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Breda, kom op!

SPRING!

In het voorjaar van 2017 hangen de wijkraad Boeimeer en Stadslab Breda met elkaar aan de telefoon.
Het Amphiaterrein komt vrij. Hoe krijgen we invloed op de ontwikkeling daar?, is de vraag van de
wijkraad. Sindsdien trekken we samen op. Op zaterdag 28 oktober 2017 is er een inspiratiedag. Meer
dan honderd bevlogen belangstellenden leveren een enorme stapel constructieve ideeën, in tekst, in
plaatjes. Die stapel wordt het begin van dit boek.
Toegegeven: het is een klein beetje uit de hand gelopen. Van het Amphiaterrein is de scope naar
de stad verschoven, rond de centrale vraag: met welke majeure opgaven of trends zouden mensen
rekening moeten houden die zich inzetten voor de ontwikkeling van Breda? Kunnen we hen wat
kennis en inspiratie aanreiken?
We zijn zo een boek gaan maken voor iedereen die is geïnteresseerd in of zich bemoeien wil met de
toekomst van Breda. We zijn op pad gegaan naar experts, naar bestuurders en naar stadgenoten
die hun kennis, ervaring of ideeën wilden delen. Partners zijn gevonden. Er is een ‘world café’ over
de gezonde stad gehouden samen met GGD West-Brabant, Amphia Ziekenhuis en de hogescholen
BUAS en Avans. Enkele in Breda actieve ontwikkelende partijen steunen dit boek ook financieel. In
ruil daarvoor etaleren ze in enkele hoofdstukken hun visie op stad en ontwikkeling.
Dit boek heeft niet de pretentie compleet te zijn. Dat kan ook helemaal niet, daarvoor is de wereld te
complex en gaan de veranderingen veel te snel. Ook Breda is, naar het woord van Jan Rotmans, in
een verandering van tijdperk aangeland. We staan allemaal voor de opdracht Breda aan komende
generaties overdragen als even dynamische als in alle opzichten duurzame, gezonde en leefbare stad.
Als het lukt daarover het gesprek op gang te brengen of te houden, is onze opzet geslaagd.
Voor Breda is, terwijl ze het goede van de stad behoudt, de uitdaging: Spring! Spring de toekomst in!
Toon lef, maak ruimte voor het ongedachte! Heb oog voor wensen en belangen van mensen in stad
en dorpen. Benut hun creativiteit en energie. Laat hier gewortelden en nieuwkomers Breda samen
naar haar ‘next level’ voeren.
Karin de Vries, oud-voorzitter bestuur wijkraad Boeimeer, Henk Schol, coördinator Stadslab Breda.
Spring_

7

SAMEN

TOEKOMST

8

SPRING BREDA

WAAR GÁÁT DIT OVER?
HET BOEK IN VOGELVLUCHT
GEZONDHEID: ‘T BELANGRIJKSTE
DAT WE HEBBEN
HET BEGIN BIJ HET
AMPHIA ZIEKENHUIS
Aan historie en betekenis
van het ziekenhuis in de wijk
besteden we aandacht.

ALLE LEVEN BEGINT
MET WATER
Water in de stad wint aan betekenis,
vooral vanwege de klimaatverandering.
Ignaz Hameetman beschrijft de
waterhuishouding rond het Amphiaterrein
en komt met oplossingen voor waterbeheer en
ecologie in de stad.

Over die gezonde stad met mogelijkheden voor
haar inwoners om gezond te leven, gaan we in
gesprek met onder anderen GGD-bestuurder
Annemieke van der Zijden en met de pakweg
veertig bezoekers van het world café dat we,
samen met GGD, Amphia Ziekenhuis en de
Bredase hogescholen, voorjaar 2018 in het
Zaartpark hielden.

PAUL DIELISSEN OVER
DE DUURZAME STAD
Paul schetst zijn ideale woonwijk. Dat is er een
die energie oplevert, ontmoeting vanzelfsprekend
maakt en weinig auto’s telt.

