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Samenvatting
De naoorlogse wijken in Nederland kampen al
geruime tijd met ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke problemen. Deze problemen zijn er echter niet altijd geweest. Ten tijden van de ontwikkeling was het een
ﬁjne en gewilde leefomgeving. Maar
tijden veranderen en zo ook de leefstijl van de mens,
waardoor deze wijken niet meer voldoen aan de behoeftes van vandaag. Waar deze wijken, bij de ontwikkeling
de behoefte van woningnood vervulde, hebben een aantal factoren geleid tot een verslechterd woonklimaat. De
eerste factor is de woningvoorraad. Deze heeft vooral
betrekking op de ontwerpkwaliteit van zowel de stedenbouw, als de architectuur. De tweede factor is de eenzijdige bevolking, waarvan de samenstelling in de loop
der tijd is veranderd en de daarmee gepaard gaande
toename van sociaal-economische problemen. De derde
factor is het imago dat deze wijken hebben. Ze kampen
vaak met een imago probleem als gevolg van de voorgaande aspecten.
Naast deze gedeelde problematiek heeft iedere
wijk echter zijn eigen uitdagingen. Binnen de benadering
van deze problematiek is het belangrijk om de context
ook mee te nemen. Eén oplossing voor de problematiek
van de naoorlogse wijk is daardoor niet mogelijk, maar
een aantal basisprincipes, hoe om te gaan met dit soort
wijken, zijn generiek toe te passen. In dit onderzoek
dient de wijk Wisselaar in stadsdeel Hoge Vucht in Breda
als exempel wijk.
Een viertal doelstellingen, die tot de beoogde wijkver-

betering moeten zorgen, zijn het gevolg van de onderzochte problematiek in de naoorlogse wijk en de analyse
van Wisselaar. De doelstellingen pakken de eenzijdigheid en de ruimtelijke kwaliteit aan. De doelstellingen
zijn: meer variatie in het woningaanbod, meer variatie
in de sociale samenstelling, meer dichtheid en meer
ruimtelijke kwaliteit.
Om inspiratie op te doen is er gekeken naar de ‘oude
meesters’ van de Nederlandse stedenbouw. Door te kijken naar hun ontwerpideeën, in wijken die vandaag de
dag nog steeds gewaardeerd worden, zijn er een aantal
principes naar voren gekomen die hebben geleid tot een
strategie voor de wijkvernieuwing van Wisselaar.
De basis van deze strategie ligt in de groene vingers
die de wijk binnenkomen vanuit het landschap en die
de woonvelden (stadslobbben) insluiten. In deze stadslobben heerst een hiërarchie van een interne as, die de
lob van noord naar zuid verbindt, en een structuur van
woonstraten die op deze as aansluit. Door verdichting
van de woonvelden ontstaat er ruimte om meer variatie
in het woningaanbod, en de daarmee gepaard gaande
bevolkingssamenstelling, aan te brengen. Samen met
het ontwerp van de as en de nieuwe woonstraten, zorgt
de groen structuur voor meer ruimtelijke kwaliteit.
Door een planning te handhaven die inspeelt op
interventies in de wijk, wordt de wijk langzaam vernieuwd door middel van kleinere projecten. Gezien de huidige markt is een grote herstructurering dan ook geen
optie. Dit onderzoek biedt daarom ook een alternatief

voor de benadering van de naoorlogse wijk. In plaats van
een totale sloop-nieuwbouw is er gekeken naar hoe er
ook met dit type wijk omgegaan kan worden.
Naast herstructurering van de naoorlogse wijk,
biedt het ook plaats aan ontwikkeling van de stad. Door
inbreiding in deze wijken toe te passen worden tegelijkertijd de naoorlogse wijk aangepakt en speelt het in
op de groei van de stad. Door de huidige kwaliteiten uit
de naoorlogse wijk te gebruiken, in samenwerking met
waarde toevoegingen die op basis van ‘oude’ principes
worden toegepast, ontstaat een nieuw type naoorlogse
wijk. Het type ‘Tuinstad 2.0’ die een deeloplossing betekent voor de groei van de stad en een wijkvernieuwingsmethode biedt voor de problematiek in de naoorlogse
wijk.
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INTRODUCTIE
In dit verslag leest u over de naoorlogse wijk (1960-1970) in Nederland. Het soort
wijk dat vaak kampt met een verslechterde sociaal-economische situatie en indien
er niets aan gedaan wordt, verder zal afglijden. Deze stadsuitbreidingen waren
na de oorlog nodig om de grootschalige woningnood op te vangen. Kwantiteit
ging vaak boven kwaliteit, wat nu betekent dat de houdbaarheid van deze wijken
opraakt. De ruime opzet van de wijk, volgens de ruimte en licht principes van ‘‘Congrès Internationaux d’Architecture Moderne” (CIAM), doen zich vandaag de dag
voor als onbruikbare en ongedeﬁnieerde groene ruimtes tussen de woonbuurten.
Om deze wijken anno 2014 en verder mee te laten doen, is ingrijpen noodzakelijk.
De stedenbouw, die eens verantwoordelijk was voor deze wijken, zal weer zijn verantwoordelijkheid moeten pakken en een duurzame toekomst moeten bewerkstelligen. Door middel van een analyse van de naoorlogse wijk in het algemeen
en de wijk Wisselaar in Hoge Vucht (Breda) in het bijzonder, wordt duidelijk welke
problematiek er moet worden aangepakt. Vervolgens biedt dit onderzoek gerichte
oplossingen voor Wisselaar die de wijk weer toekomst geven en wordt de ontwikkeling van de naoorlogse wijk in het algemeen beschreven.
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PROBLEMATIEK
De naoorlogse wijken in Nederland kampen al geruime tijd met ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke problemen. Deze problemen zijn er echter niet altijd geweest. Ten tijden van de ontwikkeling was het een ﬁjne en gewilde leefomgeving.
Maar tijden veranderen en zo ook de leefstijl van de mens, waardoor deze wijken
niet meer voldoen aan de behoeftes van vandaag.

2.1 Probleemstelling
De modernistische wijk heeft
in de loop der tijd een transitie gemaakt van stedenbouwkundige oplossing naar een maatschappelijk
probleem. Waar dit de behoefte van
woningnood vervulde hebben een
aantal factoren geleid tot een slechter woonklimaat. Onderling zijn deze
factoren sterk verweven en versterken ze elkaar dikwijls.
De eerste factor is de woningvoorraad. Deze heeft vooral betrekking op de ontwerpkwaliteit van
zowel de stedenbouw, als de architectuur. Zo eisen de ontwerpen na
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vijftig jaar hun tol en voldoen ze niet
meer aan de vraag van vandaag. Hierdoor daalt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woningen. Stedenbouwkundig gezien is er kritiek op de
openheid in de wijken. De wijds opgezette groenvelden, die niet intensief
gebruikt worden, geven een verlaten
en verloederde indruk. De monotonie
in de stedenbouw en de relatie met
de openbare ruimte hiervan, dragen
tevens bij aan een minder aantrekkelijk woonklimaat.
De tweede factor zijn de bewoners, waarvan de samenstelling
in de loop der tijd is veranderd en de
daarmee gepaard gaande toename
van sociaal-economische proble-

ﬁguur 1: Diksmuidestraat in Wisselaar, Hoge Vucht. Typerende woonsituatie in een naoorlogse wijk

men. Door de welvaartsverbetering
konden huishoudens zich permitteren
om te verhuizen vanuit de naoorlogse
wijk, naar nieuwe en kwalitatief betere koopwoningen en een nieuwe
stadsuitbreiding. Dit heeft geleid
tot het proces van ‘ﬁltering’ en ‘successie’, het verlaten van bepaalde
groepen en het overblijven van een
eenzijdige bevolking. De naoorlogse
wijken raakten hierdoor in toenemende mate bevolkt door lage
statusgroepen, langdurig werklozen
en jongeren. In de jaren tachtig nam
het aantal migranten toe, een groep
voor wie deze wijken een goedkope
huisvesting betekende. Dit alles heeft
de sociale en economische situatie

ﬁguur 2: Impressie van de bevolkingsgroep

negatief beïnvloed en gezorgd voor
een eenzijdig woonklimaat.
De derde factor is het imago
dat deze wijken hebben. Ze kampen
vaak met een imago probleem als
gevolg van de voorgaande aspecten.
Onveiligheid, criminaliteit en verloedering zijn woorden die geassocieerd woorden met dit soort ‘probleemwijken’. Een imago, zoals deze,
stoot bepaalde bevolkingsgroepen af
en trekt andere juist aan vanwege de
lagere huiswaardes. Ook deze factor
werkt een eenzijdig woonklimaat in
de hand.
Een probleem, dat al een lange
tijd speelt in Nederland, is de uitbreiding van de steden. Steden tasten bij
uitbreiding de ‘heilige’ groenstructuur aan en dat zal daarom tegengehouden moeten worden. Om deze
reden wordt er in de steden gekeken
naar de mogelijkheid tot inbreiding.
De naoorlogse wijk is ruim opgezet
met veel openbare ruimte met een
vaak lage kwaliteit. Door deze ruimte
te benutten voor inbreiding dient het
als alternatief voor een uitbreiding.
Het groen dat verminderd wordt, kan
door een betere schaal en indeling
zelfs hoogwaardiger worden. De faciliteiten en infrastructuur (straten en
riool/elektra), die reeds aanwezig zijn
in bestaande wijken, zorgen voor een
goede basis voor inbreiding.
De modernistische wijk heeft

in de loop der tijd dus een transitie
gemaakt van stedenbouwkundige
oplossing tot maatschappelijk probleem. Vandaag de dag voldoet het
woonklimaat in de modernistische
wijk niet meer aan de vraag van
vandaag. Achterhaalde ontwerpideeën en een veranderde levensstijl
zorgen er voor dat ingrijpen nodig is
in dit soort wijken; een stedenbouwkundige ingreep die een oplossing
kan zijn voor het maatschappelijke
probleem en door inbreiding een alternatief is voor uitbreiding.

2.2 Probleemlocatie
Door heel Nederland zijn er
wijken, die deze problematiek kennen. Bijna elke grote stad heeft wel
één of meerdere naoorlogse wijken,
waar ingrijpen op den duur noodzakelijk is. Op veel punten zijn deze wijken
met elkaar te vergelijken, de hoogbouw, de strokenbouw, de grote
openbare ruimte en de sociaal-economische situatie. Naast de gedeelde
problematiek heeft iedere wijk echter zijn eigen uitdagingen. Binnen de
benadering van deze problematiek
is het belangrijk om de context ook
mee te nemen. Eén oplossing voor de
problematiek van de naoorlogse wijk
is daardoor niet mogelijk, maar een
aantal basisprincipes, hoe om te gaan

met dit soort wijken, zijn generiek toe
te passen.
Om deze principes te formuleren en te onderzoeken dient
de wijk Wisselaar in stadsdeel Hoge
Vucht in Breda als exempel wijk. Deze
naoorlogse stadsuitbreiding is typische jaren ’60 en is daarom geschikt
voor deze casus. Na een veldonderzoek aan dit stadsdeel werd duidelijk
dat er ook ruimte is voor verbetering.
Hoge Vucht bestaat uit vier wijken,
verschillend in grote en aanwezige
faciliteiten. Wisselaar dient hier als
exempel wijk omdat het in tegenstelling tot de andere wijken nog geen
grote interventies heeft gekend of
is voorzien van wijkoverstijgende faciliteiten. Kortom, een naoorlogse
wijk die representatief is voor de
belichte problematiek en een wijk,
waar ruimte is voor ingrijpen. In het
volgende deel wordt de wijk geanalyseerd en worden de problemen en
potenties van deze wijk duidelijk.

ﬁguur 3: De jaren ‘60 wijk Wisselaar in stadsdeel Hoge Vucht
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3

ANALYSE
Een typische naoorlogse wijk is het modernistische Wisselaar in Hoge Vucht, Breda.
In vele opzichten voldoet het stadsdeel Hoge Vucht aan de algemene kenmerken
van een naoorlogse stadsuitbreiding. Hoogbouw, eengezinswoningen, strokenbouw, veel openbare ruimte en de sociaal-economische situatie zijn kenmerkend.
Deze analyse laat de typische kenmerken van de modernistische wijk en de locatiegebonden situatie van Hoge Vucht en Wisselaar zien.

