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Inleiding
Opgave

Samenvatting

In dit project zijn Built
Environment studenten van
BUAS aan de slag gegaan met
een opgave voor het centrum
van Breda. Het Centrum
bestaat uit de stadsdelen
gevormd door de
‘huidige’ binnenstad en de
ontwikkelingen rondom
Via Breda. Via Breda is
de projectnaam voor de
ontwikkeling van de Spoorzone
in het centrum van Breda.
Op een oppervlakte van 160
hectare verrijst een nieuw
stadsdeel, naast de historische
binnenstad van Breda.
Tezamen vormen zij de
‘nieuwe’ binnenstad van
Breda. Een samenhangende
ontwikkeling van de
binnenstad en Via Breda is
zowel van belang voor de
versterking van de positie van
Breda als centrumstad in de
(Eu)regio, als voor de stad
zelf.

Tijdens het projecten hebben
negen groepen in één week
gewerkt aan hun opgave. Elke
groep had twee deelvragen
toegewezen gekregen welke
verwerkt moesten worden
in het plan. Deze deelvragen
waren als volgt:
1. Hoe kunnen het CSM
terrein en het Havenkwartier
een bijdrage leveren aan de
regionale en internationale
positionering van Breda?
2. Hoe kunnen het CSMterrein en het Havenkwartier
een bijdrage leveren aan vitale
en inclusieve stad?
3. Hoe kunnen het CSM
terrein en het Havenkwartier
een bijdrage leveren aan de
transitieopgaven rondom
Mobiliteit, Energie en
circulaire economie?
4. Hoe kunnen het CSM
terrein en het Havenkwartier
een bijdrage leveren aan een
duurzame stad en klimaat
adaptatie?
5. Hoe kan de Mark als centrale
en ecologische drager van het
gebied fungeren?
6. Hoe kunnen het CSM
terrein en het Havenkwartier
koploper worden in
verdere digitalisering en
technologische oplossingen en
de ontwikkeling van een ‘Smart
City’

Voor de integrale opgave gaan
we ons concentreren op een
deel van Via
Breda. De integrale opgave
beslaat het gebied van het
Havenkwartier en
het CSM terrein met hiertussen
de Mark als ruimtelijke drager
en verbinder van deze twee
gebieden.

In dit magazine zijn de
verschillende plannen van de
groepen te zien. Elk plan wordt
over twee pagina’s getoont aan
de hand van verbeeldingen en
een ondersteunende tekst.
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The circulair city
“Bourgondisch Breda
in een modern jasje”
In het plan “The circulair city”
staan er drie thema’s centraal.
Deze thema’s zijn mobiliteit,
energie en circulaire economie.
Elk thema is vooruitstrevend
en zijn geïntegreerd met
elkaar. Naast deze drie thema’s
is het thema regionale en
internationale positioneren een
belangrijk onderdeel van het
plan.
Breda heeft momenteel al een
belangrijke internationale
ligging voornamelijk naar
de Belgische grens toe. De
bedoeling is dat Breda de
poort van Nederland wordt,
met name gericht op het
internationale treinverkeer.
De thema’s mobiliteit, energie
en circulaire energie gaan
hand in hand met elkaar.
Duurzame mobiliteit is een
steeds groter wordend begrip,
denk hierbij aan bijvoorbeeld
elektrische auto’s of fietsen.
Ook auto- en fietsdeelsystemen
worden steeds populairder.
Duurzamere manieren van
energie en een circulaire
economie zijn twee thema’s
die steeds belangrijker worden
in de huidige samenleving.
Nieuwe technologieën
zullen er voor zorgen dat het
Havenkwartier een duurzaam
stadsdeel wordt.
Aan de noordzijde van de
haven komt en horecaplein
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met lokale producten. Deze
producten komen onterendere
uit het Havenkwartier waar
binnen de communities
collectieve tuinen zijn waar
ook verbouwd kan worden. Op

het huidige CSM-terrein komt
ruimte voor wonen met high
technologie.
Samen zorgen we voor een
bourgondisch Breda in een
modern jasje.
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Port Breda

“De rivier als

temperatuurregelaar”

Deze visie van het gebied is
gebaseerd op de duurzame stad
die klimaatbestendig is en een
smart city concept heeft. In het
gebied zal gewoond, gewerkt
en gerecreëerd worden.