BEPAAL EERST DE WAARDEN DIE JE
ALS STAD KOESTERT
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We schuiven bij het Planbureau voor de Leefomgeving aan
bij Dorien Manting, ook hoogleraar bevolking en ruimte
aan de universiteit van Amsterdam. Zij schetst trends in
de samenstelling van de bevolking, in de techniek en het
daarmee samenhangende ruimtegebruik. Haar credo:
bepaal eerst als stad de waarden die je wilt koesteren, ga
dan pas ‘ontwikkelen’.

RUIMTE VOOR
ONTWIKKELINGEN
Er is ook veel ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen, stelden we met
twee wethouders, Alfred Arbouw en
zijn opvolger Paul de Beer vast.
Het mag wel wat gedurfder, vindt
De Beer.

CORPORATIES ZOEKEN GROND
OM TE KUNNEN BOUWEN
Corporatiebestuurders Tonny van de Ven en
Marie-Thérèse Dubbeldam willen wel bouwen,
maar ze hebben geen grond. Woningzoekende
Esther is al uitgeweken naar de camping, Gina
en Rosina zitten op elkaars lip, Jacky zit in de val.
Hoogleraar Peter Boelhouwer legt uit wat de
gemeente kan doen.

BREDASE SAMENLEVING VERANDERT,
VERKLEURT, SWINGT,
maar toont ook groepen inwoners met kwetsbaarheden. Met Eli
Matitahatiwen spreken we over de plek van de Molukkers in Breda.
Over die inclusieve stad die ‘het samenbrengt’ raken we ook aan de
praat met Syriër Fadi, met bijstandsvrouw Ankie, met Marokkaanse
Rabia, met bijziende Mieke, met Mohammed, Hakan, met Wilbert
en met Nuran, Merve en Meryem.

WORDT BREDA OOK EEN SMART CITY?
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Technologie is niet neutraal, uitsluiting en schending van
rechten liggen op de loer. De stad zal het gesprek aan
moeten met zichzelf over waarden en werkwijzen en over
bescherming van waarden en groepen inwoners. Daarom
verkennen we de smart city.

JONAS PETERS
VERKENT BREDASE
STEDENBOUW
Jonas Peters analyseert de Bredase
stedenbouw en architectuur;
ondertussen kijkt hij rond bij de
nieuwlichters van de gemeente
Helmond.

BIG DATA
‘Big data’-gedreven systemen spelen ook een
hoofdrol bij de groei naar een circulaire economie:
eentje waarbij elke verspilling ophoudt en we
schoon en efficiënt produceren. Professor Ellen
van Bueren van de TU Delft weet er alles van. En
Thierry Stolwerk van het gelijknamige Bredase
bedrijf sorteert voor op die trend.
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STEDENBOUW IN BREDA
En als we dan stedenbouw gaan bedrijven,
adviseert rijksbouwmeester Floris Alkemade om
eerst goed te kijken naar de maatschappelijke
vraagstukken die daarmee moeten worden
opgelost.

SNEL INNOVERENDE ECONOMIE
Hoe behoud je ook in een snel innoverende economie
kansen op werk? Ja, een leven lang leren, maar hoe dan?
En wie regelt dat? CM-oprichter en eigenaar Jeroen van
Glabbeek gaat voor in de discussie.

HOOFDSTUK
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HISTORIE
EN BETEKENIS
Het wordt vast een zeer gewilde woonomgeving in
Breda: het terrein van het Amphia Ziekenhuis aan de
Langendijk. Zestig jaar bijna de plek waar nieuw leven
en dood elkaar ontmoeten, waar dokters en verpleegkundigen vele stad- en streekgenoten zo konden
helpen dat ze weer een hele tijd in goeden doen vooruit
konden.

Het ziekenhuis groeit in de jaren, zoals de maquette toont.

