Amphia Langendijk
Stedenbouwkundig plan
31 augustus 2012

Colofon
Dit stedenbouwkundigplan + beeldkwaliteitsvisie voor de
openbare ruimte Amphia Langendijk is gemaakt in opdracht
van het Amphia Ziekenhuis in Breda, in samenwerking
met PTG Advies te Amersfoort en in goed overleg met de
gemeente Breda.
Het ontwerp, de teksten en afbeeldingen zijn (tenzij anders
vermeld) gemaakt door Urbis, bureau voor stadsontwerp.
31 augustus 2012
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Inleiding
Voor u ligt het stedenbouwkundig plan voor de terreinen van het
Amphia ziekenhuis locatie Langendijk te Breda. Amphia gaat zich in
Breda concentreren op de locatie Molengracht. De locatie Langendijk
komt op korte termijn vrij. Dit plan toont aan wat de ruimtelijke
en programmatische invullingen kunnen zijn bij herontwikkeling
van het terrein. Het terrein is ca. 6,3 ha groot. Voorafgaand aan dit
stedenbouwkundigplan is in februari 2008 een visie op het gebied
geleverd. Het plan is gebaseerd op die visie en de gemeentelijke
randvoorwaarden van 01-05-2011. In 2012 heeft nog een nadere
evaluatie tussen Amphia en gemeente plaats gevonden. Er is goed
nagedacht en gediscussieerd over welke woningen het beste aansluiten
op de Bredase woningmarkt. Helder is dat de woningmarkt op dit
moment onzeker is. Dit stedenbouwkundig plan gaat dan ook uit van
het ontwerp van een heldere, ruimtelijke structuur dat op diverse wijze
bebouwd kan worden. De feitelijke invulling is afhankelijk van de stand
van zaken op de woningmarkt.
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Na een beknopte analyse van de huidige situatie, zijn we tot een
aantal mogelijke verkavelingen gekomen. De verkavelingen zijn vooral
gebaseerd op de ligging van de locatie grenzend aan de zone langs
het riviertje de Aa- of Weerijs en als hoekpunt van de wijk Boeimeer.
Met referentiebeelden wordt getoond met welke woningtypes
de proefverkaveling is ontworpen en getekend. De geschetste
verkavelingen vormen geen blauwdruk. Om toch het plan over een
langere periode vast te houden zijn de voorkeurs proefverkavelingen
omgezet in een afsprakenkaart, hierin liggen de ruimtelijke kwaliteiten
besloten. Tegelijkertijd biedt het ruimte voor voortschrijdende inzichten
en veranderingen op de woningmarkt.

plangebied (bron: Google Earth)

Dit plan is opgesteld in opdracht van Amphia Ziekenhuis en is mede
ontwikkeld door PTG Advies. Deze visie is opgesteld in samenspraak met
de ambtelijke diensten van de gemeente Breda.

topografische kaart
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plangebied in weidere omgeving ligging aan het stadslandschap en als markant hoekpunt aan Boeimeer

Analyse

Analyse
Historie
Elke plek in Nederland heeft een culturele geschiedenis. De historie van
het gebruik van een plek laat sporen na in het heden. Het ziekenhuis
Amphia Langendijk ligt in de wijk Boeimeer. Het grenst aan een riviertje de Aa- of Weerijs. De bierbrouwerij van Oranjeboom heeft voor de
verhuizing naar Rotterdam hier gestaan.
De wijk Boeimeer is een typische na-oorlogse woonwijk, gebouwd
volgens de idealen van die tijd (wijkgedachte en tuinstad). De structuur
van het (agrarische) landschap van voor die tijd is niet overgenomen. De
wijk kent een consequent en orthogonaal verkavelingspatroon. Opvallend in het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan is de stevige hoek.
Het is dus de nadrukkelijke bedoeling geweest van de ontwerpers van
Boeimeer om deze markante hoek te markeren.
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Archeologie
Het plangebied ligt in een landschappelijk divers gebied. Het grootste
gedeelte is gelegen in de beemden ‘Boeimeer’, in het zuiden ligt het op
de rand van de hoge dekzandrug ‘Kop bij de Oranjeboombrug‘ en in
het zuidoosten in het beekdal van de ‘Zaanmark‘. Elke zone heeft een
eigen archeologische verwachting. Het grootste deel van het plangebied
ligt in een zone met een lage archeologische verwachting. Het zuidwesten van het plangebied heeft een hoge archeologische verwachting en
de uiterst zuidoostelijke punt een middelhoge archeologische verwachting.
Dit gegeven is in het ontwerptraject meegenomen; het zuidoostelijke
deel (middelhoge verachting) wordt niet veranderd en blijft onbebouwd
(groen). Het zuidwestelijke gedeelte komt overeen met de projectie van
het ‘markante hoekpunt’, die in de fasering het laatste aan de beurt is.
De verwachting is daarom dat er voldoende tijd is om - indien nodig archeologisch onderzoek te laten verrichten.
Bestaande situatie
Het voormalige Diaconessehuis is schuin ten opzichte van het orthogonale patroon van Boeimeer neergezet. Het riviertje de Aa- of Weerijs
heeft na de recente reconstructie weer het grillige verloop zoals vroeger. Een belangrijk en opvallend relict is de monumentale bomenlaan
die net ten zuiden van de locatie ligt: het Ruitersbospad. Dit pad is door
de aanleg van de Graaf Engelbertlaan afgeknipt. Het pad loopt letterlijk
dood. Het Diaconessehuis is aan drie zijden volledig ingepakt, het is niet
meer te herkennen. Aan de zijde van de Graaf Engelbertlaan staat het
nog wel vrij, de strakke gevels vormen een fraai beeld. Het voormalige
zusterhuis staat vrij in de ruimte, prominent aan de Langendijk. Het
gebouw hoort dus in het straatbeeld.

historische kaart ca. 1850 over bestaande situatie

het uitbreidingsplan Boeimeer uit 1951; markant hoekpunt

De locatie Amphia Langendijk ligt op een hoekpunt van de wijk Boeimeer. Het vormt een prominente buitenhoek. Aan de westkant grenst
de locatie aan het stadslandschap rondom het riviertje de Aa- of
Weerijs. Aan de zuidkant van Breda zijn twee groene wiggen die diep
de stad inprikken. De ene is de Aa- of Weerijs zone, de andere het groen
rondom het riviertje de Mark. Als we de zone rondom de Aa- Weerijs
beschouwen vanaf de locatie dieper de stad in, dan zien we een driedeling als het gaat om de vormgeving van de rand. Van een klassiek singelprofiel, via een brutalistische strakke rand naar een enigszins rommelige
uitstraling ter plaatse van de huidige parkeerterreinen.
archiefopname van het Diaconessehuis