3.1 Context
Hoge Vucht ligt aan de
noordrand van de stad Breda, ingesloten tussen twee belangrijke routes
enerzijds (Nieuwe Kadijk en Terheijdenseweg) en de Vuchtpolder anderzijds (ﬁguur 4 en 6). De wijk sluit aan
op industrie-terrein De Krogten in het
westen en grenst bijna het dorp Teteringen in het oosten. De overgang
tussen de stad en het open polderlandschap wordt hard en rechtlijnig
begrensd door de Zwarte Dijk, een
relict van een linie uit de 14e eeuw. De
Terheijdenseweg en de Zwarte Dijk
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ﬁguur 4: Hoge Vucht in zijn context

zijn in het gebied de enige historische
structuurelementen die bewaard zijn
gebleven.
De hoofdopzet van Hoge
Vucht is hiërarchisch en getrapt. Op
elke schaal is sprake van een centralistisch motief dat op min of meer
vergelijkbare wijze wordt herhaald.
Zo bestaat de wijk als geheel uit
vier buurten (Biesdonk, Wisselaar,
Geeren Zuid en Geeren Noord) rond
een centraal winkelcentrum op de
plek, waar de wijkontsluitings-wegen
samenkomen. De buurten zijn op hun
beurt samengesteld uit vier bebouwingsvelden rond een assenkruis van
groene wiggen met voorzieningen in

ﬁguur 5: Hoge Vucht ten opzichte van Breda

het hart (kerk, scholen en/of buurtwinkels). Tot slot bestaan vrijwel
alle bebouwingsvelden uit grondgebonden woningen rond een groene
kern (speelveldje, plantsoen). Deze
systematiek is overigens niet als een
ijzeren wetmatige regel overal consequent doorgevoerd maar als algemeen uitgangspunt wel goed herkenbaar in de hoofdopzet.
De meest beeldbepalende
en structurerende elementen op
het schaalniveau van de wijk zijn de
wijkontsluitingswegen met de begeleidende (middel) hoogbouw, het
winkelcentrum en het groene raamwerk dat tussen de buurten rond
loopt. In het noorden bevindt zich
de natuur van de Vuchtpolder en in
het westen zijn aan de rand de grote
school- en sportgebouwen. In het
zuiden en oosten wordt de wijk afgesloten door de Nieuwe Kadijk en
Kapittelweg (brede lanen met
tweebaanswegen), hierdoor krijgen

deze een grens functie. Een functie
die ook wordt bekleed door de hoogbouw die elke buurt omringt.
De
wijkontsluitingswegen
Doornboslaan, Groenedijk en Cornelis
Joosstraat zijn opgevat als parkways:
brede verkeersaders met gescheiden rijbanen, groene middenberm,
bomen en ﬂankerende (middel)hoogbouw in wisselende verkavelingen.
Het gerenoveerde winkelcentrum
‘Hoge Vucht’ bestaat uit een binnenstraat met winkels en bovenwo-

ningen en is met de voorzijde georiënteerd op de Y-vormige kruising
(Van de Broek & Bakema, 1968). De
achterzijde van het winkelcentrum is
in gebruik als parkeerplaats en wordt
afgesloten door een reeks torenﬂats.
Het groene raamwerk bestaat
uit een redelijk aaneengesloten stelsel van singels, plantsoenen, groenstroken en buurtparken. Het grootste groenpark is Park Hoge Vucht,
beginnend in het noordoosten van
Wisselaar. Gelegen in de Vuchtpol-

der is dit gebied met een breedte van
200 meter en een lengte van bijna 4
kilometer het grootste park in Breda.
Oorspronkelijk in de jaren ’70 aangelegd als recreatieve voorziening ten
behoeve van de wijk Hoge Vucht. Het
groene raamwerk binnenin Wisselaar structureert de buurten, verbindt
ze onderling en door middel van een
groene zoom is het verbonden met
het buitengebied. Diverse incidentele nieuwbouwprojecten hebben het
groene raamwerk op verschillende
plekken dichtgezet, wat de herkenbaarheid van en de oriëntatie binnen
de buurt niet altijd ten goede is gekomen.

3.2 Historie

Waterdonken

ﬁguur 6: Structuur van Hoge Vucht met strokenbouw, hoogbouw, groenstructuur en hoofdinfrastructuur

Het plangebied van de Hoge
Vucht was van oudsher een drassige
en spaarzaam bewoonde polder ten
zuiden van de Lage Vuchtpolder. De
polders maakten deel uit van de Grote
Inundatie van de vesting Breda. De
Zwarte Dijk en de Groendijk vormden
belangrijke verbindings-routes in het
gebied en reguleerden in tijden van
oorlog het onder water zetten van
de polders. De Zwarte Dijk werd in
1624 door het Spaanse leger aangelegd tijdens de belegering van Breda
en vormt in Hoge Vucht het laatste
restant van deze linie.
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Voordat de Mark in de jaren
zestig werd gekanaliseerd, meanderde deze rivier ten noorden van
Breda naar open water. Door jaarlijkse overstromingen ontstonden kleien veengebieden. In de veertiende
eeuw werd hier op grote schaal turf
gewonnen en in de vijftiende eeuw
was het gebied volledig ontveend. Zo
ontstond de karakteristieke polderverkaveling van smalle en langgerekte kavels in noord-zuid richting. Op de
hoger gelegen donken werden boerderijen gebouwd en de omringende
lagere gronden dienden hoofdzakelijk als hooiland. Ook na 1870, toen de
industrialisatie aan de noordzijde van
Breda tot ontwikkeling kwam, bleef
de Vuchtpolder een agrarisch gebied.
De belangrijkste doorgaande route in
het gebied was de Terheijdenseweg.
De Hoge en Lage Vuchtpolder maakten tot 1942 deel uit van de
gemeente Teteringen. In dat jaar annexeerde Breda een deel van de Hoge
Vuchtpolder. Uitgaande van een totaalplan voor Hoge Vucht werden
allereerst deelplannen uitgewerkt
voor de reeds geannexeerde gronden:
de Uit¬breidingsplannen in Onderdelen ‘Hoge Vucht I’ (1960-1961) en
‘Hoge Vucht II’ (1961-1962). Intussen
werd in juni 1961 nog een deel van de
gemeente Teteringen geannexeerd,
waarna het Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Hoge Vucht III’ (1962) volg17

Hoge Vucht 1962-1964

Hoge Vucht 1964-1965

Hoge Vucht 1965-1967

Hoge Vucht 1967-1969

Hoge Vucht 1969-1980

Hoge Vucht 1980-2014

ﬁguur 7: Ontwikkeling Hoge Vucht 1962-2014

de. Deze drie onderdelenplannen
dekten samen het totale plangebied
van Hoge Vucht. De realisatie van
de wijk duurde tot omstreeks 1970
(ﬁguur 7). In 1962 bestond bij de Sociograﬁsche-Dienst van de gemeente
Breda het nog ambitieuzere idee om
ook de Lage Vuchtpolder tot stedelijke woonwijk te ontwikkelen. Zover
kwam het dankzij Gedeputeerde
Staten echter niet.

3.3 Ruimtelijke kwaliteit
Wisselaar
heeft de typische ruimtelijke kenmerken van een
naoorlogse wijk. De grote groenruimtes, de hoogbouw en de strokenbouw deﬁniëren het straatbeeld.
De wijk is ontworpen met veel
aandacht voor de auto. Het wegenpatroon dat zich kenmerkt door het

PRIMAIRE
WEGEN

ﬁguur 8: Uitstraling van de primaire wegen in Wisselaar

asfalt, de garageboxen en de brede
proﬁelen geven eerder de indruk van
verkeerscorridors, dan dat van woonstraten. In de vorm van een raster verdeelt het de buurten in blokken gevuld
met strokenbouw, een aaneensluitingen van eengezinswoningen. Het verschil in primaire en secundaire wegen
is nauwelijks waarneembaar (ﬁguur
8 en 9.1). Dezelfde kenmerken, zoals
blinde gevels, brede proﬁelen, garageboxen en monotone architectuur komen bij beide terug. Hierdoor
wordt er een hiërarchie in de wijk
gemist, een hiërarchie die de wijk
herkenbaarheid, richting en oriëntatie kan geven. De buurten zelf tonen
weinig samenhang, zowel in de buurt
zelf, als de buurten onderling. Blinde
kopse gevels en garageboxen stokken een doorlopend patroon, waardoor cohesie ontbreekt.

Tussen de buurten liggen
groenruimtes die bin het ontwerp
voor een groot groenplan zorgden.
Echter zijn er in jaren ’80 en ’90 een
aantal van deze groenzones dichtgebouwd met bungalows. De groene
ruimtes die over zijn gebleven hebben
in veel gevallen een lage gebruikswaarde. Weinig tot geen indeling verleidt de beoogde gebruiker niet tot
recreatie en werkt verkeerd gebruik
in de hand. Op veel plekken schiet de
oriëntatie van de bebouwing te kort,
een gemiste kans. Blinde gevels of garageboxen, die uitkijken op de groene
aders van de wijk of de Vuchtpolder
(ﬁguur 9.2), missen de toegevoegde
waarde en zorgen voor minder sociale controle. De aanwezige hoogbouw in Wisselaar staat aan een van
de randen van de hoofdgroenstructuur en mist de relatie met het groen

SECUNDAIRE
WEGEN

ﬁguur 9.1: Uitstraling van de secundaire wegen in Wisse-
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GROENVELDEN

GROENE RAND

IN DE BUURT

ﬁguur 9.2: Uitstraling van de groenvelden in de buurt

EN VUCHTPOLDER

ﬁguur 10: Uitstraling van de groen rand

door de blinde plint en garageboxen
die hierop georiënteerd zijn.
De grote groenvelden gelegen binnenin de buurten zijn
van een te grote schaal om echt
kwaliteit te bieden (ﬁguur 10). De indeling schiet dan ook tekort en valt
in het niet bij de grootte van het
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ﬁguur 11: Woningvoorraad in Wisselaar

groen. Ook hier is de oriëntatie van
de bebouwing een gemiste kans.

3.4 Woningvoorraad
Wisselaar kent een lage dichtheid met 26 woningen per hectare,
tegenover 60 woningen per hectare
in hoogstedelijk gebied. Deze dichtheid is het gevolg van de grote hoeveelheid laagbouw en de grootschalige openbare ruimte. De hoogbouw,
met veel woningen op een relatief
klein oppervlak, haalt de dichtheid
omhoog.
De woningvoorraad (ﬁguur
11) bestaat voor de helft uit eengezinswoningen, de strokenbouw. Deze
woningen worden gekenmerkt door
een eentonige architectuur en zijn

BREDA

WISSELAAR

ﬁguur 12: Sociaal-economische statistieken van Breda en de wijk Wisselaar

geclusterd in buurten. De woontechnische kwaliteit is in sommige gevallen laag. De hoogbouw in Wisselaar
bestaat uit galerijﬂats en zijn samen
goed voor een kwart van de woningvoorraad. De appartementen van
de middelhoogbouw, vooral geconcentreerd aan de Groendijk, zijn goed
voor een achtste van het totaal. In de
loop van de tijd zijn er groenzones
dichtge-bouwd met 148 bungalows.
Dit vrij eenzijdig en gedateerde woningaanbod heeft in de
loop der tijd ook een sociaal eenzijdige samenstelling teweeggebracht.
Om meer variatie en kwaliteit aan

de woningvoorraad te brengen zal er
iets moeten gebeuren. Hier biedt verhoging van de lage dichtheid kansen
om een meer gevarieerdere samenstelling te krijgen.

3.5 Sociaaleconomische
situatie
De situatie in Wisselaar is
door de tijd heen veranderd. Door de
welvaartsverbetering konden huishoudens zich permitteren om te verhuizen naar nieuwe koopwoningen.

De naoorlogse wijken raakten hierdoor in toenemende mate bevolkt
door lage statusgroepen, langdurig
werklozen en jongeren. In de jaren
tachtig nam het aantal migranten toe,
een groep voor wie deze wijken een
goedkope huisvesting betekende.
Dit alles heeft de sociale en economische situatie negatief beïnvloed en
gezorgd voor een eenzijdig woonklimaat.
Vergeleken met het gemiddelde van Breda (ﬁguur 12), springen
er een aantal onderwerpen uit. Zo is
de huiswaarde €100.000 minder dan
het gemiddelde van Breda. Ook het
20

aantal huurwoningen in Wisselaar
toont een verschil met dat van heel
Breda. Met ongeveer 20% meer huurwoningen, waarvan het bezit voor
63% bij de coöperaties ligt, wordt er
een indruk gegeven van de bevolkingsgroep die er woont. Een bevolkingsgroep die het ook met een
aanzienlijk lager inkomen moet doen.
Samen met het dubbele aantal immigranten vergeleken met het Bredaas
gemiddelde is de bevolkingssamenstelling van Wisselaar eentonig.
De sociaal-economische situatie zal alleen maar verslechteren als
er geen waarde aan de wijk wordt toegevoegd. Huiswaardes zullen zakken
en de kwaliteit zal verminderen. Dit
blijft een bepaalde bevolkingsgroep
aantrekken, terwijl een variatie, zowel sociaal als woontechnisch, de
wijk zal verijken en toekomst waarde
zal geven.

21

22

4

CONCEPT
De naoorlogse wijk vraagt om een ingreep die de problemen aanpakt. Door doelstellingen te formuleren kan er gerichter worden gezocht naar een oplossing. Inspiratie voor het halen van deze gestelde doelen kan worden gevonden in de klassieke
stedenbouw in Nederland. De principes van toen bieden een basis voor de oplossing van nu.