Gerry Paasch, de allerlaatste diacones van het in 1890 gestichte Diaconessenhuis van
Breda. Ze werkte er van 1958 tot 1987.
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Zestig jaar de plek
waar dood en
nieuw leven
elkaar ontmoeten

Want al is het leven kort, dood is ook maar dood. Er zijn in Breda spiritueel
bovengemiddeld begiftigde medeburgers die het maar niks vinden, wonen
op zo’n ziekenhuisterrein. Daar huist verkeerde energie, van al die zieken en
die doden.
Wat daarvan is, zullen de belangstellenden voor een plekje in de nieuw te
bouwen woonwijk wel afwegen. De plek heeft vooral een positieve betekenis
voor heel veel stadgenoten, zo kan veilig worden aangenomen, als plek
waar nieuw leven is begonnen of waar het leven, na fysieke of psychische
tegenslag, een nieuw vervolg kreeg. Dit bepaalt de symboliek van het terrein.
Er is ooit in die zompige hoek van de Baronie van Breda strijd geleverd, dus
te vermoeden valt dat niet alleen in het ziekenhuis levens ten einde zijn
gelopen. Het is onder water gezet, als verdediging van de stad tegen onder
anderen de Spanjaarden. ’De Grote Inundatie’ heette het gebied gedurende
lange tijd.
Om een of andere rare reden verhaspelen ziekenhuisbestuurders in
Zuid-Nederland tegenwoordig wat Griekse of Latijnse termen om hun
fusie-object te benoemen. Geeft een zweem van authenticiteit,
of deskundigheid, gezag wellicht, immers de taal van de dokters was en
is nog altijd een klassieke: het Latijn.
Bovendien verhult het hoopjes ellende. Daar houden we niet meer van.
Wat voorheen in Amsterdam het ‘Kankerinstituut’ heette, noemt
nu niemand meer zo.

Het Diaconesssenhuis in de eerste jaren na de opening; er is nog geen Zaartpark,
ook de wijk Boeimeer is nog in aanbouw.

Zo kregen Bergen op Zoom en Roosendaal het ‘Bravis’ Ziekenhuis. In geen
Latijns woordenboek, maar ook niet op de website van het ziekenhuis is
terug te vinden wat daar de (diepere) betekenis van is. Zo heten elders in
Nederland ziekenhuizen ‘Santiz’, ‘VieCuri’, ‘Meander’, ‘Treant’, al heten ook
veel ziekenhuizen gewoon naar helden (Admiraal de Ruyter), beroemdheden
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De erfenis van Theodor Fliedner
(Maxima, Jeroen Bosch) of heiligen
(Franciscus en Antonius zijn populair) of
naar de plek waar ze staan. Vaak heten ze
dan gewoon ‘ziekenhuis’ of, iets deftiger,
‘medisch centrum’. Gasthuis, het wat
oudere begrip, komt ook nog steeds voor.
En ze zijn bijna allemaal groot gegroeid,
want het stikt in Nederland van de
poliklinieken
met
dezelfde
naam
als het ‘hoofdhuis’. Vele stads- en
streekziekenhuizen zijn opgeslokt op de
golven van ‘groot denken’.
Positieve gezondheid
Wie weet wat er trouwens de komende
tijd in de naamgevingen nog gaat
veranderen. Immers, ook ziekenhuizen
richten zich steeds meer op het begrip
‘positieve gezondheid’, gemunt door
Machteld Hüber. Niet het ziek zijn, maar
omgekeerd: de beschikking hebben
over levensfuncties waardoor je kunt
meedoen, is daar het uitgangspunt. In
het hoofdstuk over de Gezonde Stad
gaan we hier dieper op in. Onder meer
het Jeroen Bosch in ‘s Hertogenbosch is