Gemeentelijk beleid
Naast de gemeentelijke structuurvisie Breda 2020 heeft de gemeente
Breda de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van Amphia
Langendijk vervat in een apart boekwerk. De kaart hiernaast is een
getekende samenvatting van de ruimtelijke randvoorwaarden die de
gemeente stelt. Hieronder staat wat deze voorwaarden inhouden.
1 aansluiten op orthogonaal grid
De stedenbouwkundige opzet van de wijk met de hiërarchische opbouw
middels assenkruisen en de beide groene buffers worden als waardevol
benoemd in de Cultuurhistorische gebiedsverkenning naoorlogse woonwijken in Breda (1940-1970). Het verdient dan ook de aanbeveling deze
stedenbouwkundige kenmerken te behouden en te versterken. Met
name de oorspronkelijk bedoelde overgang tussen stad en platteland
middels de groene buffers is nu verdwenen door de harde grens tussen
het parkeerterrein van het ziekenhuis en het park.
2 wonen in het park; groen blauwe randen
Aan de westzijde van het plangebied langs het beekdal is er een kans
om door middel van vrijstaande bebouwing de planontwikkeling te
dooraderen met de groenblauwe kwaliteit van het Zaartpark. Vrijliggende waterwoningen zijn daarbij bv mogelijk, mits deze buiten de Aa
of Weerijs blijven, deze valt onder beheer van het Waterschap. Een singelrand of achterkanten naar het park wordt nadrukkelijk niet gewenst.
Dit is dé kans om een stuk van de wijk Boeimeer naar het park toe te
laten keren. Dat dient zonder een auto-ontsluiting tussen park en woningen te gebeuren. Een bewoonde rand van het park dient een aantal
robuuste openbare plekken te hebben.

mogelijk aanhaken bij de omliggende structuren, zoals het fietspad
parallel langs de Zuidelijke Rondweg. Daarnaast moeten de routes ook
aantakken aan het bestaande stratenpatroon van de wijk. De huidige
afslag aan de Graaf Engelbertlaan kan komen te vervallen.
6 laankarakteristieken behouden en door ontwikkelen
De Langendijk is de belangrijkste weg waaraan het te ontwikkelen
gebied is gelegen. Ook de Zaart voert naar het gebied, maar is geen
volwaardige ontsluitingsroute omdat het wegprofiel van 6m inclusief
parkeerstrook hiervoor te smal is. De Vriesdongen heeft geen ontsluitende functie.
7 kenmerken elementen Boeimeer inzetten als ontwerptool
Denk hierbij aan kaprichtingen (Catssingel) , semi-private ruimtes (Vriesdongen), diversiteit typologiën (geheel Boeimeer).
8 groen- en waterstructuur
De nieuwe ontwikkeling kan het enigzins verscholen park weer in beeld
brengen. In plaats van een buffer, met een scheidende functie tussen de
wijken, moet het park beter gaan functioneren als ontmoetingsruimte,
als verbindend element.
De proefverkavelingen die verderop in dit boekwerk worden getoond
voldoen in meer of mindere mate aan deze voorwaarden. Een verkaveling met bijvoorbeeld laagbouw in de vorm van geschakelde of vrijstaande woningen aan de zijde van de Graaf Engelbertlaan zal geen
geluidbuffer vormen. De twee eindmodellen zoals opgetekend in de
randvoorwaardenkaarten voldoen volledig aan de 8 hierboven genoemde voorwaarden.

3 bebouwing als geluidsbuffer
Aan de zuidzijde van het plangebied dient dmv bebouwing en/of
landschappelijke inrichting een geluidswerende voorziening te worden
getroffen voor de nieuwe buurt ‘Langendijk’. Deze dient dusdanig te
worden vormgegeven dat er vanaf de zuidelijke rondweg een fraaie
presentatie van de stad is.
4 massa / hoogte
Met het oog op het gewenste programma en het groenstedelijk karakter zijn appartementen in hoogbouw niet gewenst. Bijzondere appartementengebouwen van beperkte hoogte die aansluiten bij de GWIvraag kunnen overwogen worden. Daarbij zou gebruik kunnen worden
gemaakt van het hoofdgebouw van het ziekenhuis. Nieuwe buurten
kunnen een goede start krijgen door het behoud en gebruik van reeds
bestaande en bekende elementen, al dan niet met een nieuwe invulling.
Het hoofdgebouw van Ziekenhuis Langendijk heeft weliswaar een geringe cultuurhistorische waarde, maar is wel een kenmerkend beeldelement. Ook het duurzaamheidaspect speelt hier een rol; hergebruik kan
duurzamer zijn dan sloop/nieuwbouw. Onderzocht moet worden wat
de mogelijkheden van hergebruik zijn van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
5 ontsluiting
De hoofd(auto)ontsluiting zal via de Langendijk lopen. Deze heeft een
breed wegprofiel met aan weerzijden bomen in de bermen. De weg is
voldoende breed voor de functie als ontsluitingsroute. De Jacob Catsstraat, die haaks op de Langendijk staat kan als secundaire ontsluiting
dienen, evenals de Zaart. De langzaam verkeerroutes moeten zoveel

randvoorwaarden gemeente Breda
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Ruimtelijke kwaliteiten
Amphia Langendijk is de prominent aanwezige buitenhoek van de wijk
Boeimeer. Deze markante positie wordt versterkt doordat het complex
in de buitenbocht van de Graaf Engelbertlaan ligt. Het ligt van twee
kanten goed in het zicht. Daarnaast grenst de locatie een het stadslandschap rondom het riviertje de Aa of Weerijs. Aan de zuidkant van
Breda zijn twee groene wiggen die tot diep de stad inprikken: de Aa- of
Weerijs zone en het groen rondom het riviertje de Mark. Als we de zone
rondom de Aa of Weerijs beschouwen vanaf de locatie dieper de stad in,
dan zien we een driedeling als het gaat om de vormgeving van de rand.
Van een klassiek singelprofiel, via een brutalistische strakke rand naar
een enigszins rommelige uitstraling ter plaatse van de huidige parkeerterreinen. Deze driedeling geeft houvast om de locatie op een eigen
wijze opnieuw te structureren, uiteraard met een goede uitstraling naar
het Zaartpark.
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De groene zone aan weerszijde van de Graaf Engelbertlaan kent andere
kwaliteiten. De weg krijgt meer en meer een parklane-achtig karakter.
Breda zal zich meer langs deze zuid-tangent presenteren. De ontwikkeling van het project de Wig langs de A16 en de bouw van het Sculpturapark zijn hier voorbeelden van. De herontwikkeling van het Amphia
terrein biedt kansen om deze presentatie van de stad verder te vergroten. Het groen langs de Graaf Engelbertlaan begint een landschappelijk
thema te krijgen, alle interventies laten driehoekige en piramidale vormen zien. Binnen dit thema is de hoekverdraaiing van de locatie t.o.v.
het Ruitersbospad goed in te passen.

kansen en kwaliteiten studiegebied

analyseschets Aa of Weerijszone en zone rondom Graaf Engelbertlaan; de hoek van Boeimeer neemt een markante positie in

Boeimeer
Boeimeer laat zich herkennen als een veelkleurig buurtje, georganiseerd
rond een heldere orthogonale structuur van straten. De veelheid van
ruimtelijke uitzonderingen in de vorm van woonzorgcentra en ziekenhuisvoorzieningen in grote afwijkende gebouwen hebben weliswaar
de hoek aan het Zaartpark beïnvloed, maar de hoofdopzet is door het
heldere stratenpatroon duidelijk herkenbaar gebleven. Vandaar dat al
in een vroeg stadium in het ontwerpatelier is gekozen voor het versterken van deze drager in de vorm van het doorzetten van dit stedenbouwkundig patroon in de vrijkomende gebieden. De bedoeling is , dat deze
structuur een diversiteit aan woningtypes toelaat, zonder dat het geheel
aan helderheid zal inboeten. De openbare ruimte zal daarom in eenduidigheid van vormgeving dit ook moeten ondersteunen. In de buitenste
rand zal het omliggende parklandschap voelbaar gemaakt moeten
worden. De zuidwesthoek van het nieuwe gebied is bij uitstek geschikt
om als stevig en markant object de hoek van de gehele wijk naar het
stadslandschap aan te duiden.
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kansen en kwaliteiten plangebied