4.1 Doelstellingen
De doelstellingen komen
voort uit de probleemstelling en de
analyse. Dit resulteerde er in dat de
naoorlogse wijk een kwaliteitsinjectie
nodig heeft. Kijkend naar Wisselaar
moet er komen:
- meer variatie in het woningaanbod
De eenzijdige woningvoorraad zorgt
voor een monotone stedenbouw en
biedt beperkte kansen voor een woningcarrière. Het woningaanbod kent
ook een lage kwaliteit en werkt een
eenzijdige sociale samenstelling in
de hand. Om de wijk gevarieerder te
maken en om meerdere lagen van de
bevolking aan te trekken zal er meer
variatie moeten komen in het woningaanbod.
- meer variatie in de sociale samenstelling
In de loop der jaren is er een sociaal
eenzijdige samenleving ontstaan.
Het woningaanbod en het imago van
de wijk heb hier aan bijgedragen. Om
meerdere lagen van de bevolking aan
te trekken, en daarmee het imago en
de verscheidenheid omhoog halen,
moet de wijk aantrekkelijker worden.
- meer dichtheid
De lage dichtheid van Wisselaar biedt
kansen voor inbreiding. Het gebied in
25

ﬁguur 13: De vier doelstellingen

de periferie kan een alternatief bieden
voor een uitbreiding ergens anders.
Tevens kan deze inbreiding fungeren
als katalysator voor het gewenste gevarieerde woningaanbod en sociale samenstelling.
- meer ruimtelijke kwaliteit
De huidige ruimtelijke kwaliteit schiet
te kort. De lage waarde van het groen,
de verbinding met de omgeving, het
wijkontwerp, de hiërarchie, de uitstraling van de verkeersstraten en
het woningaanbod hebben allen een
impuls nodig. Een betere groenstructuur, samen met de realisatie van de

bovengenoemde doelen, zullen ook
bijdragen aan een betere ruimtelijke
kwaliteit.

4.2 Inspiratie: drie oude
meesters
Deze gestelde doelen zijn ook
vaak nodig andere naoorlogse wijken,
maar waarom bij andere wijken
niet? Hebben ze daar deze ontwerpaspecten wel kunnen realiseren? Als
inspiratie voor het oplossen van het
probleem en de gestelde doelen, is er
gekeken naar ontwerpen die vandaag

Normale situatie

Primaire structuur

Monumentale hoekpanden aan de primaire structuur

Secundaire structuur

ﬁguur 14: Plan-Zuid van Berlage in Amsterdam. Illustratie van de primaire en secundaire structuur

de dag nog steeds worden gewaardeerd. Het gaat om de werken van
Hendrik Petrus Berlage, Willem Dudok en Cornelis van Eesteren.
4.2.1 Berlage als inspiratie
De architect en stedenbouwkundige Hendrik Petrus Berlage is
mede bekend door zijn stedenbouw-

kundig plan ‘Plan-Zuid’ voor Amsterdam begin 20e eeuw. Het is een
ontwerp dat een dialoog aangaat met
de oude stad. Hij organiseert hierin
de uitbreiding van Amsterdam als een
stad met een eigen structuur, gemarkeerd door een monumentaal verloop
van de straten, waarmee een ‘orde’
analoog aan die van de grachten in

de oude stad wordt aangebracht. Met
monumentale hoekgebouwen en verschillende architecturen die hier op
inspelen ontstaat een homogeen geheel. Dit plan dient ter inspiratie voor
zijn diversiteit en hiërarchie.
De verschillende schaalniveaus van Plan-Zuid worden vertaald door een tweeledig systeem
26

ﬁguur 15: Primaire en secundaire structuur in het rasterpatroon van Wisselaar

(ﬁguur 14). Het primaire systeem
kent geordende lanen en parken en
zorgt voor structuur en continuïteit.
Ze zijn monumentaal in aanleg maar
schilderachtig in detail. De diversiteit
die de gevels en hoekwoning kennen
zorgen samen voor een geheel.
Het secundaire systeem
bestaat uit zijstraten die aansluiten
op het primaire systeem. Deze zijstraten hebben vaak een versmald
proﬁel en verhullen verassende
doorkijkjes en toegangspoorten. Binnenin deze velden is een hoge dichtheid die zorgt voor levendigheid en
variatie. Dit secundaire netwerk van
normale straten zorgen voor de continuïteit van het geheel.
Kijkend naar Wisselaar kan
gezegd worden dat hier enige hiërarchie gemist wordt in het stratenpa27

troon. Het systeem van hoofd- en zijwegen komt in het ontwerp niet naar
voren (ﬁguur 15). Waar bij Berlage in
het secundaire systeem de woonstraat verschillend was in ontwerp en
directie, lijken in het raster patroon
van Wisselaar hoofd- en woonstraat
op elkaar. Hierdoor mist de wijk eenheid en is oriëntatie moeilijker. De
woonvelden kennen door de brede
straten, die voornamelijk op de auto
gericht zijn, ook een lage dichtheid.
Samen met de monotonie van de bebouwing werkt het geheel negatief
op de homogeniteit in de wijk.
4.2.2 Dudok als inspiratie
De architect en stedenbouwkundige Willem Dudok was vanaf begin 20e eeuw voornamelijk actief in
Hilversum. Het bekendste werk van

hem is het Raadhuis van Hilversum.
Naast gebouwen realiseerde hij ook
een groot deel van de stedenbouwkundige structuur van Hilversum.
Hierin speelt ook de hiërarchie een rol
in de structuur, maar zijn voornamelijk zijn woonstraten een inspiratie voor de woonkwaliteit en het
benadrukken van de ruimte in het
ontwerp.
De straten die Dudok hier
maakte zijn echte woonstraten
(ﬁguur 16). Het ontwerp ademt een
woonsfeer, iets wat bereikt is door
een gevel tot gevel aanpak. Alle elementen dragen bij aan de sfeer die
de ruimte benadrukt. De straat krijgt
richting door horizontale lijnen van de
bomen, parkeervakken, scheidingsmuurtjes, raampartijen en daken. De
herhaling van verticale elementen
zorgen ook voor deze richting. De
privétuintjes afgescheiden door een
laagdrempelig muurtje en de indeling
en de materialisatie die zorgen dat de
auto te gast is, dragen allen bij aan de
uitstraling van deze woonstraat. De
variatie in het ontwerp kent ook hier
een eenheid in geheel.
Wanneer deze woonstraten
vergeleken worden met de straten
die, als woonstraten zouden moeten
fungeren in Wisselaar, dan is er een
groot verschil (ﬁguur 16). In Wisselaar
zijn de straten gericht op auto’s en
dit komt terug in het ontwerp. Brede

ﬁguur 16: De woonstraten in Haarlem van Dudok (boven) en de woonstraten van Wisselaar (onder)
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proﬁelen met weinig indeling of richting. De blinde gevels en garageboxen verdrijven de woonsfeer. Door
de eenzijdige oriëntatie van de woningen wordt hier diﬀerentiatie en
eenheid gemist, iets wat de woonkwaliteit niet ten goede komt.
4.2.3 Van Eesteren als inspiratie
Als derde inspiratie dient het
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uit 1934 verschenen Algemeen Uitbreidingplan voor Amsterdam. Cornelis van Eesteren, die als stedenbouwkundig ontwerper aan dit plan
meehielp, reguleerde zo de stadsuitbreiding van de komende decennia.
Zijn ontwerp van de Westelijke Tuinsteden dient als inspiratie voor het
betrekken van het landschap en de
groenstructuur in de stad.

Deze uitbreiding in het westen van Amsterdam kent een lobbenstructuur. Deze stedelijke lobben
rijken tot het landschap van natuur en
agrarische gronden (ﬁguur 17). Tussen
deze lobben is een groenstructuur die
het platteland de stad in haalt. Losse
bebouwing in het groen zorgen voor
een overgang van agrarisch naar stedelijk. Het groen vormt een doorlo-

ﬁguur 17: De Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Verbintenis van het agrarische landschap, de groene zones en de stedelijke structuur

pend groen netwerk dat van woning
naar landschap verloopt via tuin-hofgroenstrook-parkstrook/waterloop
naar het landschap.
Ten noorden van Wisselaar
ligt de Vuchtpolder, een natuurlijk
en agrarisch landschap. Een echt
kwaliteitspunt voor de ligging en
waardering van de wijk. Echter is de
verbinding tussen Wisselaar en de
Vuchtpolder heel matig (ﬁguur 18).
Een waterweg, die beiden letterlijk
scheidt, is maar op één plek over te
steken. De oriëntatie van de blinde
gevels van de woningen aan deze
rand zijn een gemiste kans om gebruik te maken van dit unieke landschap. Door deze stadsrand te er-

kennen en te gebruiken ontstaat een
duidelijkere rand met meer relatie
met de Vuchtpolder. Dit wordt versterkt door deze groenstructuur naar
binnen te halen, de wijk in. Zo zal er
een betere relatie ontstaan tussen
stad en natuur.

4.3 Bestaande
kwaliteiten
Wisselaar kent ook kwaliteiten die in het ontwerp gebruikt moeten worden. Zo biedt de hiervoor genoemde Vuchtpolder de nabijheid van
landelijk gebied dat recreatieve en
belevingswaarde heeft en de waarde
van ontroerend goed verhoogt. De
grote groenvelden en waterberging
zorgen voor de basis van een groenstructuur, die verder zal reiken dan de
wijk en tevens richting en oriëntatie

zal geven aan Wisselaar. De nabijheid
van het Winkelcentrum Hoge Vucht,
de scholen en Sportboulevard Wisselaar aan de Terheijdenseweg zorgen
ook voor de benodigde faciliteiten.

4.4 Concept
Er ligt een basis in Wisselaar
die met toevoeging en aanpassingen
kan resulteren in een vernieuwde wijk
die toekomstgericht is. Door het kijken naar een aantal klassieke stedenbouwers uit Nederland als voorbeeld,
geven inspiratie hoe om te gaan met
de gestelde doelen voor deze naoorlogse wijk. Dit resulteert in het volgende concept dat een manier laat
zien, hoe om te gaan met de herstructurering van de naoorlogse wijk:

‘Het vernieuwen van de modernistische wijk
geïnspireerd door een klassiek repertoire’
Waarin een hogere dichtheid, als alternatief voor een nieuwe wijk,
kansen biedt voor een gevarieerdere samenstelling; zowel woontechnisch, als sociaal. Door deze vernieuwing op hiërarchische wijze toe te
passen ontstaan er een herkenbare eenheid en een duidelijk systeem.
Door dit alles te realiseren, samen met een goede groenstructuur die
verder reikt dan de wijk, wordt de woon- en ruimtelijke kwaliteit verbeterd en ontstaat er een krachtige stedelijke structuur.
ﬁguur 18: Verbinding tussen Wisselaar en de Vuchtpolder
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5

STRATEGIE
Het concept om de modernistische wijk te vernieuwen, dat zijn inspiratie haalt uit
de klassieke stedenbouw, krijgt meer vorm in de strategie. Deze strategie vertaalt
de principes naar meer concrete ingrepen. Het geeft het hoofdontwerp van de vernieuwing van Wisselaar weer door middel van een aantal ontwerpprincipes, die te
herleiden zijn tot de gegeven voorbeelden van het klassieke repertoire.

5.1 Groene vingers en
stadslobben
De huidige situatie in Wisselaar kan vertaald worden naar een
tal van eilandjes van strokenbouw
die verbonden zijn door middel van
de verkeerscorridors (ﬁguur 19). De
dichtheid is laag en de samenhang
ontbreekt. De lage groenkwaliteit
tussen de buurten en de gemiste
relatie met de omgeving zijn aspecten die verbeterd moeten worden.
Door de groenstructuur te verbeteren
en te verbinden met de Vuchtpolder
en de rest van Hoge Vucht, ontstaat
er een groene structuur, die verder
reikt dan de wijk. Door de woonvelden te verdichten ontstaat er een

ﬁguur 19: Illustratie van de wooneilandjes in Wisselaar

structuur, waarin stadslobben en
groene vingers in elkaar grijpen, een
plek waar stad en land samen komen.

Een vijﬂedig systeem, bestaande uit
de groene vingers, de stadslobben,
woonstraten, een stadsrand en een
publiek lint, verbindt alle schalen met
elkaar (ﬁguur 20).
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ﬁguur 20: De nieuwe strategie met de groene vingers en de stadslobben

ﬁguur 21: Groene vinger

5.1.1 Groene vinger
Het eerste systeem is de groenstructuur, die voort komt uit
de Vuchtpolder, door
Wisselaar heen loopt en
reikt tot de grens met
Biesdonk (en verder).
Deze blauwgroene vingers worden gedragen
door het waternetwerk
en moeten de biodiversiteit en sociale waarden

van Wisselaar opwaarderen. Ze herbergen natuur- en recreatieve functies voor de wijk, het biedt een plek
aan onder andere water, bomenrijen,
parken, landbouw (natuur) en een
kinderboerderij, volkstuintjes, sportpleinen (recreatie). Aan deze groene
vingers komt een lange stadsrand,
zodat veel mensen kunnen genieten
van het wonen direct aan landelijk
gebied.
5.1.2 Stadslob
De stadslob is een woongebied dat verbonden is met de stad en
is omringt door een groenstructuur.
In dit geval zijn dat de groene vingers.
De stadslob kent een hoge dichtheid
om zo eﬃciënter gebruik te maken
van de aanwezige faciliteiten en er
voor te zorgen dat meer mensen
kunnen wonen in een gebied met
tegelijkertijd stedelijkheid en groenkwaliteit in de buurt.
Dit tweede systeem wordt
vertaald door de stedelijke lob en
de interne as die er door heen loopt
(ﬁguur 22). De interne as geeft structuur en richting aan de stedelijke lob
en verbindt de buurten in Wisselaar
met het gebied daar buiten. De as
heeft een herkenbaar proﬁel en heeft
hoek- en geveloplossingen, die zullen
bijdragen aan het karakter van de as.

tende niveau met het buurt niveau
verbinden. De proﬁelen van deze
woonstraten zullen smaller zijn dan
die van de as en bedrukken hierdoor
het meer lokale karakter. Binnenpleinen, het a'reken van continuïteit
en perspectieven, onderdoorgangen
en hoekwoningen dragen hier allen
ook aan bij.