hiermee vorig jaar aan de slag gegaan.
Bovendien verhuist steeds meer ‘zorg’
van ziekenhuis naar eigen huis. Nieuwe
technieken maken dat mogelijk. Er is
al heel wat techniek voor zelfdiagnose,
er is ook al heel wat apparatuur die
de toestand van de zieke ook thuis
‘monitort’ en die volautomatisch dokters
een eind verderop kan alarmeren als de
zaken ten kwade keren. Ziekenhuizen
fragmenteren zo en bieden hun
specialistische bijstand langs nieuwe
kanalen aan, daarbij steeds vaker
geholpen door zorgverleners uit de
eerste of de ‘anderhalve’ lijn.
Wie weet hebben we straks, behalve
‘health deals’ en ‘health communities’ ook
gezondheidshuizen of kwik-fit-achtige
instellingen die er veel meer zijn om de
mens zelfstandig (en) gezond te houden
dan om haar of hem te ‘repareren’. De
gang naar een ziekenhuis is dan nog
slechts nodig voor de zeer ingewikkelde
zorgvragen.

Het eerste diaconessenhuis in Europa stichtte
de Duitse predikant Theodor Fliedner in
1832 in Kaiserswerth (Westfalen). Fliedner,
die zijn ogen de kost had gegeven bij de
Doopsgezinde ‘diaconessen’ in Nederland en
bij liefdezusters in Engeland, staat te boek als
idealist die vooral vrouwen in kommervolle of
vernederende posities een maatschappelijk
gewenst en zo ook eervol bestaan bood.
Trouwen was er niet meer bij, zo moesten
ze plechtig beloven.In 1832 startte hij in het
tuinhuis van de pastorie een opvang voor
ontslagen vrouwelijke gevangenen. Met de
opleiding van vrouwelijke hulpkrachten kreeg
langzamerhand “de diacones” gestalte, gericht
op zielzorg en praktisch-sociale arbeid. Hij
omschreef hun dienst als volgt: ‘diaconessen
zijn dienaressen van de Here Jezus, om
Jezus wil dienen zij de zieken, ten slotte
dienen zij ook elkander.’ Zo kwam Fliedner
er toe om ‘vrouwen die hun geloof in daden
wilden vertalen dienstbaar te maken voor de
verkondiging van het Evangelie en de leniging
van sociale en medische noden.

Ja, what’s in a name: In Breda kregen
we begin deze eeuw, uit een fusie
van de laatste lokale ziekenhuizen en

(Bron:https://ilibrariana.wordpress.com/2012/01/04/a-j-mteding-van-berkhout-oprichtster-van-twee-ziekenhuizenin-haarlem/
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Theodor
de idealist

De tuin van het Diaconessenhuis aan de Wilhelminasingel
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het Oosterhoutse Pasteur, het Amphia
Ziekenhuis. In het Grieks staat ‘amhpi’
(zonder tweede a) voor: aan beide of aan
alle kanten, rondom (denk aan het ‘amphi’theater), maar ‘amphia’ vind je in geen
Grieks woordenboek. Laten we ervan
uitgaan dat de Amphia-mensen om de
patiënt heen staan en dat het ziekenhuis
daarmee een zekere betrokkenheid en
warmte meent uit te stralen. Hoe anders
was dat vroeger: Diaconessen bestaan, bij
wijze van spreken, sinds de uitvinding van
het (oud-Griekse) schrift. Het begrip stamt
rechtsreeks van het Grieke ‘diakonein’
dat ‘(be-)dienen’ ‘zorgen voor’ of ‘helpen’
betekent. De ‘diakonos’ is zo de dienaar. In
vroegchristelijke tijden waren ze er al (net
als in het oude Griekenland en omstreken).
Later namen kloosters hun rol over.
De diaken had al lang een rol en een
zekere verantwoordelijkheid in de kerk.
Diaconessen niet, want vrouwen. Zij vormen
sinds enkele eeuwen een herontdekt
vrijwilligerslegioen dat zich vooral op
verzorging van zieken en behoeftigen richt.
Je komt de diaconessen trouwens met c en
met een k tegen. Utrecht valt de eer te beurt
als eerste stad een diaconessenhuis binnen
haar grenzen te hebben: het kwam er in

1844. Het is, bedrijfseconomisch gezien,
een top-concept, want de diaconessen
verdienden aanvankelijk helemaal niets of
ze kregen een kleine vergoeding. Nieuwe
diaconessenhuizen werden vooral - zodra er
lokaal enige protestantse voedingsbodem
voor was bereikt - gesticht vanuit bestaande.
Zo ontstond het Amsterdamse Lutherse
diaconessenhuis door de ‘zending’ vanuit
Bielefeld in Duitsland.

