatieve meters groen
aanleggen maar in het creëren van een betekenisvolle plek met een afleesbare structuur. Een
structuur waarbij de route en de oeverzone als
kapstok dient voor een aaneenschakeling van
verblijfsplekken gekoppeld aan het water en
daarmee het ontstaan van het Singelpark. Groen
is de kwaliteit van de plek en in de conceptvorming is bepaald dat deze kwaliteit overeind moet
worden gehouden.
De maat van het Singelpark is zo gekozen dat
deze breed genoeg is voor een oeverzone die
gebruikt kan worden als ligweide, voor activiteiten rondom kleine bootjes op de Singel en om
afstand te creëren tussen bebouwing en passanten. Maar smal genoeg dat de relatie tussen
bebouwing en openbare ruimte niet verloren
gaat in een over gedimensioneerde, anonieme
en betekenisloze plek.

Afb. 57: De laan zorgt voor eenheid en gaat ruimtelijk door het
militair terrein. Verspringingen zijn dan ook noodzakelijk om de
werking van de laan als een verbindend element door het gebied

te versterken. Het groen dient door te lopen. De fysieke werking
van het hek dient versterkt te worden om de symboliek van de
plek te vergroten.
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Door het groene karakter van de openbare
ruimte als leidend voorwerp te belichten is er
een sterke relatie ontstaan tussen de openbaarheid van het Singelpark en de kleinschaligheid
van het woonlandschap. Door de typologie van

het woonblok binnenste buiten te keren is er een
hagenlandschap ontstaan met ruime voortuinen
welke ondersteuning biedt aan de openbare
ruimte. Typerend voor de middelgrote stad is de
sterke relatie met het landschap en de aanwezigheid van de kwaliteiten van wonen in de stad.
Deze kenmerken komen hier duidelijk zichtbaar
samen.

Secundair, informeel netwerk
takt aan op primair netwerk.

3

Afb. 58: Door kleine interventies activiteit genereren
aan de oever voor/door bewoners en stedelingen.

Hagen & voortuinenlandschap
ondersteunt het groene karakter

Common
grounds
vormen
collectieve plekken verbonden
via het fijnmazig netwerk.

Typologie binnenste buiten
gekeerd. Adres via voortuin
bereikbaar.

Singelpark en tuin &
hagenlandschap vormen een
samenhangende groene kamer
welke elkaar ondersteunen.

2
Informeel
intern
netwerk

Informeel
intern
netwerk

1
Route
Singelpark

3

Route
Singelpark

Natuurlijke oeverzone
activiteit uit.

lokt

De kwaliteit van het groen zit hem in de route
gekoppeld aan een kwalitatieve en bruikbare
oeverzone.
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Bebouwing georiënteerd op openbare
ruimte maakt eenheid van Singelpark en
woonlandschap.

Typologie binnenste buiten gekeerd
De reden dat er voor gekozen is om de gangbare
typologie binnenste buiten te keren ligt bij het
feit dat de kernkwaliteiten van de plek het groene
karakter en de potentie van de openbare ruimte
zijn. Door de auto uit het straatbeeld te halen en
dit toe te schrijven aan ruime voortuinen met
een informeel netwerk van hagen staat de privé
buitenruimte direct in relatie met het publiek

domein. Hierdoor vormt het geheel een eenheid.
De woonkwaliteit en symboliek van de plek komt
hiermee sterk naar voren in een uniek hoog stedelijk stadslandschap. Een stadslandschap waar de
kwaliteiten van zowel het dorp met haar informaliteit en relatie met het landschap als de stad met
haar dichtheid en levendigheid voelbaar zijn.

1

Sfeerbeeld hagenlandschap

10 meter
Afb. 60: Privacy in tuin zonder de relatie met de openbare
ruimte te ontnemen. Bron: Alain Rouiller.

Slapen
Werken

6 meter

“Dienststraat”
dient als
parkeerstraat
uitsluitend
toegankelijk
voor bewoners

Extra leefruimte door geen
auto te bezitten maar
gebruik te maken van een
autodeelstysteem

Wonen
Voortuin is de privé
buitenruimte en tevens een
overgangszone tussen binnen
en het publiek domein.

Adres bereikbaar
via hagen en tuinen landschap

Wonen

26 meter
Breedte varieert
1

X
Afb. 61: Openbare ruimte is niets meer dan transportruimte in de
traditionele typologie. Tuinen zijn verborgen achter bebouwing
waardoor deze niets toevoegen aan het publiek domein.

Afb. 59: Door een traditionele typologie binnenste buiten te keren domineert het voortuinenen hagenlandschap het ruimtelijk beeld.

1 Nummer op kaart refereert naar positie doorsnede op
pagina 89 en sfeerbeeld op pagina 90.
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Privé buitenruimte
ondersteunt groene
kamer

Parkeren
“Dienststraat”
dient als
parkeerstraat
uitsluitend
toegankelijk
voor bewoners

1

Uitgangspunten
• Ontwikkelen volgens principes geplande zelforganisatie. Gebied kan langzaam groeien naar een informele
en kleinschalige stedelijkheid.
• Dorps karakter met informeel netwerk gekoppeld aan
voortuinen waar stedelijk leven plaatsvindt.
• Stedelijk karakter door dichtheid en stedelijke
functies.
• Kwaliteit groene kamer als eenheid behouden.
• Kader openbare ruimte met voortuinen en hagen
landschap neutraliseert architectuur en zorgt voor
eenheid.
• Weinig ruimte voor de auto, veel ruimte om in een
groene omgeving te verblijven.

Woonkwaliteit
• Wonen in hartje Breda.
• Groene, kindvriendelijke omgeving.
• Beste van de stedelijke en dorpse werelden verenigt.
• Ruimte voor twee auto’s, uniek in binnenstad.
• Invloed op eigen leefomgeving door zelforganisatie.
• Kader staat het toe dat de bebouwing en openbare
ruimte mee groeit met veranderende levensfases.

Afb. 62: Ruimtelijk beeld met hagen en voortuinen welke de
architectuur van zelfbouw neutraliseert. Zie pagina 85 voor
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positie sfeerbeeld.

Richtlijnen
Zoals eerder benoemd in deze master thesis
zijn er richtlijnen en regels nodig om sturing
te geven aan de ontwikkeling. Maar ook om
duidelijkheid te bieden voor initiatiefnemers
waarin wordt geïnvesteerd en hoe deze investering wordt beschermt. De regels hebben geen
verlammende werking op zelforganisatie maar
scheppen juist condities waarbij geplande zelforganisatie optimaal tot haar recht komt. Zeker bij
het bouwen in relatief hoge dichtheden, zoals bij
Seelig Zuid aan de orde is, moeten er duidelijke
grenzen worden gesteld waarbinnen de initiatiefnemer kan opereren.

Levendige plinten aan routes

Beeldkwaliteit
In Nederland heerst het idee dat de beeldkwaliteit tot in detail georganiseerd moet zijn om een
harmonieus beeld te krijgen. Van boven af wordt
besloten wat aantrekkelijke en goede architectuur is. Hieronder valt onder andere de vorm,
maten, positie op kavel, kleur, materiaal en stijl.
Hiermee wordt het bestaande straatbeeld wellicht
beschermt maar is transformatie van bestaande
gebouwen een lastige opgave door het eentonige aanbod. [1]
Voor Binnenstad Zuid is gezocht naar een balans
tussen regelgeving en zelforganisatie. Doordat de
openbare ruimte voor eenheid zorgt is er weinig
noodzaak voor strakke regelgeving op de hierboven genoemde punten. Wel dient er regelgeving
aanwezig te zijn om overlast voor buren tot een
minimum te beperken.

De bebouwing dient de openbare ruimte te ondersteunen door
een divers programma toe te staan met transparante plinten
op in ieder geval de hiernaast aangegeven plekken. Hier dient
nieuwbouw een minimale plint hoogte te hebben van 4 meter
waarmee de bruikbaarheid, diversiteit en daarmee flexibiliteit in
functies wordt vergroot.

Autovrij
Het raamwerk is beredeneerd vanuit het groene karakter van de
plek en de gebruikswaarde van de openbare ruimte. De ruimte
voor de auto (oranje op kaart) is teruggebracht tot een smalle
‘dienststraat’, uitsluitend te betreden voor bewoners om de auto
inpandig te parkeren. Wanneer de keuze wordt gemaakt om
geen auto te bezitten wordt dit beloond met extra leefruimte
die normaal aan parkeerruimte zou opgaan. Het adres voor
bezoekers is bereikbaar via het tuinen en hagen landschap.