ﬁguur 22: Stadslob

5.1.3 Woonstraten
Het derde systeem is het
systeem van de woonstraten. In de
woonvelden, die langs de as lopen,
liggen woonstraten, die het omvat-

5.1.4 Stadsrand
De stadslobben reiken tot de
Vuchtpolder waar een rand is die in
de huidige situatie niet erkend/gebruikt wordt (ﬁguur 23). Deze rand
biedt plaats aan een nieuwe mix van
belevenissen en sensaties, die door
herontwerpen niet alleen een doorgangsplek, maar ook een verblijfsplek wordt. Deze toegang tot de
stad moet duidelijker vormgegeven
worden dan nu en heeft de potentie
om te laten zien waar stad en land beginnen. Ze vormen een broedplaats,
waar ruimte is voor experiment, recreatie, ondernemerschap en vrijheid.
De stadsrand kan onderverdeeld worden in een aantal verschillende plekken. In het oosten ligt Park
Hoge Vucht, de parkrand. Naast een
park is dit ook de locatie van Parkhoeve Breda Noord. Daarnaast ligt de
groenstedelijke rand aan het uiteinde
van lob oost. Op deze rand tussen
stad en land liggen speciale bunga34

ﬁguur 23: De nieuwe stadsrand

lows aan het Wommelgemhof met
groene daken, omgeven door water
en een brug als enige toegang. Tussen deze rand en de stadsrand van
de middelste lob ligt de eco-rand. In
deze groene vinger liggen volkstuintjes en is er een directe verbinding
met de landbouw van de Vuchtpolder. Lob west kent ook een stadsrand,
die samen met de andere stadsrand
een dialoog aan gaan tussen rood en
groen.
5.1.5 Publiek lint
Het laatste systeem verbindt
Het laatste systeem verbindt Wisselaar horizontaal, van west naar
oost (ﬁguur 24). In het westen ligt
Sportboulevard Wisselaar en in
het oosten ligt Waterdonken, een
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ﬁguur 24: Het publieke lint

stadsuitbreiding van Breda-Noord.
Dit publieke lint doorkruist alle
stadslobben en groene vingers en
wordt gekenmerkt door zijn groene
karakter met bebouwing. De losse
bebouwing in het groen bestaat
voornamelijk uit scholen, buurtfaciliteiten, kerken, galerijﬂats en
nieuwbouw appartementen. Het lint
creëert zo een ander soort woonsfeer dan in de stadslob en vermengt
de stadslob met de groene vinger. In
dit lint zal zich ook het nieuwe centrum van Wisselaar bevinden. Het
middelpunt van Wisselaar, waar het
publieke lint en de as van de middelste stadslob elkaar doorkruisen,
biedt hier plaats voor een locatie met
buurtfaciliteiten (buurtcentra, kleine
ondernemingen, markt).
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6

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
De strategie met de hoofdingrepen worden hier vertaald naar een ontwerp. Wat
zijn de gevolgen op een kleinere schaal van het concept en de strategie. De nieuwe
groene vingers, de stadslobben met de interne assen, de woonstraten en het publieke lint worden vertaald naar een stedenbouwkundig ontwerp.

6.1 Wisselaar
Alvorens ingezoomd wordt op
elke stadslob, wordt eerst heel Wisselaar beschouwd. Wat betekenen
de ingrepen vanuit de strategie nu
voor een meer gedetailleerd niveau?
Beginnend met de huidige situatie
wordt elke ingreep apart behandeld.
6.1.1 Huidige situatie
De situatie in Wisselaar, voor
ingrijpen, laat een wijk zien met een
lage dichtheid en weinig variatie in
bebouwing (ﬁguur 25). De groenzones hebben al een structuur die een
goede basis vormen voor de groene
vingers. De stadsrand bestaat nu uit
volkstuintjes en bebossing en de waterweg die hier loopt dient als een
fysieke grens tussen Wisselaar en de
Vuchtpolder. Elk systeem vanuit de
strategie wordt beschouwd tot betrekking met heel Wisselaar.
6.1.2 Groene vinger
Het eerste systeem is dat van
de groene vingers (ﬁguur 26). Deze
vingers lopen vanaf de Vuchtpolder
Wisselaar in en zwakken af in grootte
maar lopen door in de wijk ten zuiden
van Wisselaar (Biesdonk). Waterwegen, parken en bomenrijen zijn de verlengstukken van dit groene netwerk.
Nieuwe fysieke verbindingen tussen
de groene vingers met de Vuchtpol39

der zijn een eerste stap in het
verbinden van Wisselaar met
dit landschappelijke gebied.
Waterwegen gelegen in de
vingers worden doorgetrokken voor herkenbaarheid,
ervaring en het verbinden
van de gehele structuur van
de groene vingers. De indeling en vormgeving van
de groene vingers worden
waar nodig aangepast. In
het westen komt er een
parkachtige waterrand en de
tweede groene vinger vanuit het westen wordt doorgetrokken, daar waar nu
bungalows staan. De daaropvolgende groene vinger
krijgt met volkstuintjes en
een park een nieuwe indeling
en gebruiksfunctie. De waterloop in deze vinger wordt
verlengd naar het zuiden ten
gunste van de gehele structuur. De vinger in het oosten
wordt verbeterd door er het
gebruik van het groen te vergroten.

ﬁguur 25: Huidige situatie

ﬁguur 27: Stadslobben

6.1.3 Stadslob met as
Het tweede systeem
laat duidelijk de stedelijke lobben zien. De hogere
dichtheid in de buurten maken het, in contrast met de
ﬁguur 29: Woonstraten

ﬁguur 26: Groene Vingers

ﬁguur 28: Interne assen

ﬁguur 30: Publieke lint

groene vingers, tot woonvelden omringt met groen
(ﬁguur 27). De assen die er
door heen lopen en deze
lobben dragen, lopen parallel aan de groene vingers
(ﬁguur 28). Ze verbinden de
buurten in de lob met elkaar
in maken een connectie tussen Wisselaar en Biesdonk
en Wisselaar en de Vuchtpolder. De assen lopen vanaf de
Groenedijk Wisselaar in en
lopen tot de stadsranden en
Park Hoge Vucht.
6.1.4 Woonstraten
Het systeem dat hier
op aansluit is dat van de
woonstraten. De woonvelden tussen de assen en
de groene vingers worden
gedragen door deze woonstraten (ﬁguur 29). Ze sluiten aan op de as en lopen
door naar de groene vingers. Zo zorgen ze voor de
continuïteit van het geheel.
Deze woonstraten hebben
een ander karakter dan die
van de as. Smallere proﬁelen, groenpleintjes, a+appen van perspectieven en
de indeling van de openbare
ruimte dragen bij aan het
woonkarakter van de woon-

velden.
6.1.5 Stadsrand
De nieuwe stadsrand die
ontstaat, kent een afwisseling in
vormgeving en gebruik. Vanuit het
westen naar het oosten is er een
verloop in stedelijkheid om aan te
sluiten op het groene en recreatieve
karakter van Park Hoge Vucht. Met
de aankondiging van de stad in het
westen en de groene vinger met Park
Hoge Vucht in het oosten is er een
transitie van stedelijk naar groen. De
aankondiging van de stad krijgt een
nieuwe stadsrand die de dialoog aan
gaat met de Vuchtpolder. Hier gaan
groen en rood hand in hand en wordt
de gebruikers- en natuurwaarde van
de plek vergroot. Een overgangsgebied van stad naar land waar plek
is voor wonen, natuur, recreatie en
ondernemerschap, zorgt voor een
dynamisch gebied aan de rand van
de stad. Zo wordt deze stadsrand
erkend en gebruikt. Verder naar het
oosten is de eco-rand, een plek voor
volkstuinen, urban farming en duurzaamheid. De directe nabijheid
van de Vuchtpolder sluit aan bij het
agrarische karakter van dit deel van
de stadsrand. Daarnaast ligt de bebouwing aan het Wommelgemhof;
met groendaken en omringt door
water typeert dit deel van de stadsrand zich als groenstedelijke rand.
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ﬁguur 31.1: Huidige situatie Wisselaar

18

ﬁguur 31.2: Nieuwe plan voor Wisselaar
18

Dit groene karakter wordt doorgezet
door Park Hoge Vucht, dat met de
aanwezigheid van Parkhoeve Breda
Noord, een parkrand is met natuur en
recreatieve waarde.
6.1.6 Publiek lint
Dit gebied dat van west naar
oost loop verbindt Wisselaar horizontaal. Het doorkruist de stadslobben en de groene vingers (ﬁguur 30).
De losse bebouwing in het groen
geeft deze zone ook het karakter dat
ligt tussen die van een stadslob en
een groene vinger. De bebouwing in
dit lint heeft voornamelijk publieke
functies, zoals scholen, kerken en
buurtcentra. Dit zijn gebouwen die
er al staan. Ook het nieuwe centrum
van Wisselaar ligt in dit publieke lint,
daar waar het kruist met de as van de
middelste stadslob. Waar de stadslob een stedelijke functie heeft en
de groene vingers een natuurlijke en
recreatieve functie, verbindt haaks
daar op de sociale functie van het lint
deze twee systemen op een ander
niveau. Deze publieke zone verbindt
de hele noordkant van Hoge Vucht.
Het lint loopt vanaf Sportboulevard
Wisselaar in het westen, door Wisselaar heen en wordt verder gedragen
door de galerijﬂats in het noorden
van Geeren-Noord, om zo aan te
sluiten op de wijk Waterdonken aan
de andere kant van Hoge Vucht.
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LOB WEST

ﬁguur 32: Lob west

6.2 Lob west
De consequenties van de ingrepen op het niveau van de buurt
en de straat worden duidelijk als er
wordt ingezoomd op de stadslobben. Alle drie de stadslobben worden
behandeld op basis van de vijf systemen vormgegeven door de strategie.
Begonnen wordt met de huidige situatie en bij elke stadslob worden de
aanliggende groene vingers en stadsranden behandeld.
6.2.1 Huidige situatie
Lob west kent momenteel
twee buurten die worden gescheiden door een waterloop die de lob
vanuit het westen in loopt (ﬁguur 33).
Voor het grootste deel bestaan deze
buurten uit strokenbouw, maar aan
het water liggen bungalows, die in de

loop der tijd de groenzone tussen de
twee buurten hebben gevuld. In het
westen ligt Sportboulevard Wisselaar
en in het noorden liggen aan de kant
van de Vuchtpolder volkstuintjes. Aan
de oostkant liggen twee groenvelden,
waartussen een verbinding wordt
versperd door de reeds genoemde
bungalows. De waterloop rondom de
lob voorkomt een fysieke relatie met
de omgeving, met uitzondering van
de twee bruggen richting het westen.
6.2.2 Groene vinger
De huidige situatie verzorgt
een basis voor de groene vingers. De
lob in het westen bestaat nu uit een
strakke waterweg met daaraan een
brede grasstrook (ﬁguur 34). Hieraan
grenzend ligt een brede straat met
bebouwing, die met de oriëntatie van
blinde ge-vels en garage boxen geen
connectie maakt tussen deze kant

van Wisselaar en de groene vinger.
In de nieuwe situatie komt er
een meer dynamische waterkant die
de natuurlijke waarde van de plek

ﬁguur 33: Huidige situatie lob west

ﬁguur 34: Huidige situatie van de groene vingers in lob west

omhoog haalt (ﬁguur 35). Door de
overbodige wegen weg te halen en
de indeling van het groen te veranderen wordt de vinger ingericht tot
langgerekt park.
Door nieuwbouw
aan deze kant van
de wijk verdwijnen
de blinde gevels
en komt er meer
relatie te liggen
tussen de bebouwing en het groen.
De
andere
groene
vinger
kenmerkt zich nu
door grote groen
velden tussen lob
west en de middelste lob. De in-

deling komt te kort en daarmee is de
gebruikerswaarde laag (ﬁguur 34).
De wigvorm van de het noordelijkste
veld loopt richting de Vuchtpolder,
maar stuit op een heg met daarachter
volkstuinen. De verbinding tussen de
twee groenvelden is in de loop der tijd
verdwenen door de gebouwde bungalows.
Na de ingrepen start deze
groene vinger vanuit de Vuchtpolder
en bestaat uit de twee groenvelden
(ﬁguur 35). Het bovenste groenveld
wordt in het noorden verbonden
met het groen van de stadsrand
en de Vuchtpolder. In het midden,
waar de bungalows stonden, is er nu
meer ruimte voor groen en water en
doorkruist hier het publieke lint. Het
doortrekken van dit groenveld zorgt