Proefverkavelingen

Ontwerponderzoek
Voorafgaand zijn een aantal verkennende studies gedaan naar de schaal
en inpassing binnen de structuur van Boeimeer. Ook de richtingen en
met name de hoekverdraaiing van het ziekenhuis gebouw ten opzichte
van de wijk is nader bestudeerd. De belangrijkste verkenningen zijn
hiernaast afgebeeld. Duidelijk werd al gauw, dat bij het verdwijnen van
het ziekenhuiscomplex er weinig reden en behoefte is om een gebouw
van een dergelijke schaal in Boeimeer in te passen. Een andere eerste
conclusie , die kon worden getrokken , is de wenselijkheid van het doortrekken van de orthogonale structuur van bebouwing , in de vorm van
afwisselende laagbouw/ grondgebonden woningen. Voor de markante
hoekverdraaiing binnen het gebied , lijken twee belangrijke opties mogelijk: verdraaiing met of zonder grote gebouwen zoals delen van het
Diaconessehuis, waarbij een interessante groene wig als ontwerpmiddel
in beeld komt.
Programmatisch en ruimtelijk zijn er ten opzichte van behoud / hergebruik nog diverse keuzen te maken:
• Het handhaven (en herbestemmen) of slopen van de zusterflat.
• Het (deels) handhaven en herbestemmen van het voormalig Diaconessehuis.
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In eerste instantie zijn de consequenties hiervan in modellen onderzocht. Op de hierop volgende pagina staan deze afgebeeld. Wat we
hieruit kunnen concluderen is het volgende:
• Het handhaven van de huidige zusterflat is ruimtelijk goed in te
passen. Boeimeer is gewend aan deze middelhoogbouw,het staat op
een markante positie en het is geen grote verandering als dit gebouw
wordt herbestemd. Wel dient het gebouw qua architectuur te worden
verbeterd of tenminste een face lift te krijgen en dient het op maaiveld
beter aan te sluiten op de omgeving van de Langendijk.
• Het slopen van de zusterflat is een optie. Op de locatie kunnen dan
een (beperkt) aantal nieuwe grondgebonden woningen gerealiseerd
worden. Ook is het mogelijk op dezelfde plek weer een nieuw even
hoog woongebouw te realiseren, dit is namelijk de noordzijde van de
locatie. Deze hoogtemaat levert dus nooit schaduwhinder op, .
• Los van de keuze handhaven of sloop van de zusterflat blijft de stedenbouwkundige structuur hetzelfde. De prachtige huidige bomenlaan
in het verlengde van de Jacob Catssingel, blijft gehandhaafd en wordt
versterkt door deze nog verder het plangebied in te trekken.
• Het geheel handhaven van het voormalige Diaconessehuis levert een
situatie op met een dominant aanwezig historisch gebouw met enige
cultuur historische waarde. Dit gebouw heeft een hoekverdraaing ten
opzichte van het stratenpatroon van Boeimeer. Het handhaven en herbestemmen heeft grote consequenties voor de herontwikkeling. Om het
bouwblok af te ronden richting het Zaartpark is een groot nieuw complex nodig. Dit gebouw is te groot van schaal en maat. De hoekverdraaiing wordt te grof. De beide delen van het oude ziekenhuis handhaven is
dus niet gewenst.

• Herbestemmen van het Diaconessehuis heeft als voordeel dat de achterliggende nieuwe woonbuurt beschermt wordt tegen de geluiddruk
van de Graaf Engelbertlaan. Het gebouw vormt een buffer.
Het deels handhaven en herbestemmen van het voormalige Diaconessehuis levert de mogelijkheid op de Vriesdongen als ruimte door te trekken tot aan het Zaartpark.
• Totale sloop van het voormalige Diaconessehuis biedt voor de herontwikkeling uiteraard de meeste vrijheid. Echter de herontwikkeling dient
wel eenzelfde krachtige gebaar naar de Graaf Engelbertlaan te maken.
Privé-achtertuinen aan deze prominente rand is uit den boze.
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verkennende studies naar mogelijke voortzetting richtingen Boeimeer

Modellen
Op basis van het ontwerponderzoek en de gemeentelijke randvoorwaarden zijn er diverse verkavelingsschetsen gemaakt. Cruciaal in de verkaveling is de aanhechting met de wijk Boeimeer. Het stratenpatroon wordt
tot diep in de locatie doorgezet. De randen van het nieuwe buurtje
reageren telkens op specifieke wijze op de landschappelijke context.
De zone van de Aa of Weerijs loopt door tot in de locatie, waardoor de
groenblauwe kwaliteit van het Zaartpark wordt doorgezet en de wijk
Boeimeer zich naar het park zal gaan richten. Bijzondere woningtypes
(bijv waterwoningen) liggen in dit stadslandschap. De hoek van de locatie wordt gemarkeerd.
De schetsen vormen geen blauwdruk voor de toekomstige verkaveling,
maar toont de bebouwingsmogelijkheden. Het uitgangspunt hierbij is
de aansluiting op de orthogonale structuur van Boeimeer.
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De schetsen zijn financieel doorgerekend. De uitkomsten hiervan zijn
meegenomen in de modellenafweging. Op basis van de proefverkavelingen en de doorrekening is een ruimtelijk frame ontwikkeld waarin de
beste verkavelingen passen. Dit frame is de basis voor de latere ontwikkeling. Het frame kan gebruikt worden voor afspraken over bijvoorbeeld het wijzigen van het vigerend bestemmingsplan. Deze methodiek
kan vergeleken worden met het vakken vullen. De paden en de schappen staan, de producten kunnen daar (afhankelijk van de consumenten
behoeften) naderhand in gezet worden. Het plan is flexibel opgezet en
kan hiermee inspelen op wijzigingen in de woningmarkt.
Voor een inzicht in de financiële verantwoording en exploitatieopzet
verwijzen we naar het bijgevoegde document dat door PTG is opgesteld.