Hagenlandschap
Om voor eenheid te zorgen, te voorkomen dat bewoners
schuttingen gaan plaatsen voor privacy en om het groene
karakter als sturend element te laten functioneren wordt er een
collectieve haag aangebracht. In het volgend hoofdstuk wordt er
dieper ingegaan op deze strategie.

[1] Ruijs, T. (2012) Planning a self organized city, Theory Booklet.
Afstudeerwerk TU Delft
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regels kavel en bouwveld
De bouwvelden van Seelig Zuid hebben een hoge
mate van flexibiliteit. Alleen de strikt noodzakelijke regels om onder andere hinder tussen de te
ontwikkelen kavels te voorkomen zijn geformuleerd.
Deze bouwvelden zijn verdeeld in stroken van
één meter. Toekomstige initiatiefnemers kunnen

naar behoefte een aantal stroken aankopen.
Hier gelden enkele regels voor om onbruikbare
stroken te voorkomen, de kleinschaligheid te
waarborgen en een bepaalde dichtheid te halen
die past bij de binnenstad. Er dienen minimaal
4 stroken gekocht te worden, wat uit te breiden
is tot 7 stroken. Om onbruikbare kavels te voorkomen mogen er niet minder dan 4 stroken

4
6

3

1

X

8

2

X

7

X

5

over blijven tussen kavels, de minimale breedte
voor een toekomstige kavel. De kavel moet over
de volledige breedte bebouwd worden zodat
mensen geen extra stroken kopen om een vrijstaande woning te kunnen bouwen. De zijgevel
van bebouwing, welke niet aan het uiteinde
van een bouwveld ligt, mag geen uitsparingen
voor ramen, balkons, etc hebben aangezien dit

1

Stroken van 1 meter

2

Minimaal vier stroken tussen bebouwing bij vrije stroken
om onbruikbare kavels te voorkomen

3

Bebouwen over volledige kavel breedte

4

Geen uitsparingen in zijgevel. Uitzondering bij uiteinde
bouwveld

5

Actieve en transparante plint in relatie met publiek domein

6

Maximaal 11 stroken bij collectief bouwen

7

Parkeren oplossen binnen bouwenveloppe

8

Bebouwing mag niet buiten bouwgrens uitkomen

Grens van bouwveld

als casco dient voor toekomstige aangrenzende
bebouwing. Daarnaast mag de bebouwing niet
uitsteken buiten het toegestane te bebouwen
gebied. Er geldt hierbij geen uitzondering voor
balkons, trappen, etc.
De bebouwing van een bouwveld dient door te
lopen tot aan de grens met het publiek domein.
Dit met de reden dat hier een actieve plint dient
te ontstaan zoals aangegeven in de richtlijnen.
Voor het hele gebied geldt dat er een mix aan
functies is toegestaan maar met name de plekken
grenzend aan het publiek domein zijn hier interessant voor. Daarmee kan een levendig publiek
domein ontstaan met interactie tussen bebouwing en openbare ruimte. Hier dient dan ook een
minimale plint hoogte van vier meter aangehouden te worden welke een diversiteit aan functies
toestaat en transformatie in de toekomst mogelijk
maakt.
Het is toegestaan om als collectief één kavel te
bebouwen. Hierbij geldt een maximale breedte
van 11 stroken waarbij het parkeren volledig
inpandig dient te worden opgelost en de overige
regels dienen te worden nageleefd.

Indien bewoners een auto bezitten dient parkeergelegenheid op de eigen kavel te worden
opgelost. Voor bezoekers worden aan de randen
enkele parkeervoorzieningen getroffen.
Er gelden een aantal privileges om af te mogen
wijken van de bouwenveloppe. Deze worden
gegeven als er maatregelen worden getroffen
die bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt
en stad:
1. Bij studentenhuisvesting, waar een tekort
aan is en wat bijdraagt aan een levendig

Bouwenveloppe bij privilege

Standaard bouwenveloppe

Afb. 63: Spelregels.

Afb. 64: Bouwenveloppe.
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publiek domein.
Wanneer openbare ruimte wordt gerealiseerd en onderhouden op eigen kavel.
3. Wanneer er extra duurzaamheidsmaatregelen worden genomen die voldoen aan nationale richtlijnen.
Wanneer hieraan wordt voldaan geldt een
maximale bebouwingshoogte van 14 meter
mits de bovenste verdieping minimaal 2,5 meter
wordt teruggelegd.
2.

Verbinden van actoren
Het raamwerk voor de openbare ruimte, en in
het bijzonder het deel rondom de Paardenloods
en Binnenstad Zuid, is onder andere beredeneerd vanuit de behoefte van drie actoren. De
gemeente als vertegenwoordiger van de burgers,
de bewoners van Binnenstad Zuid en ondernemers.

Gemeente Breda
De gemeente wil alleen publiek geld investeren als de
investering een meerwaarde is voor de burgers van de stad.
Zeker bij grote investeringen als het terugbrengen van de
Nieuwe Mark is deze meerwaarde belangrijk. Het gebied
dient dan ook toegankelijk te zijn voor zowel bewoners van
Binnenstad Zuid als burgers van Breda. Graag ziet de gemeente
een betere profilering van Markstad Breda en een uitbreiding
van de hoeveelheid kwalitatieve verblijfsruimte in de stad.

(Lokale) ondernemers
Ondernemers willen een bruisende plek welke
goed bereikbaar is voor zowel voetgangers, als
fietsers en auto’s. Een aanlegsteiger voor boten
bij de Paardenloods kan als startpunt voor
boottochten over de singel worden gebruikt.
Graag zien ondernemers in een vroeg stadium
levendigheid ontstaan en de mogelijkheid voor
tijdelijke initiatieven. De plek dient zowel overdag
als in de avond veilig en toegankelijk te zijn.

Omwonenden
Bewoners willen een actief publiek domein waar
de levendigheid van wonen in de stad voelbaar is.
Daarnaast dient er plek te zijn voor verschillende
gebruikers. Het moet een veilig plek zijn waar ook
in de avond wat te doen is en welke verbonden is
met het woonlandschap.

[96]

Afb. 65: Waterloop en oeverzone gekoppeld aan route met

1

verblijfsruimte en bebouwing.

Westflank
De Westflank is nu een onbestemde plek. Door
structuur reparatie sluit de Westflank aan op de
bestaande structuur van omliggende wijken,
wordt de plek deel van de stedelijke structuur en
ontstaat een genuanceerd verschil met de, voormalige, Seelig Kazerne.
In en rondom het belastingkantoor kan een
collectieve stedelijkheid ontstaan waar de
gebruikers zelf hun binnenruimte maar ook de
buitenruimte vorm kunnen geven. Hiermee
wordt het informele van zelfbouw door getrokken in de buitenruimte. Doordat er geleidelijk
wordt geïnvesteerd stijgt de waarde van het
gebied langzaam waarmee weer nieuwe investeerders worden aangetrokken. Nieuwbouw en
de transformatie van de bestaande gebouwen
groeit via de collectieve “speeltuin voor zelforganisatie” langzaam naar elkaar toe. Hier is wel
een bepaalde visie voor nodig zodat er mensen

komen wonen die op zijn minst een zelfde levensstijl ambiëren om conflicten te voorkomen. Deze
gedeelde ambitie kan worden verkregen door
een open prijsvraag uit te schrijven voor het
belastingkantoor. Er is nadrukkelijk geen eindbeeld waar naar toe gewerkt wordt maar een
kader welke de kernkwaliteiten waarborgt.

Lokale opgaven

Bebouwing
Nieuwbouw zorgt voor structuur reparatie. Door
de bebouwing strak aan de rooilijn te zetten met
een transparante en hoge plint ontstaan er condities voor een actieve plint.

Top-down :
Condities scheppen waarmee andere partijen worden
gestimuleerd om te investeren in de Westflank.
• Door structuur reparatie de onbestemde plek deel
maken van de stedelijke structuur.
• Duidelijk en eenvoudig stedenbouwkundig kader

Het plan kan zich ontwikkelen gedurende de tijd
en zich aanpassen vanuit de behoefte van de
gebruikers. Door uit te gaan van het bestaande
en dit op een andere manier in te zetten is er al
een solide basis aanwezig waardoor het uitblijven van vervolgstappen minder invloed heeft.
Deze collectieve leefomgeving is flexibel en biedt
ruimte aan demografische verschuivingen in
woon en leefsituatie. Het gaat niet meer om alles
zelf te hebben maar ook om delen. Waarmee voorzieningen binnen bereik komen die individueel
niet haalbaar zijn zoals een auto of logeerkamer.

formuleren om meerwaarde voor de stad vast te
leggen.