Enkele gebouwen zullen
behouden blijven en
gerenoveerd worden. Het
toegevoegde woonmilieu zal
binnen het campusmodel
vallen. Het woning aanbod zal
variëren van kleine tot grote

lofts en van appartementen
en studio’s. Het gebied zal
grotendeels autovrij zijn op
een aantal noodzakelijk auto
wegen na. Op de Markkade zal
een fiets- en loopverbinding
worden gerealiseerd.
Er zullen voldoende
parkeervoorzieningen worden
gerealiseerd waarna de reis
vervolgd kan worden met
de fiets of te voet. Door
middel van een City Hub
kan er een verzamelpunt
ontstaan waar winkels en
horeca gelegenheden worden
bevoorraad en waar inwoners
eventueel hun pakketjes
kunnen ophalen. Afval kan
wordt niet meer opgehaald
door vrachtwagens, maar er
wordt gebruik gemaakt van
Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT). Dit systeem
bestaat uit een container die
verbonden is met verschillende
transportbuizen en een
afzuigsysteem. Restafval kan
op twee verschillende locaties
gestort worden. Dit zal ervoor
zorgen dat afvalscheiding meer
gestimuleerd wordt, maar
maakt het storten van afval niet
onmogelijk.
Het water van de Mark, dat
in de zomer ongeveer 24°C
is, kan gebruikt worden
als koelingswater voor de
omliggende gebouwen.
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Inclusief, vitaal en
ecologisch
“Natuurlijk verbinden”

PLANKAART

Pagina 10 | Groep 3

Een groene omgeving is goed
voor de mentale gezondheid
van mensen en zorgt voor
een grote biodiversiteit in een
stad. De oever van de Mark
wordt groen ingericht en er
komt meer ruimte voor de
rivier. Op deze manier worden
er meerdere landschappen
gecreëerd. Het water van de
Mark gaat ook gebruikt worden
om de omliggende woningen te
verwarmen.
Het Havenkwartier krijgt een
vrij dichte bebouwing met veel
verschillende functies. Het is
de bedoeling dat er gewoond,

gewerkt en gewinkeld kan
worden. Ook bedrijven als
Belcrum Beach en Pier 15
blijven bestaan en dragen bij
aan de identiteit van de stad.
Op het huidige CSM-terrein is
er een campus opstelling waar
de stad in het park staat en niet
anders om. Boven de haven
staan veel oude loodsen die
gerenoveerd en her bestemd
worden. Deze gebouwen zullen
een grote invloed hebben op
de omliggende architectuur.
Op deze manier blijft het
Havenkwartier haar eigen
karakter houden.

Het Havenkwartier wordt hét
nieuwe stadsdeel van Breda.
Een stadsdeel waar iedereen
kan wonen, leven en presteren.
De plek waarin mensen
gestimuleerd worden om
gezond en milieu vriendelijk
te leven en de natuur in
evenwicht is met de stad.
Het Havenkwartier wordt
inclusief, vitaal en ecologisch.
Als inclusieve stad is het van
groot belang dat iedereen
naast elkaar kan leven, wonen
en werken. Verschillende
leeftijdscategorieën en culturen
leven samen, maar ook mensen
met een beperking horen er
bij! Omdat het van groot belang
is dat mensen gezond leven,
worden mensen gestimuleerd
om te lopen of fietsen naar
werk. Daarnaast is er een route
door het Havenkwartier waar
gelopen, gerend of gefietst
kan worden door het groen.
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Internationaal, inclusief, vitaal Breda
“Van historisch industriegebied naar
een unieke stedelijke havenbuurt die
alleen Breda biedt”
Pagina 12 | Groep 4