De structuur van de openbare ruimte is ten alle tijden
de constante factor. De bouwvelden kunnen,
afhankelijk van de stand van zaken op de woningmarkt,
en onafhankelijk van de keuze voor
herbestemmen, flexibel worden ingevuld.

overzicht diverse sloopvarianten met de ruimtelijke consequenties

overzicht varianten voor de wijze van slopen voormalig Diaconessehuis
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Overzicht modellen
Elk model is maatvast en met de huidige parkeernormen uitgetekend.
De modellen die financieel niet mogelijk bleken , zijn vooraf afgevallen.
Resumerend zijn daarna afgevallen:
Model A , vooral vanwege de grove schaal , die handhaving van beide
onderdelen van het Diaconessehuis te weeg brengt,
Model B, vanwege de onduidelijke structuur , die ontstaat tussen het
Diaconessehuis en de grondgebonden woningen aan het Vriesdongen,
waarbij de hoekverdraaiing niet voldoende meerwaarde oplevert en er
geen doorlopende groene introductie naar het Zaartpark kan ontstaan,
De modellen C en D verdienen de voorkeur, waarbij model C wordt
geprefereerd, vanwege de mogelijkheid om toch nog een paar relicten (
vleugel Diaconessehuis, zusterhuis) uit het recente verleden in te passen.
Model C wordt hierna verder uitgewerkt.
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model A

model B

model C

model D
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Ontwerpslag 2012
Model C is in 2011 gepresenteerd als uitgangspunt voor de afsprakentekening en bleek nog een aantal vragen op te roepen bij de gemeente
Breda. In 2012 heeft er nog een ontwerpslag plaats gevonden , waarin
deze vragen nader zijn onderzocht en verwerkt in het ontwerp, hetgeen
tot verdieping en verrijking van het plan heeft geleid. Het nieuwe plan
heeft een goed draagvlak bij de verschillende partijen gecreëerd.
Hiernaast staat het oorspronkelijke model uit 2011 afgebeeld, naast de
modellen , die in het debat van 2012 zijn ontstaan als reflectie op C.
Belangrijk hierin zijn vooral de interpretatie van het “passen in Boeimeer” als ook het verloop van de verlengde wegenstructuur van Zaart
en Vriesdongen geweest. Deze hebben geleid tot een aanpassing van
de ontsluiting, waarbij de Zaart als haakvormige woonstraat nu meer
los is van de Vriesdongen en alleen op de einden wordt vastgemaakt. Er
ontstaat hiermee een groter hiërarchisch verschil in ontsluitingsfunctie
van beide straten.
De verlengde Vriesdongen / Langendijk vormt een drager van de openbare ruimte, waaraan behalve woningen ook praktijkruimtes of kantoorruimte aan huis mogelijk moet zijn. De hoekpunten en plinten van
de bebouwing (Zusterflat) zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Bovendien
leidt deze beperkte functiemenging tot een meer levendige functionele
opbouw van de wijk.
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Tussen de straten zijn nu woonvelden ontworpen, waarin de typische
onregelmatige grondgebonden eigenschappen van Boeimeer tot hun
recht moeten komen. In deze velden moeten ook flexibiliteit van fasering en differentiatie van woonvormen binnen dat grondgebonden
karakter , worden waargemaakt. Per veld kan gevarieerd worden tussen
rijen van 4 woningen aaneen , 3 aaneen , 2 onder 1 kap, vrijstaand.
Nadere studies naar uitwerking van de zusterflat leiden tot de voorkeur van handhaving van die massa op die plek. Financieel lijkt er een
voorkeur te ontstaan naar sloop en nieuwbouw, binnen de aangegeven
bebouwingsenvelop, maar in deze studie gaan we ervan uit dat beide
opties mogelijk moeten zijn en wordt het besluit hierover uitgesteld
naar nadere architectonische uitwerking.

Belangrijk in het debat bleek ook de opvatting over het Diaconesse cluster. Steeds duidelijker werd een voorkeur naar een richtingverdraaiing
ter plaatse van Diaconesse, terwijl de velden de richting van Boeimeer
moesten aanhouden. In deze richtingverdraaiing bleek het mogelijk
om een groene zone op te nemen vanuit de Vriesdongen naar het
Zaartpark, waarbij de brug naar het park als vanzelfsprekend uit deze
openbare ruimte voortkomt. Discussie en studievarianten ontstonden
ter plaatse van de eerder geroemde markante hoek aan het park. Gestudeerd is op een ruimtelijk antwoord op de aan de overzijde van het
park gelegen Scupltura torens. Een toren van dezelfde afmetingen en
hoogte (60 m) zou dan vrijstaand op de hoek worden geprojecteerd. Dat
zou betekenen, dat het Zaartpark vanuit het zuiden, via een poort van
gebouwen de stad binnen kronkelt. Vanuit de zijde van de gemeente
werden echter overwegende bezwaren tegen deze variant opgeworpen,
waardoor deze vervolgens in de weging is afgevallen en niet verder is
uitgewerkt.
De andere optie is het ontwikkelen van een stevig en markant hoekpunt
gebouw , in de vorm van een appartementenblok met terrassen op het
zuiden en het westen , dat zich onder de bomen bevindt (max hoogte
20m). Dit blok zou in dezelfde richting worden gesitueerd als het te
handhaven deel van het Diacconessenhuis. Om meer ruimte te bieden
aan de doorgaande groene zone in de richting van het Zaartpark, dient
dit blok zich dan niet evenwijdig te ontwikkelen maar aan de noordzijde te worden afgeschuind. Dit vraagt om nadere architectonische
uitwerking die in deze studie niet op zijn plaats is. Hier wordt volstaan
met het weergeven van de enveloppe, waarin voldoende programma
aan appartementen wordt verantwoord en gewaarborgd.
Samenvattend gaat de voorkeur dus uit naar model 2012-C , die in het
vervolg hier nader wordt beschreven en uitgewerkt naar landschappelijke en architectonische consequenties.

model 2011-C

model 2012-A

model 2012-B

model 2012-C, voorkeursmodel
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Massastudie
Op de foto’s van de werkmaquette is naast de ruimtelijke structuur tevens de hoogteopbouw in de proefverkaveling af te lezen.
De wijk trapt als het ware af naar de Aa of Weerijszone. Daar wordt
de bebouwing niet alleen lager en minder compact, maar ook transparanter. Naar de Graaf Engelbertlaan toe worden de massa’s weer
wat hoger, vanaf deze zuid-tangent mag de wijk gezien worden. Als
hoogtegrens blijft het gebied onder de kronen van de bomen , door de
groenschermen schemert de nieuwe woonbebouwing door. Het is om
ruimtelijke redenen niet gewenst het markante project van het Sculptura park; de drie hoge torens, te kopiëren. Een subtielere omkadering
van het riviertje de Aa of Weerijs is nodig. Het is beter een markant,
middelhoog gebouw als hoekpunt van de wijk te realiseren. Als sluitstuk
en hoekpunt aan Boeimeer komt een hoogteaccent in de zuidwest hoek
van het terrein. Mooie terrasappartementen, op de zon en aan het park
zijn hier op hun plaats.
Op de foto’s van de werkmaquette zijn de varianten in beeld gebracht.
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Voor het terrein met het zusterhuis is zowel een verkaveling gemaakt
met de variant dat het gebouw wordt herbestemd en verbouwd naar de
eisen van deze tijd , als een variant met sloop / nieuwbouw van de flat
binnen een iets ruimere bebouwingsenvelop , qua breedte. Bij sloop /
nieuwbouw wordt het zusterhuis wel gesloopt waarna een nieuw appartementen gebouw met een vergelijkbare massaopbouw terug komt.
Stedenbouwkundig gezien heeft het terug bouwen binnen de massa
weinig implicaties, qua architectuur biedt nieuwbouw een geheel ander
perspectief. Ook voor de woningen is men bij een nieuw gebouw vrijer,
de huidige gebouwstructuur met bijhorende verdiepingshoogte is dan
niet meer maatgevend. Zie voor een hergebruiksmogelijkheid van dit
gebouw het hoofdstuk Planaspecten. Deze locatie leent zich uitstekend
voor woningen voor starters op de woningmarkt, Boeimeer heeft behoefte aan een nieuwe instroom.
Voor de andere zijde van de locatie (zuidkant) is er in de proefverkaveling ook een keuze aangeduid. Hier betreft het de wijze waarop het
oude Diaconessehuis opnieuw bestemd kan worden. Stedenbouwkundige studies hebben de voorkeur aangetoond van het handhaven van
het zuidelijkste gebouwdeel ( zie: verkennende studies). Belangrijke
stedenbouwkundige afweging betrof dan de beëindiging op de hoek. In
bijgaande foto’s van de maquette worden de verschillende opvattingen
over de hoekbebouwing weergegeven:
1.
2.