ﬁguur 35: Nieuw ontwerp van de groene vingers
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voor continuïteit en herkenbaarheid
van de groene vinger. De invulling
kent naast meer publieke- en verblijfplekken ook een voetbalkooi. Door
deze nieuwe indeling, die de gebruikswaarde en aantrekkelijkheid doet toe
nemen, zal de sociale cohesie in de
wijk ook verbeterd worden.
6.2.3 Stadslob met as
Op dit moment is er een
verbinding tussen de twee buurten
bestaande uit een brugverbinding
voor langzaam verkeer (ﬁguur 36).
De brede straten en het grote groenveld in de noordelijke buurt zorgen
voor een lage dichtheid en wekken
soms een verlaten indruk. Richting
Biesdonk en de Vuchtpolder wordt
de relatie tussen allen verstoord door

blinde gevels of volkstuinen. Daar
waar de nieuwe as komt is nu een as
met veel blinde gevels en onbruikbare stroken kijkgroen. Aan deze
as ligt ook het grote groenveld van
de noordelijke buurt met zijn lage
kwaliteitswaarde.
Bij het ontwerp van de nieuwe
stadslob verbindt de interne as het
park in Biesdonk met de standrand
en de Vuchtpolder (ﬁguur 37). In het
zuiden loopt het bestaande park aan
de waterkant taps toe naar waar het
begin van de as is. Waar het park aan
het water en de as grenst, komen verblijfsplekken aan het water. Aan de
kant van de lob loopt de as door de
bebouwing heen naar de stadsrand,
daar waar stad en land samen komen.
Ook de twee buurten worden

met elkaar verbonden door de
bestaande connectie te verbreden
voor al het verkeer. De bestaande
bungalows gaan weg en geven
ruimte aan de as en het publieke lint.
Door de as een herkenbaar proﬁel te
geven met tweezijdig woongeoriënteerde straten worden de blinde gevels aangepakt en verdwijnt het kijkgroen.
Hiernaast wordt de transitie
van de Meulebekestraat (liggend op
de toekomstige as) naar interne as
getoond (ﬁguur 38 en 39). Deze straat
is een type die niet alleen in deze
stadslob, maar ook in de andere lobben voorkomt. De eenzijdig georiënteerde straat met blinde gevels aan
één zijde zorgen voor een breuk in het
geheel van straat. De ruimte tussen

6.3 Lob midden
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ﬁguur 36: Huidige situatie van de interne as

ﬁguur 37: Nieuw ontwerp van de interne as

de twee bouwstroken aan de linkerkant zorgt voor discontinuïteit in de
gevel. De verrommelde voortuinen
zonder afscheiding creëren een aanblik die de balans tussen openbaar
en privé openlaat. De indeling van
de straat (gericht op auto’s) werkt
verkeerd gebruik in de hand. De half
op de stoep geparkeerde auto en het
versleten asfalt geven de hele straat
een minder aantrekkelijk uiterlijk.
Door deze straten, liggend op
ﬁguur 38: Huidige situatie van de Meulebekestraat gelegen op de toekomstige as

18as
ﬁguur 39: Transformatie van de Meulebekestraat gelegen op de toekomstige

24

ﬁguur 40: Doorsnedes Meulebekestraat voor (boven) en na (onder) ingrepen

de as, aan te pakken en te transformeren naar een herkenbare interne
as, wordt de hoofdstructuur van de
stadslob duidelijk. Met een breedte
van 24 meter wordt de straat 5 meter breder (ﬁguur 40). Zijstraten en
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het begin en eind van de as worden
aangeduid door hoekwoningen haaks
op de structuur van de straat. Dit
geldt ook voor de opening tussen de
twee bouwstroken aan de linkerkant.
Door deze leegte in te vullen met een

gebouw dat iets naar voren staat en
een daklijn heeft, die haaks op de
bouwstroken staat, wordt er een continuïteit van de gevel bereikt, maar is
er variatie in architectuur en woontype. De monotonie wordt doorbroken en de straat wordt speelser en
verrassender.
De bestaande blinde gevels
worden vervangen door nieuwbouw
met een voortuin, net als de woningen aan de overzijde van de straat.
Deze voortuinen worden afgescheiden met een bakstenen muurtje. Zo
krijgen de privétuintjes een duidelijkere plek en zorgt het voor een herkenbaardere indeling tussen trottoir
(openbaar) en voortuin (privé). Een
andere invloed die de muurtjes aan
de straat geven is het versterken van
de richting van de straat. Door deze
richting, die recht door loopt, krijgt de
as een plek in de hiërarchie die hem
onderscheid van de woonstraten. De
bomenrij draagt ook bij aan dit karakter van de as. De bestaande bomenrij
aan de rechterkant wordt gehandhaafd en wordt uitgebreid met een
bomenrij aan de linker kant. Door de
parkeerplekken tussen deze bomen
te plaatsen ontstaat er een indeling
die het gebruik ervan versterkt. Door
het asfalt te vervangen door klinkers
krijgt het geheel meer het karakter
van een woongebied, dan dat van een
verkeerscorridor.

6.2.4 Woonstraten
De huidige situatie in deze lob
kent een rasterpatroon van straten
(ﬁguur 41). Deze straten doorlopen de
woonvelden. Door het brede proﬁel
van de straten en het grote groenveld
in de noordelijke buurt is er een lage
dichtheid. De straten zijn qua proﬁel
veel te groot om een woonsfeer neer
te kunnen zetten. Ook de richting van
sommige straten, die eindigen in een
groene vinger met blinde gevels, laten de ruimte wegvloeien. Door deze
ontwerpaspecten gaat de intimiteit
van het woongebied verloren.
Om de woonvelden het
beoogde karakter van een woonstraat
te geven moet er in het ontwerp een
verschil zijn tussen het proﬁel van de
as en de woonstraat. Waar deze soms

ﬁguur 41: Huidige situatie van het stratenpatroon in lob west

een breder proﬁel hebben, dan die
van de as, is verandering nodig. Door
deze woonstraten en smaller proﬁel en een andere indeling te geven
wordt verschil in hiërarchie en karakter duidelijk in het ontwerp. Met hoekwoningen worden deze zijstraten
verbonden met de as. Het groenveld
in de noordelijke buurt maakt plaats
voor een woonblok. Zo krijgt de stadslob een hogere dichtheid, wordt
de structuur van de as doorgetrokken en worden de proﬁelen van de
straten rondom dit voormalige groen
smaller omwille van woonstraat,
die zij representeren (ﬁguur 42).
Daar waar straten ‘nergens’ naar toe
gaan, dient de straat eindig gemaakt
te worden, of dusdanig te ontwerpen dat ze ‘ergens’ naar toe gaan.

Een voorbeeld van een transitie die representatief is voor meerdere plekken in Wisselaar is die van de
Zonnebekestraat aan de as (ﬁguur 43,
44 en 45). Deze zijstraat, die met 27
meter breder is dan de as, representeert niet zijn plek in de hiërarchie.
Met blinde gevels georiënteerd op de
as, mist deze straat ook een relatie
met het geheel. De parkeerplekken en het asfalt dragen bij aan de
negatieve invloeden op het beoogde
woonkarakter.
Door een proﬁel van 15 meters te handhaven wordt de straat
smaller gemaakt en ontstaat er een
woonstraat die in hiërarchie aansluit op de complete structuur (ﬁguur
46). De hoekwoningen verbinden de
woonstraat met de as en dienen als

ﬁguur 42: Nieuwe hiërarchie in het stratenpatroon in lob west
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ﬁguur 43: Huidige situatie van de Zonnebekestraat

ﬁ18
guur 45: Transformatie van de Zonnebekestraat

ﬁguur 44: Lokatie van de Zonnebekestraat

een poort naar de woonvelden. Deze
nieuwbouw pakt tevens de blinde
gevels aan waardoor er meer continuïteit en structuur in het stratenpatroon ontstaat. Ook hier worden
de verrommelde voortuinen aangepakt, maar krijgen een heg in plaats
van een muurtje. Om het verschil in
karakter aan te duiden en een lijn in
te zetten richting de groene vinger
wordt hier het bakstenen muurtje
vervangen door de heg.
Een ander voorbeeld, dat in
sommige gevallen aansluit op de hierboven genoemde casus, is een straat
die een breedte van 27 meter kent en
uitloopt op de groene vinger in het
westen (ﬁguur 47, 48, 49 en 50). Door
dat de straat visueel niet eindig is,
gaat de intimiteit van de woonstraat
verloren. Het asfalt en de voortuinen
dienen volgens eerder genoemden
redenen ook aangepakt te worden.
Vanwege de vaste bebouwing is het niet mogelijk deze straat
te versmallen, dit in tegenstelling tot
het vorige voorbeeld. Om de woonsfeer door te zetten in dit type straat,
krijgen ze een groene indeling en
de uitstraling van een hof. Door de
nieuwbouw aan het eind van de straat
ontstaat er een gesloten ruimte met
een onderdoorgang in de nieuwbouw
naar de groene vinger. Zo komt er
meer oriëntatie op de groene vinger
en worden de kansen van deze plek

ﬁguur 46: Doorsnedes Zonnebekestraat voor (boven) en na (onder) ingrepen

benut. Het collectieve groenveldje
in het ho<e, kan voor verscheidende
doeleinden gebruikt worden en dient
samen met de groene heggen op de
grens van de voortuinen als verbinding met het groen van de groene

vinger. Ook hier maakt het asfalt
plaats voor klinkers, zo wordt het
karakter doorgetrokken en wordt het
als eenheid sterker.
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ﬁguur 47: Huidige situatie van de Diksmuidestraat

ﬁ18
guur 49: Transformatie van de Diksmuidestraat

ﬁguur 48: Lokatie van de Diksmuidestraat

ﬁguur 50: Doorsnedes Diksmuidestraat voor (links) en na (rechts) ingrepen

6.2.5 Stadsrand
De stadsrand in deze stadslob
is een rand, die op het moment niet
echt erkend wordt. Door de ruimte
tussen de laatste strokenbouw en de
Vuchtpolder in te vullen met volkstuinen omheind door een hoge heg,
ontbreekt er een connectie met het

landschappelijke gebied (ﬁguur 51).
Door het private gebruik ervan en de
waterweg die er loopt, ontstaat er
een gebied dat met zijn indeling de
rug toe keert naar de Vuchtpolder.
Omdat bebouwing en natuur hier hemelsbreed dicht bij elkaar
liggen en er een verbinding gemaakt

ﬁguur 51: Huidige situatie van lob west gezien vanaf de Vuchtpolder

dient te worden tussen de stadslob
en de Vuchtpolder, leent de locatie
zich voor het ontwikkelen van een
stadsrand (ﬁguur 52). Deze duidelijke
stadsrand kondigt de stad aan, hier
begint Breda. Het wordt een levendig gebied waar plek is voor recreatie
(vanuit de Vuchtpolder), publieke

ﬁguur 52: Herstructurering lob west en stadsrand
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functies, ondernemerschap en wonen
(ﬁguur 53 en 54). Door op deze locatie
woningbouw te realiseren kan er genoten worden van deze unieke locatie. Een locatie die de waarde van het
onroerend goed omhoog haalt.
De groene vingers en de as
(aangekondigd door de twee torens)
sluiten tevens aan op dit gebied en
vormen daarmee ook de toegangspoorten tot de stad.
ﬁguur 53: Huidige situatie van de stadsrand aan de Vuchtpolder

ﬁ18
guur 54: Transformatie van de nieuwe stadsrand

6.2.6 Publiek lint
Het
publieke
lint
in
deze stadslob bestaat uit een
groen zone met losse bebouwing (ﬁguur 55). Op de plek waar
eerst bungalows stonden, is nu ruimte
voor natuur en nieuwbouw. Een plek
waar de stadslob en de groene vinger
samenkomen. Vanaf Sportboulevard
Wisselaar loopt de natuur de wijk in en
wordt gedragen door de bestaande
waterstructuur. Deze structuur wordt
uitgebreid richting de groene vinger.
Zo ontstaat er een bijzondere plek
met bijzondere bebouwing met een

ﬁguur 55: Publieke lint in de nieuwe situatie in lob west

publieke functie, daar waar de groene
vinger en het publieke lint samenkomen. De twee gebouwen aan de
westkant zijn appartementencomplexen. Op deze manier onderscheid
deze zone zich ten opzichte van de
stadslob. Dit gebeurt met een mix
van natuur en bebouwing waardoor
er een andere woonsfeer en woontype ontstaat. Een structuur die heel
Hoge Vucht noord doorloopt.
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LOB
MIDDEN

6.3 Lob midden
Deze middelste stadslob ligt
ook tussen twee groene vingers en
krijgt ook een interne as. Op deze as
ligt het middelpunt van de wijk Wisselaar, dit is tevens de plek voor het
nieuw te realiseren centrum met publieke functies voor de Wisselaar en
Hoge Vucht.
6.3.1 Huidige situatie
Deze stadslob bestaat net
als lob west uit twee buurten (ﬁguur
56). De bekende strokenbouw voert
ook hier de boventoon. De buurten
worden gescheiden door bungalows
die tussen de buurten zijn gerealiseerd. Naast deze bungalows zijn ook
twee basisscholen gelegen in deze
ruimte. Op een smalle straat na, die
tussen de scholen en de bungalows
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loopt, is er geen relatie tussen de buurten onderling. De enige plek waar herstructurering heeft plaatsgevonden in
Wisselaar is in deze twee buurten. De
buurt in het noorden kent een viertal
locaties waar de kopse kanten en garageboxen van de strokenbouw zijn
vervangen door appartementencomplexen
van driehoog. In de in
zuid gelegen buurt is
het voormalig buurtwinkelcentrum vervangen door een groter
appartementencomplex met zorgvoorziening.
Beiden buurten
hebben in het midden
een groot groen grasveld met beperkte invulling. Deze te groot
ontworpen openbare

ruimte verliest, mede door de matige
indeling, kwaliteit. De verbinding met
de Vuchtpolder bestaat uit een klein
groenveldje met wat strokenbouw
en blinde gevels, die uitkijken op het
landschap. In het zuiden staan er bungalows tussen de strokenbouw en het
water dat om Wisselaar heen loopt.
Een directe verbinding met de kant
van Biesdonk ontbreekt hierdoor.
De weg, die deze lob met de sportboulevard verbindt, loopt door naar
het oosten tot lob oost. Aan deze
weg, daar waar het de groene vinger
kruist, staan een kerk en het buurthuis van Wisselaar. Beiden vragen om
vernieuwing of uitbreiding van de
bestaande locatie.