Met de vitale stad is er
voornamelijk gekozen voor een
focus op de mens en toekomst.
Zo zullen er op verschillende
plekken door de stad
openbare sportvoorzieningen
gefaciliteerd worden. Op
deze manier is sporten voor
iedereen mogelijk. Daarnaast
is de toekomst ook belangrijk,
dus het faciliteren van
alternatieve vervoermiddelen
en het stimuleren van
duurzame brandstoffen
staat centraal. Dit kan
bijvoorbeeld door elektrische
bussen te laten rijden. In
een internationale stad zijn
bussen van groot belang om
toeristen en tijdelijke inwoners
te voorzien van een goed
openbaar netwerk. Door met
het onderwijs te focussen
op internationaal onderwijs

halen we meer kennis naar
het Havenkwartier. Door het
huisvesten van internationale
studenten en mensen met een
lager en hoger inkomen wordt
er gezorgd voor een vitale stad.
Het havenkwartier zal een
stedelijk karakter krijgen
waarbij de randen richting de
mark geïntegreerd worden
in het groen. Zo is er een
zachte overgang tussen stad
en natuur. Deze overgang zal
ook aan de andere kant van de
Mark aanwezig zijn. Langs het
spoor zal vanuit het station een
stedelijk karakter worden door
getrokken. Op deze manier
wordt er voor gezorgd dat het
historisch industriegebied
wordt getransformeerd
naar een unieke stedelijke
havenbuurt.

In het nieuwe Havenkwartier
staan drie thema’s centraal;
de inclusieve, vitale en
internationale stad. Elke
thema draagt een steentje bij
aan het Havenkwartier van de
toekomst.
In de inclusieve stad is
een deeleconomie een
belangrijk segment. Ook zal
er worden ingezet op het
middenklassensegment. De
stad moet uiteindelijk voor
iedereen toegankelijk zijn.
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Festival Kwartier
“Belcrum Beach en Pier 15
ATIE zijn de mainstage ”
VISUALISATIE

UCHT

Het uitgangsount van de
visie is het creëren van een
metafoorisch festival rondom
het Havenkwartier. Een
festivalterrein is op te delen
in verschillende ‘stages’, deze
vormen deelgebieden met een
eigen karakter met diverse
woonmilieus.
Het Havenkwartier is onder
te verdelen in drie gebieden:
het schiereiland, de stip en
de schouw. Het streven is
naar kwaliteit op het gebied
van stedenbouw, openbare
ruimte en architectuur met
aandacht voor duurzaamheid
en klimaatadaptatie.
Bij het festival zijn diverse
‘camping terreinen’
toegevoegd, welke de
woongebieden vorme.
Camping A is de grootste
camping en heeft een
hoge dichtheid, waarbij
multifunctioneel gebruik
wordt gemaakt van de ruimte.
De daken en gevels worden
aangekleed met groen. De
binnentuinen van de gesloten
bouwblokken worden groene
binnenwerelden waar ruimte
is voor rust en intimiteit.
Camping A is voornamelijk
bedoelt voor het goedkopere
segment woningen. Camping B
heeft een industriële uitstraling
en hier worden dan dus ook
woningen met een grotere
korrel gerealiseerd. Op de
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westelijke uiteinde van de strip
is een punt met voorzieningen
gecreëerd in de vorm van een
bazaar. Dit zal een levendig en
dynamisch gebied worden waar
mensen kunnen verblijven
en ontmoeten. Camping

C wordt gerealiseerd in de
Schouw en bevat vooral rijtjes
woningen en twee-onder-eenkap woningen zijn. Camping
C zoekt meer de verbinding
met de Belcrum en vormt een
overgangsgebied.