Publiek domein

Bottom-up:

De te herbestemmen gebouwen zijn ingepast in
de structuur en zijn verbonden met het publiek
domein. Hiermee ontstaat een sterke verwevenheid tussen de bebouwde en onbebouwde
ruimte.

Door top-down sturing ontstaan mogelijkheden die door
bottom-up invulling kunnen worden gerealiseerd.

1

• Verbinden van individuele en collectieve belangen.
3

• Geleidelijk waarde creëren uitgedrukt in geld en
gebruikswaarde.
• Informele van zelforganisatie door zetten in buitenruimte.

2

Routing & ontsluiting
Het autoverkeer wordt drastisch terug gebracht
door het profiel en mobilieitsysteem anders in te
richten. Een “shared space” waar de prioriteit is
gegeven aan de voetganger, fietser en openbaar
vervoer maakt de straten weer deel van de stedelijke structuur.

1

1

1. Structuur reparatie om de onbestemde plek te verbinden met

2. Collectieve “speelplek voor zelforganisatie” (1) in het

3. Belastingkantoor (1) verbindt de collectieve ruimte met

de stedelijke structuur. De bebouwing is georiënteerd op de

bouwblok welke via het secundair systeem is verbonden met

het openbare Singelpark waarmee deze werelden in elkaar

straat.

de omgeving.

overvloeien en helpen bij het verlevendigen van het
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publiek domein. Ook het gerechtsgebouw dient te worden
verbonden met het Singelpark.

1 (1) refereert naar doorsnede op pagina 101, (2) naar sfeerbeeld
op de volgende pagina, (3) naar de reeks op pagina 102-103.
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1

Laan

Privé dakterras

Collectief gevormd door zelforganisatie
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2

Afb. 66: Singelpark met actieve oeverzone rondom belastingkantoor.

Overgangszone
tussen privé en
collectief

“shared space” met ruime zones
langs plint voor langzaam verkeer

Ruimte claim
toegestaan door
ondernemer

Ruimte claim door
bewoner stimuleren

Plint minimaal 4m.
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Collectieve ruimte waar bewoners
gezamenlijk aan “bouwen”

4

1

Huidig gebruik omgeving belastingkantoor.

2

In de eerste fase zal er door bewoners voornamelijk worden geïnvesteerd in de eigen woonunit. De
collectieve buitenruimte transformeert naar een park welke aansluit op de singel en waar de eerste
simpele initiatieven plaatsvinden.

3

Nu de woonunits zijn bewoond ontstaan er collectieve investeringen in de buitenruimte en
verduurzaming van het gebouw met een groen dak en windenergie. De eerste aanbouw aan het
belastingkantoor wordt opgetrokken en de plint wordt geopend.

4

Langzaam voegt nieuwbouw zich in de collectieve buitenruimte welke via een kleine overgangszone
in verbinding staat met de collectieve tuin.

1
2

3
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Richtlijnen
Door de flexibiliteit die het kader toestaat
kunnen initiatiefnemers hun eigen toekomstige leefomgeving vormgeven. Het stedelijk
landschap kan meegroeien als het gebied meer
vorm begint te krijgen en grotere investeringen
mogelijk worden. Die flexibiliteit zit hem onder
andere in een flexibel programma. Echter vraagt
de collectieve insteek van de parochiale ruimte
in het blok om richtlijnen en grenzen. Naast de
gebruikswaarde voor de bewoners dient het ook
een meerwaarde te zijn voor de stad door onder
andere een levendige plint, functie mix en bruikbare openbare ruimte. Er zijn dan ook richtlijnen
nodig om er voor te zorgen dat initiatiefnemers
geïnspireerd worden om deel te nemen aan het
bouwen van hun woning, atelier, onderneming of
winkel.

Regels

1

Gericht op gebruiker en aanpasbaar

De bebouwing is georiënteerd op de straat, vanwaar de bebouwing

Het belastingkantoor wordt ingevuld door zelforganisatie.

toegankelijk is. De straat wordt door de bebouwing begeleid door een strakke

Hierbij kan iedereen zelf een aantal units kopen en invullen

rooilijn en levendige plinten. Hiermee ontstaat een wat formeler straatbeeld

naar wens. In een later stadium kunnen units weer worden

in contrast met de laan ter hoogte van de Seelig Kazerne. De “achterkant”

samengevoegd. Naast de individuele unit is er ook ruimte voor

is juist informeel met een collectieve “speelplek voor zelforganisatie” en

collectieve voorzieningen. Waarmee voorzieningen binnen

minimale privé buitenruimte wat aansluit bij het Singelpark en het secundaire

bereik komen die individueel niet haalbaar zijn zoals een auto,

systeem vanuit Seelig Zuid. De toegang tot het gerechtsgebouw dient bij

logeerkamer of tuin.

De regels voor de kavels en bouwvelden voor
de Westflank komen grotendeels overeen met
de regels voor Seelig Zuid. Hieronder volgen de
regels die afwijken. De schaal van de laan en het
belastingkantoor staat een bebouwingshoogte
toe van 13 meter en een breedte van maximaal
twaalf stroken (12 meter). De bebouwing dient
aan de rooilijn, over de gehele breedte van de
kavel gepositioneerd te zijn. Het adres van de
nieuwbouw is gelegen aan de straat of, waar
aanwezig, voortuinen. De flexibiliteit van het
casco van het belastingkantoor staat uitbreiding
toe. Maximaal 25% van het gearceerde gebied
mag hiervoor gebruikt worden.

Individueel

Minder hebben, meer delen
Flexibele werkplek

Samen bouwen aan
buitenruimte

etc.
Delen van wasruimte

voorkeur verlegt te worden naar de straat de Gasthuisvelden (1) zodat ook

Autodeelsysteem

hier interactie ontstaat tussen de bebouwing en de openbare ruimte.

Beeldkwaliteit
Doordat de nieuwbouw direct aan de openbare
ruimte komt te staan, strak in de rooilijn, dient
hier meer uniformiteit in de architectuur te zitten
dan bij Seelig Zuid. Het belastingkantoor heeft
een zeer flexibel casco wat naar behoefte kan
worden aangepast met een uitbouw, loggia, et
cetera zolang het gebouw een eenheid blijft.

Oriëntatie

Verbinding met omgeving via route en Singelpark

Parkeren

De omkadering van het belastingkantoor dient met nuance te gebeuren. Er

Onder het belastingkantoor is ruimte voor circa 36 auto’s. Dit kan nog

dient nadrukkelijk geen afgesloten enclave te ontstaan maar een levendige

uitgebreid worden door parkeren toe te staan in de openbare ruimte, al

ruimte welk het publiek domein aanvult. Via het secundair netwerk wordt

dient er naar gestreefd te worden dat de collectieve ruimte en het Singelpark

de collectieve ruimte verbonden met het informeel netwerk van Seelig Zuid.

vrij blijft van auto’s. De parkeerbehoefte bepaalt daarmee de hoeveelheid

Aan de zuidkant dient openheid te worden behouden waarmee interactie

woonunits. Wanneer een autodeelsysteem wordt opgezet kan de capaciteit

ontstaat tussen het Singelpark en de collectieve buitenruimte rondom het

flink toenemen. Voor de nieuwbouw zijn voldoende parkeervoorzieningen

belastingkantoor.

langs de straat mogelijk. Onder het gerechtsgebouw zijn 130 parkeerplaatsen

2
1

aanwezig.

Nieuwbouw

Binnen/buiten
Het

informele

en

zelforganiserend

vermogen

van

zelfbouw

4

wordt

doorgetrokken in de collectieve buitenruimte van het blok en Singelpark.

Voorgevel op de rooilijn

1

Adres via straat

2

Maximaal 25% van gearceerd gebied mag bebouwd worden

3

Maximaal te bebouwen gebied

4

Onderdoorgang ten behoeve van
continuering secundair systeem

5

Hierdoor ontstaat een sterke relatie tussen binnen en buiten en krijgt de
buitenruimte betekenis. De buitenruimte is in eerste instantie nog niet
ingekaderd door nieuwbouw. In een later stadium voegt de nieuwbouw zich
in de collectieve buitenruimte.
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Geplande zelforganisatie is bijzonder geschikt
om het gebied langzaam te ontwikkelen en al
activiteit te genereren voor de eerste bebouwing
uit. In het traditioneel ontwikkelmodel wordt
er eerst flink geïnvesteerd alvorens er geoogst
wordt. De strategie die hier wordt toegepast is
er op gericht om relatief weinig te investeren,
dan te oogsten om dit weer te investeren om zo
langzaam waarde toe te voegen aan het gebied.
Waardecreatie niet alleen uitgedrukt in geld
maar veel belangrijker in gebruik en activiteiten.
Eerst worden er condities geschept om activiteit
te genereren om mensen in een vroeg stadium
bij de ontwikkeling te betrekken waar later de
bebouwing aan toegevoegd wordt. In het traditioneel model kan de ontwikkeling halverwege
niet stil komen te liggen, dan zit er iemand met
een financieel probleem. Terwijl dit in dit model
geen probleem is omdat de winst of het verlies
zeer beperkt is en er na elke stap een basiskwaliteit aanwezig is die functioneert ook als vervolgstappen even op zich laten wachten.