ﬁguur 56: Huidige situatie lob midden

6.3.2 Groene vinger
De groenzone ten oosten van
de middelste lob heeft een verloederde uitstraling. Grote groenvelden
met hoog gras en bomen zonder indeling weerspiegelen een gebrek aan
onderhoud (ﬁguur 57). Hierdoor is de
gebruikerswaarde erg laag en is het
een verlies voor de wijk, dit terwijl het
juist een verrijking kan zijn. Verder
naar het zuiden neemt de bebouwing in het groen toe. Deze bebouwing, die in de loop der tijd aan deze
groene vinger is toegevoegd, zwakt
het gebruik van de groene vinger
als geheel af, maar laat voldoende
ruimte over om als groene vinger erkend te worden. De verbinding van
de groene vinger met de waterloop,
die om Wisselaar heen loopt, bestaat

ﬁguur 57: Huidige situatie van de groene vinger in lob midden

uit een groen veldje dat tussen de bebouwing ligt. Aan deze groene vinger
liggen ten westen de strokenbouw
van de stadslob en aan de oostkant
galerijﬂats met garageboxen. Deze
galerijﬂats, met zijn garageboxen
direct aan het water van de groene
vinger, benutten de waarde van de
locatie niet. De blinde plint en de
garageboxen, die geen relatie aan
gaan met de natuur, maken de locatie
minder aantrekkelijk en missen bovendien de kans gebruik te maken
van de locatie.
Een verandering is nodig om
kwaliteitswaarde en het gebruik van
de groene vinger te verbeteren. Beginnend met de relatie met de Vuchtpolder (ﬁguur 58). Het agrarische landschap van de polder gaat hier over in

de groene vinger. Om dit landelijke
agrarische karakter te laten verlopen naar de meer publiek stedelijke
groene vinger, biedt urban farming
de oplossing. De volkstuinen, die eerder aan de rand wegstopt waren in
het noorden van lob west, komen nu
terug en representeren de vertaalslag
die het agrarische landschap naar het
publieke domein in de groene vinger
maakt. Naast urban farming is er ook
plek voor experimenten met duurzaamheid en komen er werkateliers
en mogelijkheden tot verkoop van
opbrengsten aan de recreatieve route
van de Zwarte Dijk. Zo ontstaat er dynamische plek die inspeelt op de locatie en een entree van de Vuchtpolder naar de groene vinger mogelijk
maakt.

ﬁguur 58: Nieuw ontwerp van de groene vinger
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Dit gebied loopt over in een
park waar gerecreëerd kan worden.
Door een indeling met verblijfsplekken, wandelroutes en speelvoorzieningen te realiseren, neemt de
gebruikswaarde toe en wordt de
kwaliteit verbeterd. Verbindingen
over het water zorgen voor toegankelijkheid en verbinding met de
bebouwing aan de oostkant.
De galerijﬂats, die aan deze
waterloop liggen en richting het
zuiden langs de vinger gebouwd zijn,
krijgen ook een kwaliteitsimpuls.
Door het ‘ongebruikte’ grasveldje,
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wat nu tussen de blinde plint en het
water ligt, bij het gebouw te betrekken krijgt de locatie een heel ander
uiterlijk (ﬁguur 60). Door van deze
zone, tuinen te maken, die met een
trap naar de eerste verdieping lopen,
ontstaat er een kwaliteit, die nergens
anders in de buurt te vinden is. Het
zelfde geld voor de garageboxen aan
het water. Door op deze locatie woningen aan het water te realiseren
wordt de woning voorraad verrijkt
met unieke woontypes.
Verder naar het zuiden wordt
het water doorgetrokken om ver-

ﬁguur 59: Nieuwe situatie van de groene vinger gezien vanf de Vuctpolder

derop weer aan te sluiten bij het gehele water netwerk. Door deze lijn
door te trekken wordt de hier wat
afgezwakte groene vinger gedragen
en wordt de herkenbaarheid vergroot. Ook komen zo de galerijﬂats
aan het water te liggen, waardoor
dezelfde kwaliteitsimpuls gegeven
kan worden als bij de andere galerijﬂats. Zo ontstaat er een eenheid die
loopt van noord naar zuid die met een
zachte overgang van natuur naar bebouwing een kwaliteitsimpuls geeft
aan zowel de groene vinger, als de
galerijﬂats.

ﬁguur 60: Voorbeeld van galerijﬂat met tuin aan het water

6.3.3 Stadslob met as
In de huidige situatie is er geen
sprake van directe verbinding tussen
de twee buurten (ﬁguur 61). Aan de
route van de geplande as liggen veel
blinde gevels en grote groenvelden.
Beiden straten van de toekomstige
as zijn verbonden met het midden
van Wisselaar. De noordelijke straat
mond uit bij de Vuchtpolder.
De nieuwe as verbindt de
buurten in de lob met elkaar in maken
een connectie tussen Wisselaar en
Biesdonk en Wisselaar en de Vuchtpolder (ﬁguur 62). In het zuiden is
de as toegankelijk vanaf de hoofdweg in Hoge Vucht. Door het water
over te steken, wat alleen voor langzaam verkeer bestemd is, wordt de
as bereikt. Het andere verkeer kan

ﬁguur 61: Huidige situatie van de interne as in lob midden

via de bestaande route de wijk in rijden. Zo blijft de interne as gewaarborgd. In het noorden mond de as
uit bij de Vuchtpolder. Deze semistedelijke rand wordt gekenmerkt
door de bebouwing aan het water
en dient ook als overgang tussen
stad en land. Aan weerskanten van
de as komt hoge nieuwbouw die ook
hier als entree dient voor de stad.
In het midden van de as, waar de
twee voormalige straten worden verbonden, komt het nieuwe centrum
van Wisselaar. Door de realisatie van
een plein op deze plek wordt de as
visueel doorgetrokken. Zo ontstaat
er een eenheid in de stadslob waarbij
het centrum een verbindende functie
voor de lob en de as heeft.
Bij het ontwerp van de as

komen dezelfde principes als bij de
as in lob west aan bod. De tweezijdige oriëntatie, het proﬁel en indeling worden hetzelfde om zo de herkenbaarheid en hiërarchie van de as
te versterken. Een plek aan de as die
ook voorkomt in de andere lobben is
de plek van het groenveld binnenin
de buurten. Deze grote openbare
ruimte met weinig kwali-teitswaarde
worden vervangen door bebouwing (ﬁguur 63, 64, 65 en 66). Zo
krijgt de stadslob een hogere dichtheid, wordt de structuur van de as
doorgetrokken en worden de proﬁelen van de straten rondom dit voormalige groen smaller omwille van
woonstraat die zij representeren.
Op deze plekken vloeit de openbare
ruimte als het ware weg en is elke

ﬁguur 62: Nieuw ontwerp van de interne as
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ﬁguur 63: Huidige situatie van de Knesselarestraat

ﬁ18
guur 65: Transformatie van de Knesselarestraat

ﬁguur 64: Lokatie van de Knesselarestraat

vorm van intimiteit verloren. Aan de
kant van de as zijn deze groenvelden
ingesloten door blinde gevels. Aan de
andere kant van de as ligt strokenbouw met dezelfde kenmerken als
die van het voorbeeld gegeven bij de
as van lob west. De nieuwbouw op
het groenveld krijgt hoekwoningen
die verbinding maken met de woonstraten. De rest van de as wordt conform de eerder genoemde richtlijnen
van de as ontworpen.
6.3.4 Woonstraten
Net als in lob west liggen de
straten in een rasterpatroon (ﬁguur
67). De proﬁelen voldoen ook niet
aan de eisen die voor de woonstraat
gelden. Door deze straten waar mogelijk te versmallen, met name rond
ﬁguur 66: Doorsnedes Knesselarestraat voor (boven) en na (onder) ingrepen

ﬁguur 67: Huidige situatie van het stratenpatroon in lob midden

ﬁguur 68: Nieuwe hiërarchie in het stratenpatroon in lob west
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de groenvelden, wordt het verschil
in hiërarchie duidelijk en komt er een
herkenbare structuur in de stadslob
(ﬁguur 68). Waar de straten eerder
rechte lijnen waren en op zich zelf
stonden worden de woonstraten
nu meer onderdeel van het geheel.
Door hoekwoningen te realiseren en
door het aanpakken van blinde gevels
ontstaat er een structuur die doorloopt en het geheel versterkt.
6.3.5 Stadsrand
De standrand van deze lob en
groene vinger vertalen de transitie
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ﬁguur 69: Publieke lint in de nieuwe situatie in lob midden

van stedelijke stadsrand in lob west
naar het natuurlijke recreatie gebied
van Park Hoge Vucht (ﬁguur 59). De
nieuwbouw aan de stadsrand van de
middelste stadslob komt dichtbij en
aan het water te liggen. Door tegen
de blinde gevels aan te bouwen die
uitkijken op de Vuchtpolder, wordt
deze gemiste oriëntatie aangepakt
en wordt er tevens gebruik gemaakt
van het landschappelijke goed. Dat
gebeurt ook door het voormalige
parkje deels te bebouwen met woningen die aan het water liggen. Dit
open karakter waarborgt de waarde

van de plek voor de huidige bewoners
en kadert tegelijkertijd het landschap
in. Dit semi-stedelijke karakter van de
stadsrand is een stepping stone naar
de eco-rand van de groene vinger.
Deze publieke plek waar het landelijke agrarische karakter van de polder over gaat in de meer publiek stedelijke groene vinger, is tevens ook
een opmars naar de parkrand bij Park
Hoge Vucht.
6.3.6 Publiek lint
Het publieke lint, dat in de
middelste lob wordt doorgezet vanaf
het westen, kent op het moment
twee scholen, bungalows, een kerk,
het buurthuis en appartementen
(ﬁguur 69). In de nieuwe situatie komt
het nieuwe centrum van Wisselaar op
de plek waar de as van de middelste
lob en het publieke lint elkaar kruisen.
De bungalows maken plaats voor dit
nieuwe centrum. Hierdoor kan het
publieke lint, van bebouwing in het
groen met publieke- en woonfuncties
worden doorgetrokken naar lob oost.
Het middelpunt van Wisselaar
biedt plaats voor een nieuw buurtcentrum en ondernemerschap. Met de
beoogde toename van de dichtheid
komt er ook meer vraag naar faciliteiten. Door deze faciliteiten hier te vestigen , wordt de centrumfunctie ervan
versterkt. Het plein dat wordt ontworpen dient naast verbinding van de as

LOB OOST

ook als collectieve ruimte waar plaats
is voor terugkerende collectieve
evenementen.