SFEER IMPRESSIE ZWEMHAVEN

P

P

plint

oer buiten het plangebied

oer in het plangebied
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COLLAGE

Blauw verbindt
“De Smart City
op het water”

het water een belangrijke rol
in de mobiliteit. Auto’s zijn
beperkt toegankelijk in op
de verschillende eilanden.
Om snel van het ene naar
het andere eiland te komen

3D-BEELDEN

In een land als Nederland
hebben we al eeuwen lang
te maken met het water om
ons heen. Het water wordt
op veel manieren gebruikt,
maar personen vervoer (op
een pondje hier en daar na)
nog weinig. Breda gaat dit
veranderen en gaat het water
op.

is het mogelijk een boot te
gebruiken. Deze boten werken
automatisch en zijn met een
computer systeem aan elkaar
verbonden, zodat ongelukken
worden voorkomen. Deze
boten varen tussen de
verschillende eilanden maar
kunnen ook richting het
centrum van Breda varen of
richting Terheijden. Op twee
eilanden, de kleinste twee,
kan niet gewoond worden.
Deze eilanden zijn bedoeld
om energie op te weken door
middel van water- en zonneenergie. Daarnaast zullen
deze eilanden ook gebruikten
worden door verschillende
dieren zoals vogels om
zich te nestelen. De andere
eilanden zijn wel bedoeld om
te wonen en/of te werken.
Op elk eiland zijn er andere
typologieën te vinden, elk
met haar eigen community.
Hoe dichter het eiland bij
het Havenkwartier is gelegen
hoe stedelijke de typologieën.
Het meest oostelijke eiland
heeft echte hoogbouw en een
internationaal centrum.

Mobiliteit is een en blijft
een belangrijk onderwerp.
Hoe kom je van punt A naar
punt B? In dit plan speelt
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E-melting together
“Op verschillende
niveau’s ontmoeten”
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Ooit nagedacht hoe de stad
van de toekomst er uit komt
te zien? Hier is uw kans!
E-melting maakt gebruik van
nieuwe technologieën om een
zo duurzaam mogelijke stad te
ontwikkelen.
E-melting zal veel gebruik
maken van duurzame energie.
Op daken van woningen
zullen windmolens worden
geplaatst die grotendeels alle
woningen kunnen voorzien
van elektriciteit. Ook de
vele fietspaden die door het

plangebied en op de gebouwen
zorgen voor een groot deel
van de voedsel voorziening
in het Havenkwartier en
het CSM-terrein. De groene
daken zorgen voor een prettig
woonmilieu binnen als een
prettige leefmilieu buiten.
De stedenbouwkundige
structuur is te benoemen als
een stad in een park. In deze
structuur wordt er veel in de
hoogte gebouwd waardoor er
meer ruimte op het maaiveld
overblijft. Deze ruimte kan
worden ingericht als park of als
landbouw. De bebouwing heeft
een internationale architectuur
wat er voor zorgt dat meerdere
culturen zich prettig voelen
in de omgeving. Dit heeft als
gevolg dat veel internationale
bedrijven zich graag vestigen
in E-melting. E-melting kan
samen met deze bedrijven
streven naar nog betere
technologieën en E-melting
blijven vernieuwen.

plangebied lopen kunnen
energie opwekken. Een deel
zal gebruikt worden voor
bijvoorbeeld verlichting, maar
de rest kan gebruikt worden
voor andere doeleinde. Andere
energie kan worden opgewekt
door aardwarmte en waterstof.
Dit deel van de stad is niet
alleen in energie bijna geheel
zelfvoorzienend, er wordt ook
voedsel verbouwd. Vertical
farming is verder ontwikkeld
en kan veel verschillende
soorten groente kweken.
Verschillende kassen in het
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Manhattan aan de Mark

“Meest duurzame

stadsdeel van Europa”