W aa r

Waardecreatie

3.3 Strategie

Gebruik
Activiteiten

Zoals eerder gebleken heeft Binnenstad Zuid
een sterke basiskwaliteit waardoor er met
minimale middelen activiteiten en initiatieven
kunnen ontstaan. Bij de twee flanken (omcirkelt
op onderstaande kaart) zit deze kwaliteit hem
voornamelijk in de (historische) gebouwen, de
openbare ruimte met een sterk groen karakter
en voor Seelig Noord geldt bovendien de uitstekende ligging tegen het centrum. Seelig Zuid

wordt gekenmerkt door het aanwezige groen
waar met weinig middelen eerste activiteiten
kunnen ontstaan op de grasvelden gekoppeld
aan een route en het water.
Ontwikkeling van deze gebieden zorgt voor waardestijging van het middengebied. Hierdoor zullen
langzaam meer ontwikkelingen gaan plaatsvinden aan het secundair systeem wat zowel tijdelijke als permanente initiatieven kunnen zijn.

Geld

Investeringsmodel geplande zelforganisatie

€€ openbare
€ ruimte€

€€

Investeren in

Traditioneel ontwikkelmodel | Aanbodgestuurd

€€

middelen

€

€
Cultuur
Stadslandbouw

€ met minimale
€
Activiteiten
genereren

€

€

€

€

€

€

€

Pop-up
initiatief

Geleidelijk bebouwing toevoegen

Atelier
Stadscamping

€

Volleybal

Ligweide/zonnen

Picknickplek
Route om hond
uit te laten

€

Joggen

Verbonden via openbaar
primair netwerk met
context

Fijnmazig, informeel,
intern secundair
netwerk

Ontmoeten
Pop-up store

BBQ

Ligweide
Evenementen

POP-up cafe met
verplaatsbare
stoelen

Route aan water
als leidraad
Visstek

route deel van
stedelijk weefsel

Ontwikkelmodel geplande zelforganisatie | Vraaggestuurd
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Er ontstaat een stedelijk landschap dat wisselt
van gedaante in de tijd, maar in elke fase functioneert door het gebruik centraal te stellen. Op
de volgende pagina’s wordt aan de hand van een
kaarten reeks inzichtelijk gemaakt hoe de strategie bijdraagt aan de gebruikskwaliteit en waardecreatie.
Top-down worden er interventies gedaan die
condities scheppen voor bottom-up initiatieven
en ontwikkelingen. Deze bottom-up ontwikkelingen zijn het gevolg van de interventie en worden
in de reeks dan ook aangeduid als effect.
Het laagdrempelige van tijdelijkheid is tegelijkertijd vermengt met het meer serieuze van
zelfbouw (CPO) waarbij de openbare ruimte en
het gebruik daarvan centraal staan.

Hopen dat mensen komen

Bouwen

Interventie gevolgd door effect
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De openbare ruimte, tijdelijkheid en CPO zijn
geen drie afzonderlijke systemen maar beïnvloeden en ondersteunen elkaar. Op de volgende
pagina’s zijn deze drie onderdelen dan ook
samen weergegeven. Voor het overzicht zijn de
drie elementen boven elkaar weergegeven met
als basis de openbare ruimte.

Fase 1
Interventie

Programma

De eerste stap is er op gericht om met minimale
investeringen condities te scheppen voor activiteit in het publiek domein om daarmee levendigheid in de plek te krijgen voordat de bebouwing ontstaat. De poorten worden opengezet,
de route, gekoppeld aan het Singelpark, wordt
aangelegd om de plek deel te maken van het
stedelijk weefsel en het belastingkantoor wordt
klaargemaakt voor zelforganisatie. Voor het transformeren van de Markendaalseweg van verkeersriool naar publiek domein is top-down sturing
nodig. Hiermee worden condities gecreëerd
waardoor andere partijen gestimuleerd worden
om in de straat te gaan investeren.

De eerste initiatieven zullen voornamelijk tijdelijk
van aard zijn, zowel in de bestaande gebouwen
als bij de verhuur van kavels. Dit zullen initiatieven zijn die laagdrempelig zijn, op een wat ruige
plek, wat Binnenstad Zuid in deze fase nog is,
kunnen functioneren, en flexibel zijn qua locatie.

Effect | Eerst levendigheid dan bebouwing
Permanente ontwikkelingen
Eerste ontwikkelingen in en rondom belastingkantoor

2

Eerste initiatieven voor een transparante plint

1

Tijdelijke ontwikkelingen

Effect
Er ontstaan relaties tussen beide zijden van de
straat, een actieve plint en levendigheid in de
Markendaalseweg. De route langs het water zorgt
voor activiteit aan het water en op de grasvelden.
Het secundair systeem wordt met een low-profile
snipperpad aangegeven waaraan kavels liggen
die in eerste instantie verhuurd kunnen worden.
Hiermee wordt een eerste stap gezet naar de
informele omgeving die hier langzaam ontstaat.
De eerste (tijdelijke) initiatieven en ruimte toeeigening in en rondom het belastingkantoor zullen
ontstaan. Dit draagt bij aan de relatie tussen
bebouwing en het publiek domein en een verlevendiging daarvan.

1

2

Interventie | Met minimale middelen condities creëren voor activiteiten

1

Pop-up initiatief aan ligweide

2

Stadslandbouw

3

Tijdelijke studentenhuisvesting

4

Stadscamping met activiteiten

5

Pop-up café aan park

6

Eerste initiatieven in te behouden gebouwen

3

6
1

4
2
5

Gebruik openbare ruimte
1

Ligweide/ zonnen aan water

2

Sport

3

BBQ plek/ ontmoeten

4

Levendigheid in publiek domein

4

1
2
Afb. 67: Tijdelijke initiatieven, zoals een stadscamping, zullen de

Afb. 68: Met het openstellen van de poorten en aanleg van een

plek als eerste vinden.

route is het park belangrijk bij de eerste stap in de ontwikkeling.

[108]

[109]

3

Fase 2
Interventie
In Fase 2 wordt het kwalitatief kader afgemaakt
door de laan te herstellen en de Nieuwe Mark
door te trekken. Het water terugbrengen is een
grote investering met publiek geld maar zorgt
voor condities zodat andere partijen investeren in
de stad. Dit zorgt ook voor kwalitatieve verblijfsruimte aan het water die een meerwaarde is voor
de stad. Tussen het secundair systeem worden
inprikkers aangelegd welke de aanlegsteigers (1)
vormen voor de bebouwing.

Effect | Meer levendigheid, meer initiatieven, meer waardecreatie
Permanente ontwikkelingen

Hierdoor stijgt de hoogte van investeringen en
daarmee de opbrengsten en waarde van het
gebied. Deze ontwikkelingen zullen plaatsvinden
aan de Nieuwe Mark, aanlegsteigers en rondom
het belastingkantoor. Waarmee de route en
publiek domein extra begeleiding en levendigheid krijgt.

1

Collectieve ruimte groeit verder

2

Eerste bebouwing voegt
zich in fijnmazig netwerk

3

Permanente ontwikkelingen aan
route

4

4

3

1
2

Ontwikkelingen aan steegjes

1

Tijdelijke ontwikkelingen
Effect
Aan de laan ontstaat een actieve plint, ruimte
claim door bewoners en een eenheid in het
ruimtelijk beeld. Door het fijnmazig netwerk
van Seelig Noord aan te sluiten op het bestaand
stedelijk weefsel ontstaat er een wandelnetwerk
met de bestaande stad. Dit vergroot de betekenis
van de plek en creëert condities voor nieuwe initiatieven aan de steegjes. Aan de aanlegsteigers zal
de eerste bebouwing zich voegen tussen de tijdelijke initiatieven. De kluswoningen in het belastingkantoor zijn verkocht en de ontwikkeling van
de buitenruimte door de bewoners krijgt vorm.

