Inspiratiedag ‘Amphia’: druk bezocht, hard gewerkt, mooie resultaten
Nee, we weten nog in het geheel niet wat er straks, in pakweg 2023, aan huizen of andere
dingen staat op het vrijkomende Amphiaterrein aan de Langendijk in de Bredase wijk
Boeimeer. Een enkele bezoeker van de ‘inspiratiedag Amphia’ had daar toch stiekem op
gehoopt.
Maar deze dag, op zaterdag 28 oktober, was vooral bedoeld om samen na te denken en te
spelen met het
terrein. En dat na
een paar uurtjes
stevig zendingswerk
van een bevlogen
inleider Ruud
Veltenaar en zes
‘pitchers’ over
thema’s.
Afbeelding 1 Een van de
work shops hield zich bezig
met de vraag: hoe moet het
Amphiaterrein er straks
uitzien? Een levendig
gesprek volgde...

Als we een ‘woordwolk’ zouden maken van de opbrengst van de work shops dan komen
daarin zeker begrippen voor als (we zetten er geheel willekeurig een stel achter elkaar):
groen, flexibel bouwen, nul-op-de-meter, vertrouwd, veilig, hoogbouw, ontmoeting
faciliteren, geen hoogbouw, gezamenlijkheid, gemeenschappelijke tuin, uitnodigend,
buurtgevoel versterken, oude bomen behouden, grote kavels, milieubewuste
bewoners, betaalbare kleine woningen, welbevinden in plaats van welvaart,
stadslandbouw, eenzaamheid voorkomen, autogebruik ontmoedigen, kleine
bedrijvigheid geeft leven, bankjes in de wijk voor ontmoeting, (verzorgd) gezamenlijk
wonen, etc., etc.
Enige zendingsdrang kan Ruud Veltenaar, die op zaterdag 28 oktober de ‘inspiratiedag
Amphia’ van Stadslab Breda en wijkraad Boeimeer opende, niet worden ontzegd. Veel
mensen waren onder de indruk van zijn meeslepende verhaal over tijden van verandering.
Waarin van ’ego’ naar ‘eco’ en samen zouden moeten zien te komen, omdat anders de
huidige wereldorde, of de samenleving, in troebelen ten onder gaan. Een ietwat
apocalyptisch perspectief, maar een waar je zelf nog veel aan kunt doen, ieder op haar eigen
wijze.
Zeer opvallend en trots makend: net geen honderd personen bezochten de inspiratiedag die
toch ongeveer de hele vrije zaterdag in beslag nam. Tellen we pitchers, moderatoren van de
work shops, studenten en organisatoren mee, dan waren er op het hoogtepunt van de dag
125 mensen in de Petrus en Paulusschool in Boeimeer, Breda.

Pitches
Behalve op Ruud Veltenaar trakteerden wijkraad en Stadslab de aanwezigen op een zestal
kortere pitches over thema’s die nu en in de toekomst wonen en samenleven diepgaand
zullen beïnvloeden.
Chantal van Spaendonck, directeur van het in
Roosendaal gevestigde Care Innovation Center,
ging in op de snel veranderende vraag naar
combinaties van wonen en zorg en liet zien hoe
nieuwe technologie mensen langer zelfstandig
laten functioneren.
Ignaz Hameetman legde uit hoe in het
voormalige moeras Boeimeer tussen AA of
Weerijs en Mark niet alleen uit waterloopkundig
oogpunt interessante keuzes oplevert, maar
vooral ook belangrijke vragen over de natuur.
Jan Schouw, aartsvader van de duurzaamheid in
Breda, verraste het publiek met een
boomblaadje. Geen gewoon boomblaadje, een
mini-zonnepaneel! Uit zijn verhaal kwam naar
voren dat techniek het probleem niet is als je
duurzaam wilt leven, het gaat om keuzes van
bouwers en hun klanten, in dit geval de
toekomstige bewoners van het Amphiaterrein.
Een prachtig verhaal over hoe ruimtelijke
inrichters een plek een plek van geluk kunnen
maken kwam van Annelieke Selbach, in het
Afbeelding 2 Chantal van Spaendonck: zorginnovaties
dagelijks leven wijkwerker in Etten-Leur, maar
helpen mensen zelfstandig te blijven.
door haar reizen en studies toegerust met een
karrevracht aan bagage over mensen en hun
verhouding met elkaar en met de omgeving. Ontroerend voor heel wat toehoorders.
Breda staat voor grote uitdagingen en grote opgaven in de komende decennia. Alleen al in
het centrumgebied van de stad komt 124 hectaren opnieuw tot ontwikkeling. Denk aan het
havengebied met het CSM-terrein, de Gasthuisvelden, het water in de stad. Hans Thoolen,
hoofd ruimtelijke kwaliteit bij de gemeente Breda, zette er de schijnwerper op.
En wat dit al, gevoegd bij ingrijpende veranderingen in de bevolkingssamenstelling van
Nederland en op de arbeidsmarkt, zou kunnen betekenen voor stedenbouw en architectuur,
op dat thema preludeerde Bredase architect Erik Simonse van bureau Dhondt. Een groot
aantal voorbeelden begeleidden zijn betoog.

Work shops
Acht NHTV-studenten gaan de komende weken, samen met de moderatoren van de work
shops en docenten, de informatie uitwerken. Uit die uitwerkingen zullen wellicht thema’s of
trends tevoorschijn komen, waarover we kunnen berichten. En over die thema’s en trends
komen we vast weer te spreken.