De toren op de hoek, als antwoord op de Sculptura drieling.
Het grote hoekblok ,dat meedraait in de richting van de vleugel
van het Diaconessenhuis
3.
Het aangepaste hoekblok met terrasappartementen op het
zuiden en het westen, in de richting van de Diaconessenvleugel, maar
tevens aangepast op de wenselijke vorm van de aanliggende groene
ruimte.

Zoals hiervoor al is beargumenteerd, is in de afweging de voorkeur naar
model 3. uitgegaan.
In alle modellen is bij het behoud van de zuidvleugel van het Diaconessenhuis voorgesteld om het karakter van het gebouw geheel te behouden en de indeling intern zodanig aan te passen , dat er goede appartementen van verschillende grootte kunnen ontstaan. Op de aansluiting
naar het bestaande gebouwencomplex is echter voorgesteld een klein
accent te introduceren , dat een laag hoger is dan het bestaande. Hiermee komt het vernieuwde gebouw beter zelfstandig tot uitdrukking in
de omgeving. Naast dit complex is nog ruimte voor een vrijstaand, compact appartementengebouw van 4 lagen hoog , op een halfverdiepte
garage. Hier kunnen 16 woningen worden gerealiseerd.
De ruimtelijke opbouw vanuit het Ruitersbospad laat nu aan de westzijde een hoogteaccent van 6 lagen ( net onder de boomkruinen) zien
, aan de oostzijde 4,5 lagen , met daartussenin het lagere appartementengebouw ( 2 lagen met middenin een 3e laag) van Diaconesse. Het
totaal wordt georiënteerd op het zuiden met terrassen aan het vergrote
water ( het parkeerterrein wordt weg gegraven), waaraan nog de mogelijkheid van een theehuis in het oosten wordt geopperd.
Stedenbouwkundig gezien is het ook mogelijk het gebouw van het
voormalige Diaconessehuis compleet te amoveren. De Vriesdongen kan
dan als ruimte mooi doorgetrokken worden waardoor er een handige
blokmaat tussen de doorgetrokken Vriesdongen en de doorgetrokken
Zaart kan ontstaan. Binnen deze blokmaat zijn verschillende woningtypes te realiseren.

aanzicht vanaf de Graaf Engelbertlaan; omkadering van de Aa of Weerijs

23

werkmaquette van de massastudie gezien vanuit het noordoosten (model 2012-C)
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werkmaquette van de massastudie gezien vanuit het zuidoosten (model 2012-C)
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stedenbouwkundige plankaart met ruimtelijk gezien meest gewenst model (model C1) - schaal 1 : 2.000

Hoofdstructuur
De hiernaast afgebeelde stedenbouwkundige structuur toont de nieuwe
ruimtelijke hoofdstructuur. Anders dan in de huidige situatie zal het
gebied goed toegankelijk zijn en een openbaar karakter krijgen. Het
raakt volledig verankerd aan de wijk Boeimeer. Los van de bouwkundige invulling wordt de ruimtelijke structuur voor een hele lange periode
vastgelegd.
De nieuwe woonbuurt hecht zich aan Boeimeer. Met name de structuur
van de openbare ruimte zorgt voor deze koppeling. Zowel de verlengde
Jacob Catssingel als de verlengde Zaart krijgen een ruim laanprofiel. Dit
profiel is gebaseerd op de huidige kwaliteit nabij de zusterflat. De twee
verlengde straten vormen in het plangebied een winkelhaak, hieraan is
als het ware de hele nieuwe buurt opgehangen.
fasering
Deze hoofdstructuur is erop gebaseerd dat een gefaseerde realisatie
mogelijk is. De meest logische volgorde is om te starten met de zusterflat. Vervolgens kan het oude ziekenhuis deels ontmanteld en deels
herontwikkeld worden. Daarmee zijn de laagbouwvelden en de waterwoningen vrij om te ontwikkelen. Tenslotte kan het nieuwe hoekvolume worden ontwikkeld. Deze heeft overigens ook een geluidswerende
functie voor de laagbouw; daarom is het wenselijk om niet te veel tijd
tussen de ontwikkeling van de laagbouw en het hoekvolume te laten.
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bestaande situatie verlengde Jacob Catssingel

nieuw profiel haak verlengde Jacob Catssingel en verlengde Zaart

referentie wonen aan het Zaartpark

nieuw profiel rand langs Zaartpark
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stedenbouwkundige hoofdstructuur

Buitenruimte

Huidige bomenbestand
Op het terrein van Amphia Langendijk staan een groot aantal bomen,
totaal ca 185 stuks. Deze zijn samen met een aantal bomen in de directe
omgeving recentelijk door Urbis geïnventariseerd op soort en kwaliteit.
(Totaal ca 300 bomen).
In het ontwerp is getracht zoveel mogelijk met de goede bomen rekening te houden, zodat deze in het nieuwe plan gespaard kunnen blijven.
Het grootste deel van de bomen die verdwijnen, staan op en langs het
huidige parkeerterrein, aan de westkant en zuidkant van het ziekenhuis.
Dit zijn hoofdzakelijk kastanjes en essen en een groep platanen. De kastanjes zijn niet heel bijzonder en asymmetrisch van vorm. De essen zijn
meestal niet al te oude en kunnen mogelijk nog verplant worden. Voor
twee bijzondere eiken (bij de huidige zuidelijke ingang van het parkeerterrein) wordt een eiland gemaakt, zodat deze in het nieuwe plan
gespaard kunnen blijven.
De eiken langs de Langendijk worden opgenomen in het nieuwe profiel
van deze straat. De bomen aan de achterzijde van Aeneas kunnen vrijwel allemaal gespaard blijven. Inclusief de 3 enorme rode esdoorns.
De bomen die direct langs de Zaart staan kunnen vrijwel allemaal blijven. Op de kruising met de Vriesdongen zullen twee (van de zes) robinia’s moeten wijken voor het doortrekken van de Langendijk.
De waardevolle bomen aan de waterkant langs het Diaconessehuis worden in het nieuwe plan opgenomen.
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bomeninventarisatie, geprojecteerd over de proefverkaveling

te handhaven bomen binnen het plangebied
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foto A: Esdoorn

foto B: Zomereik

foto C: twee Sparren

Foto D: Sierappel

Foto E: drie Esdoorns, rood

Foto F: Robinia’s

Foto G: Robinia’s
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Foto H: Trompetboom