1

Tijdelijk gebruik gerechtsgebouw

2

Pop-up café uitgebreid
met flexplekken

3

Stadscamping vindt andere locatie

4

Huur vrije kavels voor stadslandbouw, speelplek,
tuin, etc.

5

Aankoop grond voor atelier

6

Guerrilla gardening, bomen
aanplant in vroeg stadium

7

1

4
2

3

5

6
7

Pop-up café koopt kavel

Gebruik openbare ruimte

Interventie | Afronden kwalitatief kader

1
3
2

Programma
Nu de waarde van het gebied stijgt, en de stedelijkheid die gaat ontstaan vorm krijgt zullen
de eerste meer permanente ontwikkelingen
zich vermengen met tijdelijke ontwikkelingen.

Afb. 69: De kwaliteitsimpuls aan de laan en de levendigheid die is

Afb. 70: Het doortrekken van de Nieuwe Mark creëert condities

ontstaan genereert de eerste pop-up initiatieven.

voor nieuwe initiatieven in de Paardenloods.
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1

Actieve plint door herintroductie publiek domein

2

Eenheid in ruimtelijk beeld

3

Activiteiten aan Nieuwe Mark

4

Toename activiteiten Singelpark

4
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Verdienmodel:
Verhuur kavels aan collectief of particulier voor tijdelijke initiatieven
Verkoop
50%
100%
% van kavelprijs
30%
Stadslandbouw

+20%

+50%

Atelier/Pop-up initiatief

vermengen van Tijdelijkheid en CPO
De strategie is er op gericht om tijdelijkheid te
vermengen met meer permanente ontwikkelingen als CPO. Hierdoor geeft de strategie gehoor
aan de actuele vragen in de stedenbouw rondom
financieringsmodellen. Door op verschillende
manieren inkomsten te genereren en de drempel
om deel te nemen zo laag mogelijk te houden
ontstaan er activiteiten en inkomsten. Deze
inkomsten kunnen weer geïnvesteerd worden in
de volgende fase.
Kavels kunnen verhuurd worden om al opbrengsten en activiteit te genereren voordat de bebouwing ontstaat. De huur is voor periodes van één

€

Fase 3

Permanente bebouwing

jaar zodat er enige zekerheid wordt geboden aan
huurders. Tegen een meerprijs kan dit worden
verlengd naar een periode van twee jaar.
Kavels kunnen ook aangekocht worden in verschillende gradaties. Hiermee wordt de drempel om in
te stappen zo laag mogelijk gehouden. Door de
drempel laag te houden kunnen mensen aan de
plek en ontwikkeling worden gebonden zonder
dat meteen een grote investering vereist is.
Voor 30% van de kavelprijs mag deze gebruikt
worden voor initiatieven zonder opstal zoals
stadslandbouw. Voor 50% van de kavelprijs mag
er een opstal worden geplaatst voor tijdelijke
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initiatieven zoals een pop-up café of atelier. Voor
100% van de kavelprijs mag er een permanent
gebouw worden geplaatst. Wanneer in eerste
instantie 30% van de kavelprijs betaald wordt kan
in een later stadium de meerprijs worden betaald
om bijvoorbeeld een permanente woning te
bouwen. Er dient een termijn te worden vastgesteld voor de periode dat de kavel onbebouwd
mag blijven aangezien de gewenste stedelijkheid
die wordt beloofd op de lange termijn nagestreefd dient te worden. Dit termijn is afhankelijk
van het moment dat de koper instapt.
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Fase 3
Interventie
In de derde fase wordt het snipperpad geformaliseerd door het aanleggen van een collectieve
haag en verharding.

Effect | Nieuwbouw zelforganisatie krijgt vorm
Permanente ontwikkelingen

heeft bewezen zal er een aanvullend programma
naar de plek komen welke afhankelijk is van een
aanloop van mensen en kwalitatieve openbare
ruimte.

1

Starters krijgen kinderen
en breiden woning uit

2

Atelier omgebouwd tot
woning
Lange termijn ontwikkelingen in
historische bebouwing
Park bewijst zich, meer
particulieren initiatieven
Transformatie en nieuwbouw aan
Markendaalseweg en steegjes

3

Effect

4

Door het formaliseren van het secundair netwerk
ontstaat er een ruimtelijke eenheid en de benodigde privacy. Vrijheid op vrijheid op vrijheid leidt
uiteindelijk tot chaos wat moet worden voorkomen door structuur aan te brengen. Door privacy
te bieden gaan bewoners de voortuin ook gebruiken als buitenruimte en worden ‘gamma schuttingen’ voorkomen.

5

1

1
2

4

Tijdelijke ontwikkelingen

Interventie | Formaliseren fijnmazig, informeel netwerk met hagenlandschap

1

Pop-up café succes en blijft langer open

2

Aankoop grond atelier

3

Pop-up café huurt extra kavel

1
3

Gebruik openbare ruimte

Programma
Door de waardestijging van het gebied en
gebruikswaarde van de openbare ruimte blijven
ontwikkelingen niet meer beperkt tot de hoofdroutes maar verspreiden grote investeringen zich
over het hele gebied. Nu Binnenstad Zuid zich

5

2

Laagdrempelige initiatieven zullen toenemen nu
het gebied haar vorm begint te krijgen. Ruimtelijk
zie je dat de top-down sturing bottom-up invulling uitlokt waarmee de waarde van het gebied
stijgt.
De plek rondom het belastingkantoor heeft
een duidelijke profilering gekregen en is deel
geworden van het stedelijk weefsel van de stad.

3

1

1

Tijdelijke initiatieven in gerechtsgebouw zet door in openbare ruimte

2

Privacy in tuin verhoogd
gebruikswaarde
Activiteiten verplaatsen naar
common grounds

Afb. 71: Publiek domein en stedelijkheid bewijst zich waarmee

Afb. 72: Investering in aanlegsteigers voor bootjes door

3

grotere investeringen zullen volgen.

ondernemers voor extra levendigheid en gebruiksmogelijkheden

4
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oeverzone en Paardenloods.

Informele achtertuin aan water

4

2
3
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Fase 4

In de vierde fase zijn alle kavels verkocht, maar is
Binnenstad Zuid nadrukkelijk niet af. Het kader
heeft een hoog absorptie niveau waarin groeimogelijkheden zijn ingebouwd. Het stedelijk
landschap dat is ontstaan kan zich blijven aanpassen aan veranderende behoeftes in zowel de
openbare ruimte als de bebouwing en daarmee
blijven voldoen aan de behoefte van de stedeling
en woonconsument.

7

1
0
2

Tijdelijke ontwikkelingen leiden uiteindelijk tot
permanente ontwikkelingen. Dit komt doordat
het kader vanaf het begin duidelijkheid biedt over
de gewenste stedelijkheid, de eigenheid en kwaliteiten van het gebied en sturing geeft.

3
5
4

6

0

Toekomst gerechtsgebouw afhankelijk van succes tijdelijke
initiatieven

5

Stadscamping resulteert in B&B.

1

Collectieve “speelplek” voor zelforganisatie blijft mee
ontwikkelen met bewoners.

6

Publiek domein ontwikkeld verder.

2

Café met flexplekken in permanent gebouw aan Singelpark.

7

Publiek domein en parochiale ruimte groeien samen verder.

3

Collectieve initiatieven verplaatsen naar “common grounds”.

4

Pop-up café omgebouwd tot permanent gebouw.

[116]

[117]

3.4 Programma
Door de lange tijdshorizon voor de transformatie
van Binnenstad Zuid zijn er veel onzekerheden
die invloed gaan hebben op de ontwikkeling.
Het uitstappen van een partij of het weg vallen
van de behoefte naar een bepaald programma
mag er niet toe leiden dat het stedenbouwkundig kader niet meer bruikbaar is. Er dient dan ook
flexibiliteit in het programma gebouwd te zitten.
Dit wil echter niet zeggen dat het volledig vrij kan
worden gelaten.
Het programma voegt het laatste hoofdstuk
toe aan het stedenbouwkundig kader. Hiermee
ontstaat een balans tussen het ruimtelijk element,
de ontwikkel strategie met bijbehorend verdienmodel en het programma.

Programma

Strategie

Ruimtelijk
Kader

Afb. 73: Ruimtelijk kader (onderdeel één van Deel III), Strategie
(onderdeel twee van Deel III en Programma (onderdeel drie van
Deel III) beïnvloeden en ondersteunen elkaar.