6.4 Lob oost
De laatste lob de behandeld
wordt is tevens de kleinste. Met een
verbinding in het zuiden naar het winkelcentrum Hoge Vucht en Park Hoge
Vucht in het noorden biedt deze wijk
de toegang naar de Vuchtpolder
6.4.1 Huidige situatie
Lob oost bestaat uit een buurt
die uit vier identieke delen bestaat.
Deze delen staan ten op zichten van
elkaar redelijk op zichzelf. Ze hebben
een L-vormige uiterlijk en bestaan
voornamelijk uit strokenbouw (ﬁguur 70). De opvulling van de L-vorm
varieert tussen meer strokenbouw,
twee-onder-een-kap of groen. Ook

ﬁguur 70: Huidige situatie lob oost

hier is een groot groenveld dat te
kort komt in maatvoering en indeling. Langs deze openbare ruimte
loopt een straat die in het midden
van de buurt ligt. Deze straat staat in
verbinding met Winkelcentrum Hoge
Vucht en loopt tegen de rand van
Park Hoge Vucht aan.
6.4.2 Groene vinger
In vergelijking met de andere

groene vingers dient hier minder te
gebeuren (ﬁguur 71 en 72). Het park
dat langs het water loopt, heeft met
monumentale bomen en een parkindeling een goede gebruikerswaarde. Park Hoge Vucht, waar de
vinger uit voort vloeit, is even eens
een gewaarde recreatieplek. De
aansluiting van de omgeving op het
park in de groene vinger kan echter
beter. De hoogbouw zowel ten westen als ten oosten van de groene vinger gaan met hun blinde plinten geen
interactie aan met het groen. De
galerijﬂats aan de oostkant gaan door
middel van privétuinen aan het water
voor de eerste etage wel het dialoog
aan met de groene vinger. Net als
bij de galerijﬂats in de vorige groene
vinger wordt de groene ruimte nu
wel gebruikt door bewoners. Het
groenveld bij de galerijﬂats aan de
westkant van de groene vinger wordt
ook gebruikt voor deze privétuinen.
Hierdoor wordt het groengebied geactiveerd en komt er meer interactie
tussen de galerijﬂats en de groene
vinger. Door een collectieve invulling
aan de resterende groene ruimte te
geven, ontstaat er meerwaarde voor
de buurt en de wijk.
6.4.3 Stadslob met as
De huidige straat, die als as
gaat dienen heeft, de richting, locatie en het begin- en eindpunt al,
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ﬁguur 71: Huidige situatie van de groene vinger in lob oost

maar moet in de vormgeving nog verbeterd worden (ﬁguur 73). Het begin
en eind van de as wordt nu vormgegeven door vier blinde gevels; geen
uitnodigende of typerende vormge-
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ﬁguur 73: Huidige situatie van de interne as in lob oost

ﬁguur 72: Huidige ontwerp van de groene vinger in lob oost

ving van een as. Door deze straat te
transformeren naar de interne as van
de stadslob worden deze blinde gevels direct aangepakt (ﬁguur 74). Naar
het zuiden toe is er een verbinding

met Winkelcentrum Hoge Vucht, het
middelpunt van Hoge Vucht. Door de
entree van de interne as dusdanig te
veranderen wordt de herkenbaarheid
verbeterd door de zichtlijn die er is

ﬁguur 74: Nieuw ontwerp van de interne as

vanaf de Groenedijk bij het winkelcentrum. Aan de andere kant van de
as bevindt zich Park Hoge Vucht. Een
pad dat door een klein parkje en over
het water heen gaat verbindt lob oost
met Park Hoge Vucht. Het einde van
de as dat op dit pad aansluit, krijgt
net als de as in het zuiden een duidelijk begin.
Het grote groenveld in de
wijk wordt dusdanig verkleind dat de

ﬁguur 75: Herhaald ontwerp van de Knesselarestraat

ﬁguur 76: Huidige situatie van het stratenpatroon in lob oost

maat correspondeert met de plek.
Samen met een nieuwe indeling van
verblijfsplekken en speelvoorzieningen wordt door het oppervlakte te
verkleinen de kwaliteit verbeterd.
Tevens is deze groene ruimte onderdeel van het publieke lint. Het realiseren van de verdichting van de
groenruimte geeft ook de kans de as
beter te deﬁniëren. In plaats van dat
de ruimte wegvloeit de grote openbare ruimte in, wordt hij nu ingekaderd door de bebouwing. Net als bij
de andere stadslobben wordt de as in
het midden doorkruist door het publieke lint. Door de as dezelfde uitstraling en afmetingen te geven
wordt de as herkenbaar en brengt het
hiërarchie in de buurt (ﬁguur 75).

6.4.4 Woonstraten
Ook bij deze stadslob geldt
dat de bestaande woonstraten te
grote proﬁelen hebben. Een rommelige indeling en blinde gevels dragen ook hier niet bij aan de gewenste
woonsfeer. De woonstraten liggen direct aan de as, liggen intern of staan in
verbinding met de buitenkant van de
stadslob (ﬁguur 76). Door de verdichting van het groenveld, het vervangen
van de blinde gevels en het toepassen
van hoekwoningen ontstaat er in de
hele wijk meer eenheid en hiërarchie
(ﬁguur 77).
6.4.5 Stadsrand
De stadsrand van deze stadslob en groene vinger bestaat voor-

ﬁguur 77: Nieuwe hiërarchie in het stratenpatroon in lob oost
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de oude ondergrond bieden kansen
voor een gevarieerde ﬂora en fauna.
Zo ontstaat een ecologisch interessante plek en levert het daarmee een
bijdrage aan de ontwikkeling van de
natuur in de stad. Ook dient het park
als watermachine en vervult daarmee
een belangrijke rol in de lokale waterhuishouding. De grazende koeien,
van het type ‘Limousine’ (ﬁguur 79),
leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en het beheer van het Park
Hoge Vucht. Daar waar Park Hoge
Vucht in Wisselaar begint, bestaat
het uit een park met daarin gelegen
Parkhoeve Breda Noord. Deze hoeve
voorziet het park van een kinderboer-

ﬁguur 78: Nieuw ontwerp lob oost vanaf Park Hoge Vucht

namelijk uit Park Hoge Vucht. De
transitie ingezet vanaf lob west van
stedelijk naar natuur krijgt hier zijn
uiteindelijke vorm (ﬁguur 78). Tussen
de eco-rand en Park Hoge Vucht ligt
het eiland van het Wommelgemhof.
Dit wooneiland met laagbouw met
groene daken geeft een bijzondere
woonsfeer aan de rand van de Vuchtpolder. Vanaf de kant van de Vuchtpolder is het matig zichtbaar. Met
het water, dat nog tussen polder en
wooneiland ligt, is deze groenstedelijke locatie een laatste stap van
de transitie naar de natuur van Park
Hoge Vucht.
In Park Hoge Vucht is plek voor
recreatie en natuur. De verschillen in
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ﬁguur 79: Runderen van het Limousine-ras in Park Hoge Vucht

derij, moestuinen, midgetgolf en een
plek om een drankje te nemen. Met
de opvang voor dieren en educatie
voor kinderen is het een diverse locatie in het groen.
6.4.6 Publiek lint
Het publieke lint in lob oost
begint in het westen met de galerijﬂats die in het groen staan (ﬁguur
80). Het lint loopt daarna door de
lob heen. Door de nieuwe oriëntatie richting deze groen-rode zone,
op de plek waar voorheen de blinde
gevels van de strokenbouw stonden,
wordt er direct aan dit lint geleefd.
Het verkleinende groenveld heeft nu
de breedte van het lint en draagt met
zijn publieke functie voor de stadslob bij aan het publieke karakter.
Ook de basisschool ten westen van
deze groene ruimte heeft een publieke functie. Verder naar het oosten
loopt er een groenstrook richting de
galerijﬂats. Aan deze groenstrook
staan twee-onder-een-kap huizen,
die het patroon van de strokenbouw
doorbreken, waardoor het lint met
bijzondere gebouwen in het groen
zijn weg blijft volgen. Meerdere
galerijﬂats in het groen geven het
publieke lint een vervolg richting het
oosten en loopt via Geeren-Noord
naar Waterdonken.

ﬁguur 80: Publieke lint in de nieuwe situatie in lob oost
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7

PLANNING
Om het stedenbouwkundige plan te kunnen realiseren is een planning nodig. Waar
in het verleden op grote schaal de hele wijk vernieuwd kon worden, zij het in de
vorm van totale sloop of inbreiding, moet vandaag gekeken worden naar kleinere
projecten op de korte en lange termijn. Door in te spelen op momenten waarop gemeente, coöperatie of bewoners ingrepen doen in de wijk, kan er gericht gewerkt
worden binnen de lijnen van het stedenbouwkundig plan.

7.1 Slow urbanism
De huidige economische situatie laat het niet meer toe om investeringen van verschillende partijen in
één momentum te laten samenvallen.
Grote projecten waarbij gemeenten
en corporatie samen in korte tijd hele
wijken radicaal vernieuwen zijn niet
meer van deze tijd. Verspreid over de
toekomst zullen corporaties en gemeenten op verschillende momenten
investeren in een wijk. Dit betekent
dat de stad in een continu proces
van opwaardering verkeert. Een opwaarderingsplan zorgt er voor dat
investeringen voor renovatie en onderhoud doeltreﬀend kunnen worden
ingezet. Woningverbetering, opknapbeurten van straten of groenbeheer
zijn elke keer een stap in de wijkvernieuwing.
Het is een vorm van
‘Slow-Urbanism’. Dit betekent niet
dat er geen plannen gemaakt moeten
worden. De plannen dienen juist als
richtlijn voor de wijkvernieuwing en
zijn gemaakt voor de lange termijn.
De planning voor het opwaarderingsplan voor Wisselaar kent
een drietal fases waaraan de verschillende wijkvernieuwingen gekoppeld
zijn (ﬁguur 82, 83 en 84). Deze wijkvernieuwing zijn telkens gekoppeld aan
de verschillende actoren. In de eerste
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fase wordt gekeken welke projecten
onmiddellijke van start kunnen gaan
en daarmee als katalysator en basis
dienen voor de rest van het plan. In
de twee fase speelt onderhoud een
rol. Bij renovatie van de bebouwing
of de openbare ruimte kan direct ingespeeld worden op nodige ingrepen
conform het wijkplan. De laatste fase
kijkt naar de wijkvernieuwing bij herstructurering. In deze fase zijn grotere projecten mogelijk en divergeert
het plan naar zijn voltooiing.
7.1.1 Nu
De sterkhouders van het
stedenbouwkundige plan zijn de

ﬁguur 81: Primaire ingrepen, assen en verbindingen

stadslobben met de interne as en
de groene vingers. Alvorens alle
nieuwbouw in deze lobben wordt
gerealiseerd, moet er eerst een basis
liggen welke het gebied aantrekkelijker maakt om in te investeren. Daarnaast zijn het leggen van belangrijke
verbindingen belangrijk, zodat de
bewoners al kunnen wennen en genieten van deze nieuwe connecties.
De stadsrand en de assen spelen hierbij een belangrijke rol (ﬁguur 81). De
verbinding naar de assen en de assen
zelf geven de nodige herkenning en
werken daarmee het gebruik ervan in
de toekomst in de hand.
Het park ten zuiden van lob
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ﬁguur 82: Ingrepen in de openbare ruimte met moment van ingrijpen en actoren

west vormt de toegang tot de as.
Door deze toegang nu te realiseren
kan de plek groeien en wordt het een
bekende entree van de wijk. Door de
houten plateaus en banken langs de
oever van het water ontstaat er een
verblijfsplek die zich in de loop der
tijd ontwikkelt tot de entree van de
interne as van stadslob west. Aan de
andere kant van lob west staat nog
een deel strokenbouw die nu niet meteen weg hoeft, maar in de toekomst

deels gesloopt moet worden voor toegang van de as tot de nieuwe stadsrand. Deze stadsrand komt op de
plek waar nu de volkstuintjes staan.
Omdat deze hier plek moeten maken
voor de nieuwe stadsrand en terugkomen in de eco-rand, kan verhuizing
nu al plaatsvinden. Zo ontwikkelt er
op de nieuwe locatie een karakter dat
tijd nodig heeft en zo in het totaalplan zijn plek inneemt. Ook wordt er
op deze locatie de fysieke verbinding

met de Vuchtpolder gelegd zodat de
gebruikers kunnen wennen aan deze
nieuwe verbinding. Ook bij de andere groene vingers komt de fysieke
verbinding met de Vuchtpolder nu tot
stand, zodat deze gebieden in de loop
van de tijd vergroeien met de omgeving en qua gebruik en bekendheid
zijn geïntegreerd in de wijk.
De assen zelf kunnen al een
beginnende transitie ondergaan door
middel van de scheidingsmuurtjes bij
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ﬁguur 83: Ingrepen in de bebouwing met moment van ingrijpen en actoren

de voortuinen. Door deze relatieve
kleine ingreep ontstaat er al een
herkenbare lijn die door elke stadslob
loopt. Door in de toekomstige woonstraten ditzelfde principe toe te passen met de groene heggen, is er tijd
voor de beplanting om te groeien. Zo
wordt de verrommeling van de voortuinen ingeperkt en wordt er een begin gemaakt aan de totale structuur
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van de stadslob. Waar mogelijk kunnen ook al bomen gepland worden.
Zo wordt de richting en herkenbaarheid van de as al vergroot en is er tijd
voor de bomen om te groeien.
In de groene vinger te midden
van Wisselaar moet de waterlijn doorgetrokken worden. Door daar nu aan
te beginnen kan deze waterloop zich
ontwikkelen tot aangenaam gebied

dat in de wijk geïntegreerd is. In een
later stadium kunnen de tuinen van
de galerijﬂats, die hier op aansluiten,
gerealiseerd worden.
Door nu deze verbindingen en
de eerste kenmerken van de stadslob
te realiseren, ontstaat er een basis die
zorgt voor gewenning en herkenbaarheid. Samen met de verbetering van
de groene vingers wordt het gebied

aantrekkelijker voor investeerders en
worden renovatie en herstructurering
rendabeler.
7.1.2 Renovatie
Wanneer de openbare ruimte
of de bebouwing om renovatie
gevraagd, is dat het moment om
wijkvernieuwingen
volgens
het
stedenbouwkundig plan uit te voeren. De belangrijkste plekken voor
renovatie zijn de assen en de woonstraten.
Het asfalt van de straten in Wisselaar
vertonen tekenen van veroudering
en zullen een keer vervangen moeten worden. Een ander moment om
in te springen is bij de aanleg van rio-