Foto I: Meelbes

Foto J: drie Moerascypressen en een Iep

Foto K: Iep

Foto L: Treurwilg

Foto M: twee Eiken

Foto N: Fluweelboom en Valse Christusdoorn
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Ontwerp buitenruimte
De opzet van het ontwerp is gestoeld op het versterken van de structuur van Boeimeer. Er ligt hier een kans om de veelkleurige woonbuurt
langs haar herkenbare en eenvoudige orthogonale structuur op eigentijdse wijze door te zetten en daarmee af te ronden en te versterken.
Veelkleurigheid in vorm en opzet van de woningen en woonblokken is
mogelijk door de heldere eenvoud van het stedenbouwkundig patroon.
Het is vervolgens de bedoeling dat vanuit een sterk introverte sfeer in
het centrale deel bij Aeneas naar buiten toe steeds meer openheid en
openbaarheid van karakter ontstaat. Zo wordt de binnentuin van Aeneas nog ruimtelijk beschouwd als een introvert hof waaraan gewoond
wordt. De nieuwe hoek tussen het Zaart en Langendijk is voorgesteld
als een groene woonstraat, begeleid met bomen, waarbij de bestaande
eiken worden aangevuld, zodat over de complete lengte een goede laan
ontstaat. Naar buiten toe wordt het steeds opener en nemen de zichtlijnen naar het omringende park toe. Vanuit een relatief verkeersluw
straatje, in het verlengde van de Vriesdongen, zijn zichtlijnen langs de
te handhaven Diaconessewoningen en waterwoningen mogelijk. Om de
openheid hier te benadrukken, worden verspreide boomgroepen voorgesteld en langs het water een zacht glooiend talud. De beide woonsferen worden centraal in het plangebied met elkaar gekoppeld door een
viertal woonerfjes. De aanwonenden kunnen hier met de auto komen,
maar zijn hier duidelijk te gast.
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In onderstaande afbeelding is de hoofdstructuur van de openbare
ruimte schematisch weergegeven. Belangrijk onderdeel is de nieuwe
hoofdontsluiting binnen het gebied, die als een zware haakvormige
bomenstructuur door het gebied loopt. Deze sluit nauwkeurig aan op
de herkenbare orthogonale structuur van Boeimeer.
Evenwijdig hieraan loopt een secundaire haakvormige structuur, die
hieraan zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt.
Ten zuiden hiervan is een groene, parkachtige zone met daarin het te
handhaven bouwdeel van het Diaconessehuis.
Vanuit de hoofdstructuur is een aantal doorzichten richting het Zaartpark. De meest zuidelijke is tevens een fysieke voetgangersverbinding
met dit park.
De primaire en secundaire ontsluiting zijn langs de zusterflat met elkaar
gekoppeld. De vier woonerfjes vormen voor langzaam verkeer ook een
koppeling, maar voorgesteld wordt om dit voor autoverkeer aan een
zijde af te sluiten, om ongewenst sluipverkeer daarmee te voorkomen.
De overgang tussen de achterzijde van het verpleeghuis en de nieuwbouw wordt gevormd door een groen, autovrij hofje.
Dit stelsel van ruimtelijke eenheden vormt het duurzame bindweefsel
tussen de nader in te vullen bouwvlakken.

Door de verandering van het programma van ziekenhuis naar woonbuurt zal het aantal verkeersbewegingen drastisch afnemen. De directe
aansluiting aan de Graaf Engelbertlaan verdwijnt, ten gunste van de
doorstroming aldaar. Aan de Langendijk vervalt één afslag, waardoor de
verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger wordt.

structuur buitenruimte
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plankaart buitenruimte (schaal 1 : 2.000)

Profielen
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2
1

3

4
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Referenties - sferen
Binnen het openbaar gebied zijn een aantal sferen te definiëren. Op
deze dubbele pagina is geprobeerd om de gewenste sfeer in een beeld
te vatten.
De te onderscheiden sferen zijn:
A - waterkant
Groene oever met rietkraag en verspreid staande bomen in de waterkant.
B - Langendijk
Ruim profiel met aan beide kanten zware bomenrij (eiken). Haaks
parkeren tussen de bomen
C - woonerf
Woonstraat met groen. De auto is te gast.
D - ‘gras met bomen’, parkachtig
Verspreidstaande bomen (diverse soorten) op een grasveld; transparant, geen struikgewas.
E - hofje
Groene autovrije ruimte met enkele vrijstaande bomen.
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A - sfeer Waterkant

A

B

E

C

C
B
C
C

D

sferen

D - gras met bomen

B - sfeer Langendijk - haaksparkeren tussen bomen

C - sfeer woonerf - groenbakken

C - sfeer woonerf - spelen, de auto is te gast
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Referenties - materialen
Op deze twee pagina’s wordt preciezer ingegaan op het ambitieniveau
van het materiaalgebruik van het openbaar gebied in.
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rijbaan: rode gebakken klinkers

trottoirband: antracietkleurig

trottoir en woonerf: kleurechte betontegels (natuursteen toeslag)

trottoir en woonerf: kleurechte betontegels (natuursteen toeslag)

groene erfafscheiding langs het trottoir

Brug naar Zaartpark; vormgeving conform bestaande bruggen
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Parkeren
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Verkeersstructuur
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Planaspecten

Woningtypologie
De proefverkaveling is opgezet met een ruime variatie aan woningtypes. Deze differentiatie zorgt voor een compleet aanbod, het wordt een
gemêleerd buurtje. De referentiebeelden op de volgende pagina’s laten
zien met welke woningtypes de verkaveling is opgezet. Hierbij gaat het
niet om de architectuur maar om de typologie van de woning. Wel is gekeken of deze referenties passen op deze locatie. De referenties tonen
woningen die een warme, veelal rode tint hebben, deze kleur sluit goed
aan op de bestaande en omliggende bebouwing.
Bij het opstellen van de definitieve verkaveling is het mogelijk om de
types onderling uit te ruilen. Het stratenpatroon is dusdanig opgezet
dat het plan in grote mate flexibel is. Zo kunnen de twee-onder-eenkap woningen zowel vervangen worden door kavels voor vrijstaande
woningen of door korte rijtjes eengezinswoningen. Uiteraard hoeft de
definitieve verkaveling niet te worden ontworpen met alle getoonde
woningtypes. Uit de serie van de getoonde woningtypes kan een keuze
gemaakt worden. Voor de gemêleerde opzet is het wel van belang om
een verschil te kunnen maken per deelgebied, er dienen minimaal 5
verschillende typologieën te worden toegepast.
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woningtypes en aantallen uitwisselbaar, binnen de velden zijn diverse soorten
woningen inpasbaar. De definitieve keuze is afhankelijk van de stand van zaken
op de woningmarkt op het moment van realisatie.