Het stedenbouwkundig kader geeft sturing
waarmee het gewenst programma vanzelf landt
op de gewenste plek. Echter zijn er ook plekken
waar duidelijk een programma moet worden
opgelegd. Dit omdat een specifiek programma
logisch is op een specifieke plek vanuit de strategie, cash flow, gewenst ruimtelijk beeld of praktische zaken als parkeer mogelijkheden.

Programma vanuit ruimtelijke structuren
Seelig Noord ligt direct tegen de historische
binnenstad en wordt via de route langs het water
en een fijnmazig netwerk verbonden met het
bestaand publiek domein van de binnenstad. Er
is geen directe verbinding met het kernwinkelgebied maar wel met het zwerfgebied en een
wandelroute tussen de binnenstad en de singel.
Dit is de route van waaruit mensen zich over
Binnenstad Zuid verspreiden en vice versa. De
route met harde kades heeft een stedelijk karakter
welke wordt versterkt door het ensemble van
historische bebouwing en campus landschap.
Hier past geen eenzijdig woonprogramma bij
maar een divers programma welke levendigheid
genereert en publiek uit het centrum aantrekt.
Het is hiermee geen plek voor grote winkelketens
maar voor een mix van wonen met speciaalzaakjes, bedrijvigheid en andere centrum stedelijke
functies. Deze functies spelen in op de intimiteit,
het groene ensemble en de historische (besloten)
setting. De Westflank daar in tegen ligt relatief
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ver van de historische binnenstad waarmee een
programma dat niet afhankelijk is van de nabijheid van de historische binnenstad daar gepast is.
De route door het Singelpark is van een heel ander
kaliber, dit is een rustige route langs de singel.
Hier is de relatie tussen de waterlopen en het
groen leidend voor het gebruik van de openbare
ruimte. De bebouwing dient hier ondersteuning
aan te bieden. Hier is een combinatie van wonen
met een recreatieve oeverzone voor de stad
gepast. Er is hier geen ruimte voor grootschalige
functies maar voor wonen in combinatie met
kleinschalige functies welke inspelen op de ruimtelijke context.

De laan is een verbindend element waar alle
vormen van mobiliteit samen komen en waar alle
gebruikers gelijkwaardig zijn. De bebouwing aan
de laan moet dan ook interactie aan gaan met de
laan zodat het ook daadwerkelijk een verbindend
element is. Het huidig straatbeeld van de Fellenoordstraat wordt gekarakteriseerd door een
verscheidenheid aan typologieën. De laan brengt
in ruimtelijke zin eenheid in de straat zonder de
diversiteit in het programma weg te nemen. Ieder
deel heeft haar eigen specifieke kenmerken waar
het programma op aan dient te sluiten. Hiermee
blijft de sequentie behouden en blijven de deelgebieden herkenbaar. De laan met verschillende
gebruikers stuurt, door de ruimtelijke kwaliteit,
richtlijnen en inbedding in het stedelijk weefsel,
aan op een levendig programma.

Programma vanuit bereikbaarheid

Afb. 74: Programma Seelig Noord vanuit ruimtelijke structuren.

Parkeren drukt zwaar op de mogelijkheden in de
binnenstad. De parkeermogelijkheden hebben
dan ook invloed op het mogelijk programma voor
de plek. Er zijn twee grote openbare parkeergarages (1&2 op kaart rechts). De parkeergarages
zorgen voor goede bereikbaarheid en volop
parkeermogelijkheden wat interessant is voor
een hotel, cultuur of andere bedrijvigheid. Bedrijven en centrum stedelijke functies worden om
deze reden rondom de parkeergarages geclusterd. Bij openbare parkeergarages is een aanloop
van mensen welke de gedeelde bestemming

ten goede komt en interessant is voor specifieke
functies. De parkeergarages zorgen er tevens voor
dat er weinig parkeermogelijkheden geboden
hoeven te worden in de openbare ruimte.
Ten oosten van Seelig Zuid (3), achter de Paardenloods is de mogelijkheid om parkeerplekken
te realiseren. Dit, in combinatie met de inprikker waar de parkeerplaats aan ligt, zorgt voor
een goede bereikbaarheid. Hiermee ontstaan er
condities voor een centrum stedelijk programma
wat mensen van zowel binnen als buiten Breda
aantrekt. Het internationaal dansgezelschap De
Stilte, welke nu in een krap onderkomen aan de
overzijde van de straat is gevestigd (4), heeft in
een persoonlijk gesprek met de auteur laten
weten graag met de gemeente in gesprek te
gaan om hier een laagdrempelig cultuurcluster
op te zetten met horeca en openlucht theater. Of
dit financieel haalbaar is moet worden bekeken,
1

ruimtelijk en technisch zijn er de mogelijkheden
voor.
Onder het gerechtsgebouw (5) is een grote
parkeergarage aanwezig welke ruimte biedt aan
ruim 130 auto’s. Hier kan een programma met
een grote parkeerbehoefte komen. Om Seelig
Zuid (6) open en groen te houden dient er terughoudend met parkeren te worden omgegaan.
Zoals eerder aangegeven zal dit inpandig worden
opgelost, individueel per kavel. Hiermee is het
plan niet afhankelijk van andere ontwikkelingen
en de openbare ruimte wordt niet ingenomen
door autonome parkeerruimte. Dit is goed te
combineren met een woonfunctie maar minder
met functies die veel autobewegingen oproepen.
Het gehele plangebied is uitstekend bereikbaar
met zeer frequent bus vervoer naar en van het
station. Hiermee is de locatie zowel te voet, als
met de fiets, auto en openbaar vervoer goed
bereikbaar.

Programma vanuit het potentieel van de plek
2

5
6

4

3

Afb. 75: Positie (openbare) parkeervoorzieningen en haltes bus
vervoer.
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In Deel I en Deel II van deze master thesis is
gebleken dat Binnenstad Zuid veel potentie
heeft. Enerzijds zijn de kwaliteiten van de stad
aanwezig met de nabijheid van het centrum,
historische bebouwing en stedelijk weefsel en
aan de andere kant de karakteristieken van een
dorp door het groene karakter en de relatie met

het landschap. Dit is een grote kwaliteit, niet
alleen voor bewoners maar ook voor de stad. Een
groene kamer waar de stad en het wonen samen
komen in de openbare ruimte welke verbonden is met het stedelijk weefsel. Dit vraagt om
bepaalde functies zodat er ook daadwerkelijk een
gedeelde bestemming ontstaat. Het programma
zit hem dan ook niet alleen in de functies in de
bebouwing maar juist ook in de openbare ruimte.
Het programma dient in te spelen op de stedelijkheid nabij het centrum maar ook op het landschappelijke en groene karakter, wat deze plek
uniek maakt.

Programma vanuit bestaande bebouwing
De historische bebouwing is bepalend voor de
identiteit van de Seelig Kazerne. Tevens kan dit
bouwkundig erfgoed (1) als katalysator dienen
voor de ontwikkeling van Binnenstad Zuid. De

Programma vanuit de ontwikkelstrategie
De ontwikkelstrategie is gericht op langzame
waardecreatie, waar met minimale middelen
condities worden gecreëerd voor activiteiten en
ontwikkelingen. Zeker in de begin fase is de cash
flow minimaal. Door de onbekende waarde van
het gebied zullen grote investeringen op zich
laten wachten tot het gebied zich heeft bewezen.
Zoals in het hoofdstuk strategie is besproken zal
er in eerste instantie een tijdelijk programma
ontstaan gecombineerd met laagdrempelige
permanente functies. Dit kan zo simpel zijn als
een ijskraam, pop-up café, openlucht theater of
kluswoningen. Hoe verder het gebied zich vormt,
hoe groter de investeringen zullen worden.
Hiermee wordt de locatie bereikbaar en interessant voor een breder palet aan functies.
Hoogte
investeringen

1

indeling en kwaliteit van de bebouwing geeft
sturing aan het programma. Niet ieder programma
kan hier simpelweg in onder gebracht worden.
Bij monumentale panden gelden strenge regels
voor het transformeren van het gebouw.