Het creëren van een nieuwe
binnenstad is hier niet aan
de orde. Er is een focus
op beleving en ecologie,
wat zorgt voor een eigen
kenmerkende karakter. De
Mark wordt uitgebreid en de
groene loper langs het spoor,
wordt doorgetrokken over het
CSM-terrein. Het gebied is
grotendeels autovrij en aan
de vervoersvraag wordt op
duurzame manieren voldoen.
Het Havenkwartier gaat
functioneren als een
hoogwaardig stedelijk gebied,
met relatieve hoogbouw. Aan
de westelijke kant van het
Havenkwartier blijft er ruimte
voor het nu al bestaande
Belcrum Beach en andere
recreatieve ondernemingen.
In het Havenkwarier komt
woon, werk en recreëren
samen. Aan de andere kant
van de Mark is het huidige
CSM-terrein gelegen. In het

oostelijk gedeelte is bestaat
voornamelijk uit appartement
complexen. Hoe verder we
van de Mark af gaan hoe lager
de bebouwing en hoe minder
stedelijk het gebied wordt. Het
is wonen in het groen. Het park
dat langs het spoor is gelegen
kruipt tussen de woningen en
creëert ontmoetingsplekken
tussen de bewoners. Omdat
de auto grotendeels wordt
geweerd uit het gebied, is er de
mogelijkheid om de straten als
een zo genoemde leefstraat in
te richten. In deze leefstraten

Het nieuwe plan voor het
Havenkwartier moet vitaal,
inclusief, duurzaam en
innovatief te zijn. Het creëren
van een inclusieve en vitale
stad wordt bereikt door te
focussen op een optimale
beleving van de bewoners.

hebben bewoners inspraak
op de inrichting van de straat.
Doordat bewoners samen een
straat creëren ontstaat er een
sterke sociale cohesie en een
diversiteit aan activiteiten
in elke straat. De auto wordt
geweerd uit het gebied maar
dit betekend niet dat er geen
rekening mee wordt gehouden.
Er is ruimte voor een mobiliteit
hub waar men de auto kan
parkeren en te voet of met de
fiets verder de wijk in kan.
Samen wordt er gezorgd voor
een inclusieve en vitale stad.
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Sky-High Breda
Denk groots,
ust,“Reuring
en Ruis
Blijf klein”
Rust

Reuring

Rust
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• woningen, EYECATCHER wate
EN RUIMTES VOOR onderming
ATELIERS

• WONINGEN, STEK, BELCRUM BE
EN PIER 15 met ruimte voor
Het plan
gebied is in vieren
ondernemingen
te verdelen. Het meeste
noordelijke gebied, is een plek
waar ruimte is voor wonen,
ondernemingen en ateliers. De
watertoren blijft bestaan en is
de eyecatcher van dit gebied.
Het reuring gebied heeft plaats
voor woningen, maar Stek,
Belcrum Beach en andere
ondernemingen kunnen blijven
bestaan in dit gebied. Het is het
creatieve centrum van Breda.
Aan de andere kant van de
Mark komt een boulevard en
een zwembad. Aan de rand van
het gebied komen woningen in
een parkachtige sfeer met een
groen hart.

• Ruimte voor horeca rond d
boulevaard met een zwemb
• Woningen in parkachtige sf
EEN GROEN HART

Ruis

De twee onderwerpen die bij
dit plan centraal staan zijn
mobiliteit en duurzaamheid.
Met de huidige technologieën
gaan deze twee onderwerpen
steeds vaker samen.

maar dit heeft ook te maken
met zuinig om gaan met
de materialen die er al zijn.
Door een circulaire economie
worden producten vaker
hergebruikt en een tweede
leven gegeven. Zo worden
bijvoorbeeld de wegen in
het plangebied gemaakt van
plastic dat uit de oceaan wordt
gehaald. Ook is er hard een
transformatie nodig van bezit
naar deelmobiliteit. en moet er
meer gebruik worden gemaakt
van elektrische auto’s. Door
het hele plangebied zijn dan
ook veel elektrische laadpalen
om het gebruik van elektrische
auto’s te promoten.

Duurzaam wordt steeds
belangrijk en in dit plan is dit
ook zeker meegenomen. Bij
duurzaamheid word vaak al
snel gedacht aan duurzame
energie en een huis isoleren,

t
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