doelgroepen
Zoals de diversiteit in woningtypes al doet vermoeden bedient het plan
een breed spectrum van de markt.
De zusterflat kan goed herontwikkeld worden tot startersappartementen, goedkopere huurwoningen of zorgwoningen. Zie ook “herontwikkeling bestaande opstallen”. Binnen het plangebied worden in totaal 62
zorgwoningen voorzien. Deze kunnen op diverse locaties als appartementen ofwel grondgebonden woningen worden gebouwd.
De bouwvlek in de oksel van Aeneas is bedoeld voor relatief goedkope
grondgebonden woningen, die goed in de sociale sfeer ontwikkeld
kunnen worden.
De oranje bouwvlekken zijn luxere grondgebonden woningen; het is
aan te bevelen om deze projectmatig te ontwikkelen, om daarmee de
eenheid te waarborgen.
De waterwoningen en villa’s kunnen heel goed via particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld worden. Dan is het wel van belang om vooraf
goede beeldkwaliteitsregels op te stellen en de supervisie hiervan binnen het project mee te nemen.
De nieuwe appartementen aan het water en de appartementen in het
Diaconessehuis hebben gezien de ligging potentie om tot middeldure
en dure appartementen te ontwikkelen. Zie hiervoor ook: “de herontwikkeling van het Diaconessehuis”.

overzicht indeling woningtypes, de aantallen zijn indicatief
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overzicht plandelen en woonmilieus

Woonsferen
‘Wonen aan de laan’
Aan de laan komen ruime, grondgebonden woningen in grote diversiteit voor. Twee onder een kap, afgewisseld met korte rijtjes woningen
, parkeren op eigen terrein, georiënteerd op de bomenlaan. Er wordt
uitgegaan in diversiteit van architectuur, dit laat zich heel goed faseren
in de tijd en in kleine groepjes.
Bovendien zullen hier de
beperkte werkfuncites
met het wonen gemengd
worden.
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‘wonen in het hof’
Het hof is een besloten, zorgvuldig ingerichte ruimte. Het wonen is
compact in een blok dat een duidelijke wand vormt ter begrenzing en
beschutting van het hof.
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‘wonen aan de paden’
Het paden of woonerfjes vormen een overgangsruimte tussen twee dominante woonsferen aan de laan en de appartementen aan de waterkant. De informele sfeer van verharding en kleine bomen doen aan een
erf denken, waar de auto te gast is.
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‘wonen langs het water en aan het park’
Langs het water is een grote diversiteit van grondgebonden woningen.
De sfeer van het water wordt doorgetrokken tot in de woning. Ook hier
laat de diversiteit in architectuur een grote mate van fasering toe.
In de zuidwestpunt klapt de sfeer van de waterkant om naar parkrand,
waar een wijder groen domineert. Ook hier gaat het erom deze sfeer zo
veel mogelijk door te trekken tot in de woning. Vervolgens loopt deze
parkrand als vanzelfsprekend door in de Vriesdongen.
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‘appartementen aan het water’
Het markante hoekblok van de woonwijk dient tevens als herkenningspunt. Het vraagt de aandacht in verschijningsvorm, die wordt ingegeven
door bijzondere situeringsaspecten. Hier zal aan de geluidbelaste zijde
toch van het prachtige uitzicht op het Zaartpark en het Ruitersbospad
worden genoten, terwijl de buitenruimtes ten gevolge van het geluid
naar binnen zullen worden gedraaid, waardoor bijzondere architectonische oplossingen zullen worden afgedwongen. Het geheel wordt nog
eens benadrukt door de ligging in en aan het water van het park.
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‘wonen op het water’
Het wonen op het water vormt een overgangsgebied van het park naar
het wonen. De huidige harde parkeerrand wordt daarmee vervangen
door de blauwgroene kwaliteit van het Zaartpark. De woningen kunnen
individueel worden ontworpen aan gemeenschappelijke steigers. Ook
het water is gemeenschappelijk gebied, aangezien de bewoners moet
worden toegestaan optimaal gebruik te maken van het water in de
vorm van roeibootjes en terrassen. Het onderhoud van water en steigers behoort aan het collectief, de waterkant aan de overzijde, met het
groene talud is openbaar terrein.
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Telprent
Alle modellen van de proefverkaveling zijn maatvast uitgetekend. De
hiervoor getoonde woningtypes zijn met een makelaar (vd Watergroep
te Breda) besproken. Alle proefverkavelingen zijn opgezet met gangbare woningtypes die passen binnen de Bredase woningmarkt. De maatvoering correspondeert met de maten die in de huidige woningmarkt
gangbaar zijn.
Bij alle luxere grondgebonden woningen kunnen 1 of 2 auto’s op eigen
terrein geparkeerd worden. De auto’s staan zo grotendeels uit het zicht.
De telprenten laten zien dat de aantallen die gebruikt zijn om een doorrekening te maken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
Maar het zijn proefverkavelingen en vormen dus geen blauwdruk voor
de herontwikkeling. Op de pagina hiernaast staat de telprent van model
C1, het meest gewenste model.
Tevens is hiernaast telprent B1 weergegeven (waarbij meer van het
voormalige Diaconessehuis blijft staan).
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Referentie woningtype eengezins rijwoning

Bij behoud en herontwikkeling
zusterflat

*

Bij nieuwbouw zusterflat

*

* Binnen dit totaal wordt werken aan huis toegestaan

*
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Telprent model C1

Herontwikkeling bestaande opstallen
Op het terrein van Amphia Langendijk staan diverse opstallen uit verschillende perioden. Allen zijn zeer specifiek in gebruik voor medische
doeleinden. Zowel stedenbouwkundig als bouwkundig gezien zijn er
twee gebouwen die zich zouden lenen voor hergebruik. Op deze bladzijden staan de twee gebouwen in plattegrond afgebeeld.
De zusterflat heeft een doorgaande betonnen wandenstrucuur. Het gebouw leent zich goed voor hergebruik voor bijvoorbeeld startersappartementen of studentenwoningen. Mocht hergebruik niet voordelig zijn,
dan past het goed binnen de ruimtelijke structuur om hier laagbouwwoningen in te passen. Stedenbouwkundig gezien is het beter om op deze
locatie een gebouw te realiseren dat aansluit op de maat en schaal van
andere gebouwen aan de Langendijk. Een middelhoog nieuw gebouw is
dan te verkeizen boven laagbouw.
Bij hergebruik van het zusterhuis dient de architectuur hoe dan ook
verbeterd te worden. Hoewel het bestaande gebouw technisch goed
onderhouden is, is de uitstraling van de gevel niet meer van deze tijd. Bij
hergebruik verdient het gebouw een nieuwe jas.
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schets hergebruik zusterflat

schets van de bebouwingsenvelop bij nieuwbouw

Als toch overwogen zou worden het pand te slopen, dan wordt de huidige hoogte als maximum aangehouden. De envelop wordt ter plaatse
van de schijf gelijk getrokken. Het is dan mogelijk om woningen van
100m² op de verdiepingen te realiseren, hetgeen aansluit bij de eisen
van deze tijd. Ook zal er van een eigentijdse (2,70m) verdiepingshoogte
worden uitgegaan, hetgeen betekend dat er één bouwlaag vervalt.

bestaande situatie zusterflat

Het voormalige Diaconessehuis heeft een andere bouwstructuur. Het gebouw heeft kolommen, hetzij van beton hetzij van staal. Daardoor leent
het gebouw bij hergebruik zich uitstekend voor het realiseren van lofts.
Het middelse segment kan één laag hoger worden uitgevoerd, hetgeen
het blok in vrijstaande positie meer zelfstandige uitdrukking zal geven.
Omdat het gebouw twee lagen heeft, waarvan de onderste halfverzonken is, kunnen er een aantal luxe woningen gerealiseerd worden, met
parkeren onder de woning. Een nieuw appartementengebouw met dezelfde paviljoen-achtige uitstraling op deze locatie is stedenbouwkundig
gezien net zo goed in te passen. Het gebouw ligt direct aan het water
en op de zon georiënteerd. Een goede locatie voor luxe appartementen.