1

reatie

dec
Waar

Noodzakelijk programma
De kwaliteit van het gebied en potentie van de
plek, de positie in de stad, de ligging aan routes,
de gewenste stedelijkheid en de kwaliteit van de
bestaande bebouwing sturen het programma
zodat dit logischerwijs op de plek landt. Echter is
het op een aantal plekken ook nodig om dit vast
te leggen aan de hand van regels waarmee mogelijkheden en onmogelijkheden ontstaan voor het
te vestigen programma. In de richtlijnen en regels
zijn de noodzakelijke ingrepen vastgelegd om het
gewenste programma mogelijk te maken. Een
levendige plint vraag al snel om een kleinschalige invulling met veel ingangen en transparante
gevels. Daarnaast is, op plekken waar het noodzakelijk is, de oriëntatie van de bebouwing vastgelegd om ruimte te maken voor het gewenste
programma dat past bij de stedelijkheid die hier
gaat ontstaan. Om voor aantrekkelijke routes te
zorgen en een levendig en bruikbaar publiek
domein is het belangrijk dat er wat te zien en te
doen is. Alleen wonen is hier niet toereikend voor.
Mensen verblijven in het Singelpark als er bankjes
zijn, een broodjes zaak aanwezig is om snel een
lunch op te pikken, etc. Hier moet ruimte voor zijn
in het stedenbouwkundig kader.

1
1

€

€€

€€€

Tijd

Afb. 77: Met toenemende waarde van het gebied uitgedrukt
in geld, gebruik en activiteiten neemt de hoogte van de
Afb. 76: Indeling bestaande gebouwen.

investeringen toe en daarmee het palet aan mogelijk programma.
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Hiernaast is aan de hand van het ruimtelijk kader,
de strategie en het programma het functieprofiel
geschetst voor Binnenstad Zuid. Deze verdeling
draagt er zorg voor dat de ambitie kan worden
waargemaakt en de gewenste stedelijkheid
ontstaat. Het functieprofiel is verdeeld in drie
categorieën: Centrum stedelijke functies, Wonen
en Bedrijven. Waar deze categorieën uit bestaan,
en wat de bijbehorende ruimtelijke eisen zijn, is
te lezen in de bijlage. In de tabel hieronder is het
maximaal beschikbaar vloeroppervlak voor het
programma weergegeven.

BVO bestaande bebouwing		
BVO maximaal nieuwbouw		

54.000 m2
56.000 m2

Max. BVO beschikbaar voor programma

110.000 m

Oostflank (1)

Seelig Noord (2)

Seelig Zuid (3)

Westflank (4)

Centrum stedelijke functies
4.000 m2
Wonen				5.400 m2
Bedrijven			4.000 m2

Centrum stedelijke functies
9.500 m2
Wonen				9.500 m2
Bedrijven			4.000 m2

Centrum stedelijke functies
7.500 m2
Wonen				21.000 m2
Bedrijven			
5.000 m2

Centrum stedelijke functies
7.600 m2
Wonen				19.500 m2
Bedrijven			13.000 m2

Functieprofiel
Centrum stedelijke functies
Wonen
Bedrijven

100%

BVO in m2

Verdeling afhankelijk van succes gerechtsgebouw. Indien blijkt dat
hier geen nieuw permanent programma in onder te brengen is volgt
nieuwbouw. Hier is uitgegaan van behoudt gerechtsgebouw.

+

Argumenten voor functieprofiel

•

2

•

BVO bestaande bebouwing is inclusief bestaande bebouwing
tussen Markendaalseweg en Nieuwe Mark. Afhankelijk van de
transformatie kan dit ook nieuwbouw worden.

•

•
2
4

Stadsstraat vraag om een levendige plint met
voorzieningen.
Wonen boven voorzieningen zorgt ook in de
avond voor levendigheid.
Kantoren en centrum stedelijke functies goed
bereikbaar met de auto en volop openbare
parkeervoorzieningen.
Om aanloop te krijgen in de steegjes dient
daar iets te zien en te doen te zijn met
bijvoorbeeld horeca of winkeltjes in de plint.

•

•

1

•
3

Afb. 78: Verdeling Binnenstad Zuid in deelgebieden zoals gebruikt
voor het opstellen van het functieprofiel.

•
•
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Uitbreiding van het publiek domein met
een gedeelde bestemming heeft een mix
aan functies nodig om aan te sluiten op de
binnenstad.
Doortrekken Nieuwe Mark is een grote
investering met publiek geld. Deze investering dient een effect te hebben voor de
stad en niet alleen voor een beperkt aantal
bewoners. Seelig Noord dient dan ook
functies te hebben die voor beide groepen
aantrekkelijk zijn.
De route langs het water met aanliggende
verblijfsruimte vraag om bepaalde stedelijke
voorzieningen en een transparante plint.
Goede openbare parkeervoorzieningen.
Nabijheid historisch centrum.

•
•

•
•

Samen brengen van wat het wonen en leven
in een middelgrote stad aantrekkelijk maakt.
Kleinschalig, informeel stedelijk landschap
waar de openbare ruimte en het groen
dominant zijn.
Middengebied relatief ver gelegen van
openbare parkeervoorzieningen.
Bebouwing aan oeverzone en kade, langs
doorgetrokken Nieuwe Mark, vraagt om
wonen en centrum stedelijke functies als
horeca, cultuur, overnachten, et cetera om
levendigheid te genereren.
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•
•
•
•
•

Relatief ver gelegen van historische binnenstad.
Goede bereikbaarheid.
Indeling en mogelijkheden van de te herbestemmen gebouwen.
Sequentie behouden in de laan.
Ruime parkeergarage onder gerechtsgebouw.

Reflectie en aanbevelingen
Mijn poging om een balans te vinden tussen
top-down sturing en bottom-up ontwikkeling
was een zoektocht naar grenzen. Grenzen tot waar
de gemeente sturing moet geven door regels en
richtlijnen op te leggen. Maar ook grenzen voor
bottom-up ontwikkelingen zonder de mogelijkheid voor zelforganisatie te elimineren. De paspoorten geven duidelijkheid over de ontwikkelrichting
en schetsen de hierboven genoemde grenzen. Er
heerst hierdoor duidelijkheid, de kwaliteiten van
het gebied worden blootgelegd en verschillende
agenda’s en projecten worden verbonden. Zowel
binnen Binnenstad Zuid als de stad Breda als geheel.
Hiermee heeft geplande zelforganisatie een project
overschrijdend effect gericht op de behoeften van
de gebruiker. Juist doordat de paspoorten richtlijnen geven zullen ze ontwikkelingen aanjagen.
Om tot een juiste balans te komen is er geen checklist op te stellen die overal toegepast kan worden.
Juist bij geplande zelforganisatie met geleidelijke
waardecreatie is het belangrijk om uit te gaan van
de bestaande situatie. Hier ligt ook een uitdaging
voor de stedenbouwkundige om door het doorgronden van de historische context, het verhaal van
de plek in het stedelijk geheugen van de inwoners
en de huidige structuren en dynamiek met weinig
middelen activiteiten en initiatieven uit te lokken.
Eén op één kopiëren van de resultaten uit deze
master thesis leidt dan ook niet tot de gewenste
effecten op andere locaties. Wel is de essentie van
de strategie te gebruiken in projecten met een
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Besloten ligging Seelig Noord.

vergelijkbare opgave.
Bij geplande zelforganisatie ligt er naar mijn
mening een belangrijke en uitdagende taak voor
de stedenbouwkundige bij het assisteren van
partijen die expertise hebben op andere vlakken
dan het scheppen van ruimtelijke kwaliteit. Door
middel van een degelijke ruimtelijke analyse en een
inspirerend ruimtelijk kader kan de stedenbouwkundige verschillende partijen samenbrengen en
advies geven over de te volgen richting. Waarbij
niet alles meteen met een bestemmingsplan
dicht hoeft te worden getimmerd. Daarnaast is de
stedenbouwkundige de “onafhankelijke” schakel
tussen de top-down sturing door de gemeente
en de bottom-up ontwikkeling door andere, vaak
kleine partijen.

Aanbevelingen
Er zijn een aantal elementen die in aanmerking
komen om verder onderzocht te worden:
1. De gemeente dient veel uit handen te geven
nu de middelen opdrogen en de maatschappij
verandert. Dit vraagt om een andere aanpak dan
gebruikelijk. Tegelijkertijd blijft de gemeente
een van de, zo niet belangrijkste partij voor
stedelijke vernieuwing. De gemeente moet ten
slotte zorg dragen voor het algemeen belang en
dient te voorkomen dat projecten versnipperen
over de stad zonder onderlinge afstemming en
afweging van belangen. Er dient onderzocht
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te worden hoe de huidige organisatie binnen
de gemeente aansluit op de benodigde proces
begeleiding bij geplande zelforganisatie voor
stedelijke vernieuwing.
2. Nader onderzoek is nodig in de rol die de
gemeente moet innemen bij het bemiddelen
en organiseren van bottom-up ontwikkeling.
Zo kan het nodig zijn om een project bureau op
te richten die de verhuur en verkoop van kavels
regelt. Daarnaast is de vraag onbeantwoord
gebleven in hoeverre gecontroleerd moet
worden of ontwikkelingen zich aan de richtlijnen houden en wat de gevolgen zijn als mensen
zich hier niet aan houden.
3. Geplande zelforganisatie sluit naar verwachting
niet goed aan op het huidig juridisch instrumentarium. In het bestemmingsplan kan de positie
van onder andere de bebouwing op de kavel
en de bouwhoogte prima worden vastgelegd.
Maar het bestemmingsplan sluit ook meteen
alle flexibiliteit naar de toekomst uit. Daarnaast
is de ruimtelijke kwaliteit, ontwikkelstrategie
met geleidelijke waardecreatie en de gewenste
stedelijkheid moeilijk te combineren met het
huidige instrumentarium. Dit aspect vraagt om
nader onderzoek.
Met deze master thesis hoop ik bovenal een hoofdstuk toe te voegen aan de actuele discussie binnen
ons vakgebied over de te volgen weg voor stedelijke vernieuwing en een handreiking te geven die
navolging kan krijgen.