In Breda is het in 1890 aan
de Middellaan begonnen
Diaconessenhuis een
‘satelliet’ van het Haagse
huis.
Er bestaat in deze jaren ook in Breda
al een ‘Vereeniging tot Stichting...van
een Diaconessenhuis’. De eerste twee
diaconessen, Wilhelmine Wagner en
Truus Baljon, worden vanuit het Haagse
Diaconessenhuis naar Breda gestuurd
voor het verpleegwerk. Het is lastig om een
protestantse inrichting van de grond te
krijgen in het kartholieke Zuiden, waar ook
nog eens veel patiënten ziekenhuisvrees
hebben.

De mensen die zich laten overhalen door
de huisarts, zijn er vaak dan al slecht
aan toe. Daardoor ligt het sterftecijfer in
het begin hoog. In het eerste jaar zijn er
dertig patiënten, waarvan zeven patiënten
ongeneeslijk ziek zijn bij opname en in dat
jaar overlijden. Het tweede jaar voverlijden er
drie van de in totaal vierendertig patiënten.
Het Diaconessenhuis moet geleid worden,
dus komt er een damescomité dat
onderworpen is aan ‘Den Haag’ omdat dat
als, zo zouden we vadaag de dag zeggen,
‘concepteigenaar’ fungeert. Het Bredase
huis zorgt wel zelf voor de financiën (met
liggelden in de eerst tijd van een gulden
per ligdag voor de derde klasse tot 3,50
voor de eerste klasse. Giften en legaten
moeten de rest doen. Eén lid van het
damescomité blijkt bereid om directrice
te worden. Op 15 september 1893, na een
geneeskundige opleiding te hebben
genoten, wordt Pieternella Hillegonda
(‘moeder’) Koomans de eerste besturende
zuster van het Bredase Diaconessenhuis.
Vanzelfsprekend in die tijd, ligt het echte
gezag over de bescherming van de
beginselen bij de dominee.
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Het ziekenhuis groeit en op 1 mei 1894
verhuist het Diaconessenhuis naar een pand
aan de Nieuwe Huizen B434. Hier treedt de
eerste chirurg van het huis aan: dr. Cartier
van Dissel. Ook dit pand - niet veel groter
dan een woonhuis - blijkt al snel te klein (voor
ongeveer 80 patiënten per jaar), dus ontwerpt
J. Bourdrez een nieuw Diaconessenhuis aan
de Wilhelminasingel. Dat huis, met een lift
erin, wordt op 1 november 1902 in gebruik
genomen. Dankbare patiënten schenken het
ziekenhuis in 1924 een röntgenapparaat.

Door de sterke toename van patiënten is het in
1925 al weer te klein. Er wordt weer uitgebreid.
De nieuwe vleugel wordt op 25 juni 1928
geopend. Het nieuwe ziekenhuis bevalt de
protestanten uit Breda en omstreken en loopt
goed. Door de jaren heen wordt het gebouw
gerenoveerd en uitgebreid.
Tijdens de oorlogsjaren worden veel
gewonde soldaten ondergebracht in het
Diaconessenhuis. Zelfs zo veel, dat kamers
zalen vol bedden worden, waar nauwelijks
nog reguliere patiënten liggen. Breda dreigt
in de meidagen van 1940 in de vuurlinie
te komen. Niet alleen gezonde inwoners
ontvluchten massaal de stad, ook het
ziekenhuis moet worden ontruimd. Het
verplegend personeel blijft, zodat de soldaten
verzorgd blijven worden. Na enkele dagen
is de paniek weer voorbij. De problemen in
deze oorlogsjaren worden later zo nijpend,
dat religieuze grenzen vervagen en met het
St. Laurensziekenhuis wordt samengewerkt.
Zo staat het Diaconessenhuis enkele zusters
af aan het St. Laurensziekenhuis, en ontvangt
het op zijn beurt brood van het Laurens.