bestaande situatie voormalig Diaconessehuis

deelstudie hergebruik paviljoen Diaconessehuis
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Duurzaamheid en openbare ruimte
Het ontwikkelingsmodel openbare ruimte van de gemeente Breda is
gestoeld op drie voorwaarden:
• gebruikswaarde
• belevingswaarde
• toekomstwaarde
Elk van deze drie waarden heeft in het model een strategie meegekregen, respectivelijk:
• gedeelde ruimte
• herkenbare ruimte
• duurzame ruimte
In het plan Langendijk wordt er van uitgegaan dat het openbare gebied volgens deze strategie wordt ontwikkeld en is hierbij naar het
desbetreffende deel van Visie Openbare Ruimte 2020 (gemeente Breda)
verwezen.
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Duurzaamheid en energie
De ambitie is om de locatie Langendijk te ontwikkelen tot een duurzaam stukje stad.
Door de structuur van de buurt middels de openbare ruimte vast te leggen, ontstaat er een flexibel raamwerk, waarbinnen veel verschillende
woningtypes of zelfs andere functies kunnen worden ontwikkeld. Dit
kan zowel op de korte als lange termijn, zonder dat de samenhang binnen de buurt wordt aangetast.
Binnen het plangebied wordt substantieel extra oppervlaktewater gemaakt. Dit is duurzaam op zowel lokaal niveau als voor het hele watersysteem, doordat de capaciteit van de waterberging toeneemt. Tevens
wordt de groen-blauwe long, die het Zaartpark reeds vormt, vergroot
en direct gekoppeld aan de woonbuurt. Dit betekent zowel voor de
recreatieve mogelijkheden als voor de ecologische waarden een verbetering. Ook binnen de woonbuurt krijgt groen de ruimte, door de ruime
laanstructuur (met groenbermen), het hofje en de parkachtige zone aan
de zuidzijde. De aanwezigheid van dit groen geeft mogelijkheden om
regenwater te infiltreren.
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De nieuwe ontwikkeling van Langendijk sluit op een natuurlijke en logische manier aan op de wijk Boeimeer, met een duidelijk front richting
het Zaartpark en de Engelbertlaan. Daarmee wordt het Zaartpark voor
de gehele wijk Boeimeer beter toegankelijk. Met het creëren van enkele
plekken (zoals aan de paden en in het hof) ontstaan ontmoetingsplekken, die de leefbaarheid van de buurt vergroten.
In het plan is ruime aandacht aan het langzaam verkeer gegeven door
de profielen ruim te dimensioneren, zodat brede voetpaden mogelijk
zijn. Ook wordt er goed aangesloten op de omliggende langzaamverkeersroutes (verbinding Zaartpark, Ruiterboschpad en Langendijk). Aan
de Langendijk is een bushalte. Al deze aspecten stimuleren voetgangers
en fietsers, waardoor het aantal autobewegingen zoveel mogelijk kan
worden gereduceerd.
De gedeeltelijke handhaving en herbestemming van de bestaande bebouwing (zusterflat en Diaconessehuis) is ook een duurzaam aspect. Wat
betreft de bestrating kan hergebruik in het nieuwe plan worden toegepast (cradle to cradle).
De doelstelling voor de verdere uitwerking van het plan (waaronder de
architectuur) is om de ontwikkeling als geheel CO2 neutraal te maken.
Mogelijkheden hiervoor zijn de toepassing van passieve woningbouw,
koude warmte opslag en een lage EPC-norm (0,6) en een EPL norm van
7,2.

Geluid
DHV heeft een akoestisch onderzoek verricht voor de locatie Langendijk.
Zie daarvoor het rapport ‘Akoestiesch onderzoek AMPHIA-Langendijk‘
van DHV B.V. (september 2011), deze is opgenomen als bijlage. Hieronder is de paragraaf ‘samenvattingen en conclusies’ van dit rapport
weergegeven. De toetsing op basis van de modellen 2011 zal nauwelijks
afwijken van het gekozen model 2012, waarmee hier wordt volstaan.
Voor het plan AMPHIA Langendijk is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het plan ligt alleen in de geluidzone van de Graaf Engelbertlaan.
Voor deze weg is een toets aan de grenswaarden van de Wet Geluidhinder uitgevoerd. Op de andere wegen in en rond het plangebied zal
mogelijk een 30 km/uur-regime gaan gelden. Met het oog op een goede
ruimtelijke ordening zijn ook de geluidbelastingen vanwege deze
wegen in beeld gebracht.
Gebleken is dat vanwege de Graaf Engelbertlaan de voorkeursgrenswaarde in het plangebied worden overschreden. De geschatte waarde
bedraagt maximaal 58 dB.
Er is onderzoek verricht naar het effect van geluidbeperkende maatregelen. Hierbij is gebleken dat met de toepassing van een dunne deklaag
op de hoofdrijbaan van de Graaf Engelbertlaan, maar ook met een
geluidscherm van 4 meter hoog, zodanige reducties kunnen worden
bereikt dat de overschrijdingen zich beperken tot de zuidzijde van het
plangebied. De geluidbelasting is dan nergens hoger dan 53 dB.

Met een combinatie van een scherm en een dunne deklaag wordt vrijwel overal aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.
Vanwege de ontsluitingswegen met een maximum snelheid van 30 km/
uur doet zich op de aanliggende woningen een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde voor. Deze geluidbelasting kan worden
gereduceerd door in plaats van een klinkerverharding een verharding
van dicht asfaltbeton toe te passen. Met deze maatregel zou de geluidbelasting vrijwel overal tot 53 dB kunnen worden beperkt.
Wanneer de geluidbeperkende maatregelen niet toepasbaar zijn, kan
door het college van Burgemeester en Wethouders een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting voor de Graaf Engelbertlaan worden
vastgesteld. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat wanneer de
geluidbelasting hoger is 53 dB, er sprake moet zijn van tenminste één
geluidluwe gevel. Gebleken is dat bij alle panden aan dit criterium
wordt voldaan.
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Afsprakenkaart
Hiernaast staat de afsprakenkaart afgebeeld. Deze uitgangspunten
vormen het duurzame raamwerk voor een nieuwe wijk met een goede
ruimtelijke kwaliteit en eenheid. Binnen deze structuur, bestaande uit
een stelsel van openbare ruimtes, is een flexibele invulling mogelijk,
afhankelijk van de actuele vraag van de woningmarkt.
De bouwvelden hebben een hard kader. Binnen de velden zijn verschillende woningtypes mogelijk. De verschillende kleuren geven de verschillende deelgebieden weer met bijhorend woonmilieu / woningtype. In
de velden is een matrix opgenomen. In de matrix staat de minimale cq
maximale toegestane bouwhoogte in meters en het minimale cq maximale aantal toegestane woningen.
Deze kaart vormt de basis voor zowel de herziening van het vigerende
bestemmingsplan als voor de stedenbouwkundige contour bij de latere
uitwerking.
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