Bronvermelding
Afbeeldingen
De gebruikte afbeeldingen zijn door de auteur zelf gemaakt tenzij anders
aangegeven bij de desbetreffende afbeeldingen.

Literatuur
De verwijzingen in de tekst naar de desbetreffende bron staan aan het eind
van ieder hoofdstuk.

Interviews
• Dhr. M.M.L. Hermans. Gebiedsmanager Binnenstad, afdeling Ruimte,
gemeente Breda. 02 april 2014.
• Dhr. B.J.A. Thoolen. Coordinator Stedelijke Kwaliteit, afdeling Ruimte,
gemeente Breda. 14 februari 2014.
• Dhr. J. Timmermans. Artistiek directeur De Stilte. 02 april 2014.
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Singel ter hoogte van belastingkantoor.
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functieprofiel

Bijlage

Centrum stedelijke functies

Profielen
Profiel

Aan de hand van 13 profielen zijn de regels en
het stedenbouwkundig kader getest of deze
voldoende sturing geven. Sturing zodat het
programma automatisch landt op de gewenste
plek door mogelijkheden en onmogelijkheden
gecreëerd met de regels en het ruimtelijk kader.
Deze 13 profielen zijn onderverdeeld in 3 functieprofielen: Centrum stedelijke functies, Wonen en
Bedrijven.
In deze bijlage worden de 13 profielen geschetst,
inclusief hun ruimtelijke eisen, welke zijn gebruikt
om het functieprofiel op te stellen.

Ruimtelijke wensen

Geschikte locatie
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Poort, Seelig Zuid.
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Horeca

•

Goed: aan looproute

•

Beter: aan plein of park

•

Best: bovenstaande + historische pand

•

Goede bereikbaarheid

•

Aantrekkelijke en levendige omgeving

•

Mogelijkheid voor terras buiten

•

Nabijheid van andere faciliteiten

•

Veilige omgeving, 24 uur per dag

•

Kan in vroeg stadium ontstaan met pop-up initiatief

Top-spot

Voldoet

Wonen
Speciaalzaak

Hotel/B&B

cultuur (De Stilte)

Collectief creatieve ondernemers

Gezin

student

•

Omgeving met duidelijk eigen identiteit

•

Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer

•

Multifunctioneel gebruik van ruimte

•

Minimall om gezamenlijk kunst te verkopen

•

Kindvriendelijke omgeving

•

•

Kleinschalig

•

Identiteit van de stad en plek voelbaar

•

Delen van ruimte met andere groepen om kosten te

•

Gesitueerd op zichtlocatie, aan route voor wandelaars

•

Flinke tuin

•

Aan route voor langzaamverkeer

•

Historisch gebouw een pre

drukken

•

Atelierruimte

•

Auto dicht bij woning

•

Beperkt budget

•

Zichtbaar

•

Groene omgeving

•

Ruimte voor terras en openlucht activiteiten in de zomer

•

Bereid faciliteiten te delen om kosten te drukken

•

Grondgebonden woning

•

Nabijheid van park om te studeren en samen te komen

•

Omgeving waar ook andere speciaalzaken en centrum

•

Nabij het historisch centrum, cultuur, park

•

Ruim gebouw met flexibele ruimtes

•

Inspirerende omgeving en gebouw

•

Veilige omgeving

•

Levendige omgeving

stedelijke functies zijn gevestigd

•

Veilige omgeving

•

Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer

•

Mogelijkheid om buiten te werken en activiteiten te

•

Aanpasbare woning, buitenruimte en publiek domein aan

•

In de buurt van uitgaansgelegenheid en supermarkt

•

Ruimte voor een restaurant en bar voor gasten maar ook

•

Inspirerende en levendige omgeving

veranderende levensfases.

•

Goed bereikbaar met openbaar vervoer

voor bezoekers van buiten af

•

Betaalbaar

•

Omgeving met andere faciliteiten die publiek trekken

•

Recreatie mogelijkheden dicht bij huis

•

Is niet plaatsgebonden en huurt voor korte periode

Vraagt om flinke investering en zal dan ook pas is

•

Repetitieruimte

•

Weinig

•

Gezin is plaats gebonden en zoekt dan ook een plek

waardoor studenten ondergebracht kunnen worden op

later stadium van de grond komen. Eerste fase wel

•

Openlucht theater, welke mee kan groeien met de

laagdrempelig en relatief goedkoop alternatief is om

waar ze lang kunnen blijven wonen

locatie voor tijdelijke huisvesting

stijgende waarde van het Singelpark, geeft plek een

levendigheid in een vroeg stadium te genereren

•

Pop-up

store

kan

in

vroeg

stadium

ontstaan,

permanente speciaalzaken zullen wachten tot het
gebied zich heeft bewezen

•

aantrekkelijk voor een Hostel.

organiseren
eisen

aan

gebouw

duidelijke identiteit

Top-spot

Voldoet

Top-spot

Voldoet
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Top-spot

Voldoet

Top-spot

Voldoet

waarmee

het

een

Top-spot

Woont graag in complex met andere studenten voor
gezelligheid

Voldoet
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Top-spot

Voldoet

Tijdelijke huisvesting
in eerste fase

Bedrijven
bewoners Gampel

starter

klein kantoor

Kleine zelfstandige (zzp’er)

Start-up

Onderwijs

•

•

Over het algemeen jonge mensen die de stap maken naar

•

Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer

•

Woning met aparte werkruimte

•

Goedkope huur, bereid om hier zekerheid voor op te

•

Goede bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer

de eerste koopwoning

•

Voldoende samenwerkingsmogelijkheden met andere

•

Mogelijkheid om werkruimte zelf vorm te kunnen geven

offeren

•

Voldoende parkeermogelijkheden

kleine bedrijven

•

Zowel de behoefte van een gezin als van een kleine

•

Zichtbaar en toegankelijk voor gevestigde bedrijven

•

Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven en start-ups

zelfstandige ondernemer

•

Mogelijkheid om faciliteiten te delen zoals presentatie

•

Ruim gebouw voor collegezalen, kantine, individuele- en

Kloof tussen sociale huur en een koopwoning dient
overbrugbaar te zijn

•

Willen graag grondgebonden blijven wonen

•

Goedkope koopwoning

•

Blijven graag in de eigen buurt wonen of directe omgeving

•

Woning moet mee kunnen groeien met snel veranderende

•

Kleinschalige kantoorruimte

ruimte behoefte

•

Lunch mogelijkheden in directe omgeving zoals een park

•

Mogelijkheid om klanten te kunnen ontvangen

of broodjeszaak

•

Mogelijkheid voor het huren van presentatieruimte of

•

Doorgroeimogelijkheden

vergaderruimte in de omgeving

•

Start-ups hebben vooral behoefte aan goedkope huur

mits er een wooncarrière gemaakt kan worden
•

Hebben

druk

leven

en

willen

dan

ook

dicht

bij
•

voorzieningen zitten
•

Top-spot

Voldoet

Flexibel qua locatie om kosten te drukken

ruimte

groepswerkplekken voor studenten en flexplekken voor

Deze groep betrekt graag een kluswoning om kosten

en zijn bereid om hier comfort voor op te offeren.

te drukken en invloed te hebben op hun eigen

Dit maakt stat-ups aantrekkelijk om levendigheid te

leefomgeving

genereren in een vroeg stadium

Top-spot

Voldoet
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Top-spot

Voldoet

Top-spot

Voldoet

Top-spot

Voldoet

[133]

personeel
•

Onderwijsinstelling zoekt locatie waar deze lange tijd
gehuisvest kan blijven

Top-spot

Voldoet