Op 11 januari 1944 besluit het bestuur, terwijl
de oorlog nog aan de gang is, om een nieuw
ziekenhuis te gaan bouwen. Voortdurend
ruimtegebrek en noodzakelijke bouwkundige
aanpassingen vormen de redenen. De jaren
daarna wordt er gespaard en wordt een plek
in Breda gezocht. De keuze valt op een locatie
aan de Langendijk, in Boeimeer. Twintig
jaar eerder al zouden daar een zusterhuis
en een kerkzaal gebouwd worden, maar
door onverwachte uitgaven is dit plan voor
enige tijd in de ijskast beland. Prof. Marius
Duintjer uit Amsterdam krijgt in december
1951 de opdracht voor het ontwerp van een
nieuw ziekenhuis. Soberheid en nut zijn
de vertrekpunten die hij meekrijgt. Het
gebouw wordt een T. In de balk van de T
komen de verpleegafdelingen, in de poot
het behandelhuis. Aan de oostzijde ligt het
diensthuis en aan de westzijde het zusterhuis.
De hele nieuwbouw kost 7,9 miljoen gulden.
In Breda gelegerde militairen helpen bij
de verhuizing en op 10 juni 1959 wordt
de nieuwbouw in gebruik genomen. Het
ziekenhuis wordt op 25 november 1959 door
ds. P.G. van den Hooff , op dat moment
praeses van de Generale Synode, de hoogste
functionaris van de Nederlands Hervormde
Kerk, officieel geopend.
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“Wat meteen opviel:
Diaconessenhuis was sober
en zuinig”
Truus de Bruyn-Goumans werkt sinds 1980 in het
protestantse Amphia Ziekenhuis. De katholieke
Limburgse begon er als directiesecretaresse,
deed jarenlang de perscontacten en is nu
klachtenfunctionaris. Hier geen borreltje op
vrijdagmiddag.....
Zelf kom ik uit het katholieke Limburg. Ik werkte
daar in een katholieke psychiatrische inrichting.
Toen ik mensen vertelde dat ik had gesolliciteerd bij
een Diaconessenhuis, werd ik wel een klein beetje
gewaarschuwd. Zo van, ‘past dat wel bij jou, een
protestants-christelijke omgeving? Je komt wel uit
het katholieke zuiden, wat een meer bourgondische
grondslag heeft.’ Ik heb er goed over nagedacht,
of ik de overstap wilde maken. In het begin heb ik
wel wat moeten wennen aan de degelijkheid, de
strakke regels en het niet-bourgondische. Ik kan me
bijvoorbeeld nog wel herinneren, dat we in Limburg
op vrijdag om half vier iets dronken om de week
af te sluiten, of als iemand jarig was, dronken we ’s
morgens al een glas port of sherry. Nee, dat werd
hier niet gedaan. De overgang was voor mij niet

echt lastig of moeilijk. Wat me wel meteen opviel,
was de soberheid en zuinigheid. In Limburg had ik
al een elektrische typmachine. Hier moest ik terug
naar zo’n handmatige. Dat was weer terug naar
af. Spullen moesten hier langer mee; de gedachte
was meer dat het geld vooral ten goede moest
komen aan de patiënten. Dat is op zich een heel
goed uitgangspunt, voor mij was dat even wennen.
In mijn ogen was het Diaconessenhuis wel heel
vooruitstrevend en liberaal. Er werd hier al heel snel
gesproken over abortus en euthanasie. Dat vond ik
toen heel opmerkelijk. Wat je ook veel meer aantrof
is het punctueel zijn, in mijn ogen nog altijd een heel
goed uitgangspunt, ook voor zorg nu in Amphia.
Afspraak is afspraak. We doen wat we zeggen en we
zeggen wat we doen.
Wat me ook bij is gebleven, is dat je in het
Diaconessenhuis met Goede Vrijdag verplicht vrij
was. Ik was gewend dat je vrij was met carnaval, dat
kenden ze niet. Eén van de directeuren liet mij een
keer weten dat er in het zuiden met Koninginnedag
te weinig werd gevlagd, dat vond hij maar niks. En
de formele omgangsvormen waren ook anders.
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Sloopopening altijd van de deur af...