len, elektra en dergelijke momenten,
waarbij de straat open gebroken
wordt. Door bij deze ingrepen de indeling van de assen en woonstraten
conform het masterplan toe te passen, wordt er ingespeeld op geplande
werkzaamheden. Zo kunnen renovaties aan de wijk gekoppeld worden
aan het wijkvernieuwingsplan en
worden er zo twee doelen gelijktijdig
aangepakt.
Als de coöperaties besluiten
de bebouwing te renoveren geeft
dat de kans om aanpassing te doen,
die aansluiten bij het masterplan. Het
aanpakken van de voorgevels van de
strokenbouw kan voor meer eenheid
en kwaliteit leiden in de wijk. Het
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vervangen van de gedateerde trespa,
het hervoegen en het schilderen van
de kozijnen geeft alles een duurzamer
uiterlijk. Daar waar de blinde gevels in
de toekomst niet worden vervangen
moeten ramen komen om zo de uitstraling te veranderen en de samenhang tussen de bebouwing onderling
te vergroten.
Bij renovatie van de galerijﬂats kunnen gemakkelijk tuinen op
de begane grond aangelegd worden.
Deze tuinen zijn voor de bewoners
van de eerste etage bereikbaar via
een trap. Zo wordt de blinde plint aan
het zicht ontrokken en genieten de
bewoners van het groen.
Renovatie aan de groenstruc-

beplanting
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openbare
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ﬁguur 84: Ingrepen in de groenstructuur met moment van ingrijpen en actoren
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ﬁguur 85: Grootschalerige sloop (links) en nieuwbouw (rechts)

tuur moet inspelen op de natuur-, verblijfs- en recreatie functie. Door het
verdwijnen van de groenvelden in de
buurten zullen meer mensen gebruik
maken van de groene vingers. Door
deze een hoge gebruikswaarde te
geven zullen ze gewaardeerd worden
en biedt het een plaats waar de sociale cohesie kan groeien.
Door straten en openbare
ruimte dusdanig te renoveren wordt
er kwaliteit toegevoegd door gebruik
te maken van het bestaande. De
krachtig wordende stedenbouwkundige structuur dient als opzet naar de
nieuwbouw van de herstructurering.
7.1.3 Herstructurering
Als de gemeente besluit tot
herstructurering op grotere schaal
kan gekeken worden naar nieuwbouw
en de voltooiing van de groene vingers (ﬁguur 85). Bij de herstructurering draait het vooral om de stadsrand
en de inbreiding in de stadslobben.
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Als de tijd daar is om nieuwbouw te realiseren, dan is het van belang om de nieuwe stadsrand vorm te
geven. Deze schakel tussen stad en
land is de entree van Breda en geeft
Wisselaar en de stadslobben vorm.
Door de aansluiting op de interne as
van de stadslob dient het ook als voltooiing van de stadslob.
Nieuwbouw betekent in dit
plan ook sloop. De blinde kopse kanten en garageboxen van de strokenbouw maken plaats voor doorlopende
gevels met hoekwoningen. Zo kan de
structuur van het geheel doorlopen.
Ook de bungalows gaan weg om zo
meer eenheid in de wijk te creëren
en plek te maken voor de groene vingers, de interne as, het centrum van
Wisselaar en het publieke lint.
Verdichting van de groenvelden zorgen voor de hogere dichtheid van de stadslob en het realiseren
van de gewenste proﬁelen van de
woonstraten.

De nieuwbouw aan de groene
vinger in het westen zorgen voor een
nieuwe oriëntatie naar dit groengebied. Deze groene vinger zal hiervoor
ook moeten worden opgewaardeerd.
Het nieuwe park met de glooiende
waterlijn dient simultaan met de
nieuwbouw gerealiseerd te worden,
zo dat de oriëntatie ook waarde heeft.
Op plekken waar de straten
nog niet zijn aangepast volgens de
nieuwe indeling en proﬁelen gebeurd
dit alsnog. Zo ontstaat er uit eindelijk een samenhang in de stadslob en
een variatie in de wijk tussen stad en
natuur.
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REFLECTIE
Wisselaar is een van de vele naoorlogse wijken die Nederland telt. In plaats totale
sloop-nieuwbouw is er gekeken naar hoe er ook met dit type wijk omgegaan kan
worden. Door inspiratie te halen uit de klassieke stedenbouw in Nederland worden
er via het ‘slow-urbanism principe’ wijkvernieuwingen gerealiseerd. Maar wat is er
nou concreet tot stand gekomen in de wijk, zijn de gestelde doelen gehaald? En kan
deze casus als inspiratie dienen voor de toekomst van andere naoorlogse wijken?

8.1 Toevoeging
Door te kijken naar wat de
wijkvernieuwingen te weeg hebben
gebracht, wordt duidelijk wat er nu
concreet is veranderd. Hoe heeft het
concept zich staande gehouden en
hoe zijn de gestelde doelen gehaald?

Totaal huidige situatie: 1841 - 26 w/ha

‘Het vernieuwen van de modernistische wijk geïnspireerd door
een klassiek repertoire’
Waarin een hogere dichtheid, als alternatief voor een nieuwe wijk, kansen biedt voor een gevarieerdere samenstelling; zowel woontechnisch,
als sociaal. Door deze vernieuwing
op hiërarchische wijze toe te passen
ontstaan er een herkenbare eenheid
en een duidelijk systeem. Door dit
alles te realiseren, samen met een
goede groenstructuur die verder
reikt dan de wijk, wordt de woon- en
ruimtelijke kwaliteit verbeterd en
ontstaat er een krachtige stedelijke
structuur.

Totaal in het nieuwe plan: 2360 - 33 w/ha

De totale dichtheid in Wisselaar is toegenomen van 26 naar 33
woningen per hectare in het nieuwe
plan (ﬁguur 86). Door de sloop van
250 woningen is de dichtheid niet
spectaculair toegenomen, maar met
de realisatie van 519 nieuwe wonin79

ﬁguur 86: Verandering in de woningvoorraad, meer in aantal en diversiteit. Met de oude (boven) en nieuwe (onder) situatie

gen neemt de woningvoorraad met
ongeveer 30% toe. De toegevoegde
dichtheid is ook wat lager omdat de
inbreiding beperkt is tot binnenin de
stadslobben om ruimte te geven aan
de groene vingers.
Met 229 nieuwe eengezinswoningen en 542 nieuwe appartementen is de woningvoorraad toegenomen. Op technisch gebied zorgt
de verhouding in de stadslobben tussen het aantal eengezinswoningen en
appartementen voor meer variatie.
Waar de woningvoorraad in de stadslobben voornamelijk bestond uit

ﬁguur 87: Connectie Vuchtpolder voor ruimtelijke kwaliteit

ﬁguur 88: Ontwerp groene vingers voor ruimtelijke kwaliteit

eengezinswoningen van de strokenbouw en bungalows bestaat hij nu uit
een verspreiding van appartementen
en nieuwe en ‘oude’ eengezinswoningen. De variatie in de woningvoorraad zorgt ook voor variatie in het
straatbeeld, waardoor de monotonie
verdwijnt.
De nieuwbouw van de woningvoorraad brengt ook variatie in
sociale zin te weeg. Deze nieuwe woningen en het veranderende imago
dat de wijk ondergaat trekken andere
doelgroepen aan. Hierdoor wordt de
sociale samenstelling gevarieerder en
ontstaat er een dynamische omgeving.
Door de nieuwe indeling van
Wisselaar met de stadslobben en de
groenstructuur komt er een duidelijke structuur in de wijk. De interne
as en de woonstraten, die met hun
vormgeving hun karakter versterken,
zorgen voor de hiërarchie in de stadslob. Door dit karakter, dat in elke lob
wederkeert en het doen verdwijnen
van blinde gevels zorgt voor de eenheid in de stadslob en Wisselaar.
De vernieuwde relatie, die
de groenstructuur en Wisselaar aan
gaat met de Vuchtpolder, zorgt voor
een groen netwerk dat verder reikt
dan Wisselaar. De vernieuwde oriëntatie van nieuwbouw of renovatie
zorgt voor meer relatie tussen groen
en rood. Door het verdwijnen van

de groenvelden in de buurten zal er
meer gebruik gemaakt worden van
de groene vingers. Door deze groen
vingers een betere invulling te geven
met verblijfsplekken en speelvoorzieningen krijgen ze een hoge gebruikswaarde en bevordert het de sociale cohesie.
Al deze wijkvernieuwingen zorgen er voor dat de woon- en
ruimtelijke kwaliteit in Wisselaar toeneemt (ﬁguur 88). De impuls aan de
groene vingers, de woningvoorraad
en de nieuwe straten zorgen voor
een betere woonkwaliteit. De nieuwbouw biedt vanzelfsprekend een
goede woonkwaliteit, maar door de
omgeving te verbeteren neemt ook
de woonkwaliteit van de bestaande
bebouwing toe.
De ruimtelijke kwaliteit is toegenomen door de deﬁnitie van de
groene vingers en het samen te laten
gaan met de Vuchtpolder. De gehele
structuur van stadslobben en groene
vingers en de nieuwe structuren in
deze stadslobben zorgen voor meer
ruimtelijke kwaliteit, hetgeen de
stedenbouwkundige structuur van
Wisselaar krachtig maakt.
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8.2 Toekomst van de
naoorlogse wijk
De casus van Wisselaar laat
zien dat complete sloop van de
naoorlogse wijk niet nodig is om de
wijk te herstructureren. Door gebruik
te maken van bestaande structuren
en gerichte toevoegingen te doen
krijgt de wijk weer toekomstwaarde.
De
uitbreidingsmogelijkheden van de stad worden ingeperkt, maar de steden blijven groeien. Ook de vraag naar duurzaamheid
blijft groeien en de realisatie van de
compacte stad wordt de uitdaging.
De naoorlogse wijk biedt wellicht
een deel van de oplossing. Bijna elke
stad kent wel één of meerdere van
dit soort wijken. Vaak kennen ze een
lage dichtheid met daardoor (te) veel
openbare ruimte, die niet altijd voldoet aan de gewenste kwaliteit van
vandaag. Door deze gebieden te verdichten wordt: 1. de uitbreiding van
de stad tegengegaan en 2. de mogelijkheid voor herstructurering van
de naoorlogse wijk geboden. Door
de aanwezige voorzieningen in deze
wijken ligt er al een basis en hoeft er
niet een heel netwerk van verschillende infrastructuren aangelegd te
worden. Een duurzame oplossing
voor beide gevallen.
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Voor de naoorlogse wijk betekent dit dat hij afstand doet van de
stempel ‘de open stad’. Een open stad
die gericht was op de wijkgedachte en
de auto. Te groot ontworpen groenruimtes met lage gebruikswaarde
vertalen het idee van de gemeenschappelijke tuin niet meer. Maar
hoewel niet altijd even goed ontworpen, wordt de groenstructuur van de
naoorlogse wijk in totaliteit wel gewaardeerd. Echter deze grote groen
ruimtes en het gebruik van asfalt en
vaak dezelfde architectuur is er meer
behoefte aan geborgenheid en eigenheid. Verdichting kan deze behoeftes
bevredigen en tegelijkertijd voor een
sterkere stedenbouwkundige structuur zorgen.
Door te kijken waar plek is
voor groen, waar verdichting moet
plaats vinden en in welke vorm dat
moet gebeuren, ontwikkelt er zich
een wijkvernieuwingsplan welke de
wijk en stad verder helpt. In het geval
van Wisselaar is er gekeken hoe er
met deze aspecten omgegaan wordt
in wijken die vandaag de dag nog
steeds gewaardeerd worden (PlanZuid – Berlage, De Westelijke Tuinsteden – van Eesteren en de Stadsuitbreding van Hilversum – Dudok).
Deze tijdloos ogende wijken zijn
daarmee ook erg duurzaam en boden
inspiratie voor de strategie voor Wisselaar.

Door afstand te doen van ‘de open
stad’ gaan de deuren open voor een
nieuwe stempel. Wanneer je Wisselaar als voorbeeld gebruikt, dan
ontstaat er een wijk met de opzet
van de tuinstad (van Eesteren), de
structuur in de stadsdelen volgens
het klassieke rationalisme (Berlage)
met de vormgeving van het traditionalisme (Dudok). In Wisselaar gaf de
groenstructuur de doorslag voor de
gemaakte beslissingen en volgden de
invulling van de stadslobben uit principes zoals hiërarchie, eenheid,
hogere dichtheid en variatie. Met andere woorden voert hier de tuinstad
nog steeds de boven toon, een structuur die in veel naoorlogse wijken
wordt gewaardeerd en een die deze
wijken ook deﬁnieert. Deze eigenheid
van de naoorlogse wijk zorgt voor de
stempel ‘Tuinstad 2.0’, die de naoorlogse wijk van de toekomst deﬁnieert.

ﬁguur 89: Transitie van links naar rechts van de Meulebekestraat uit de huidige situatie naar de Meulebekestraat in de nieuwe situatie
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