Ook al werkte je nauw samen met iemand, het bleef
heel lang u. De omgangsvormen zijn nu losser, hoewel
ik ook nu in mijn werk formeel blijf. Toen ik in 1980 op de
Langendijk kwam, werd er een paar jaar later gesproken
over een fusie met het katholieke Laurensziekenhuis.
Van de gesprekken daarover tussen de besturen en
directies maakte ik verslagen. Een boeiende tijd, vond ik
dat. Uit die fusie ontstond ziekenhuis de Baronie. Aan de
Langendijk kwam nieuwbouw en verbouw, zodat in 1993
alle patiëntenzorg op de Langendijk kon komen. Voor
mijn werk, dicht bij bestuur en directie, ook weer boeiend.
Enkele jaren later werd er gesproken over een fusie
van De Baronie met Ignatius en Pasteur, daaruit kwam
Amphia in 2001. Nu werk ik als klachtenfunctionaris, wat
me weer voldoening geeft. De basis voor het werk dat ik
nu doe, is gelegd in 1980, toen ik op de Langendijk begon:
professionele patiëntenzorg met persoonlijke aandacht.”

“Voor de opleiding waren we intern en dus trokken we met zijn allen
in het zusterhuis. Op de begane grond woonden de diaconessen
en die hadden een wat grotere kamer dan wij. De maaltijden
gebruikten we gezamenlijk met de diaconessen en alle zuster in het
Diaconessenhuis. Voor de opleiding zelf hadden we het meeste te
maken met zuster Gerda Brongers, die de verantwoording had over
de totale opleiding. Er was een soort praktijkzaal waar je moest leren
patiënten wassen, kussens schudden, het beddengoed opmaken
en zorgen da de sloop van de deur af lag. Het kon niet schelen hoe
je het bed had staan, maar de opening van de sloop moest altijd
van de deur af, dus zo dat je nooit in een open sloop kon kijken. In
het zusterhuis heerste een gemoedelijke sfeer, we hadden gezellige
avonden en onder elkaar maakten we veel plezier. Ook je vriend
mocht op visite komen, maar dan moesten de beide ouders een
brief geschreven hebben dat ze daar toestemming voor gaven. En
als die brief er niet was, dan werden er slinkse wegen gevonden via
een regenpijp of een openstaand raam om contact met elkaar te
krijgen. Waar heel streng op werd gelet was het feit dat je ’s avonds
op tijd in het zusterhuis aanwezig was: je moest om elf uur of half
twaalf binnen zijn. Daarna was er niemand die je binnen kon laten,
want er was geen receptie waar je je kon melden. Als de deur dicht
was, moest je doorlopen naar het ziekenhuis. Vanuit het ziekenhuis
belden ze dan naar iemand in het zusterhuis, die de deur alsnog
voor je open deed. Maar dat gebeurde maar één keer, dan kreeg je
dusdanig de wacht aangezegd dat je de volgende keer op tijd was.”

(Interview met Truus de Bruyn-Goumans, 24 mei 2018)

(Interview met N. van de Pol, 26 april 2012, Geïnspireerde zorg ; P. Dekkers pagina 99)
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Al na twee jaar blijkt er een tekort aan bedden. Uitbreiding
na uitbreiding volgt met onder meer rond 1965 de
bouw van een nieuwe zusterflat die in de volksmond
algauw als de ‘hunkerbunker’ bekend komt te staan. Het
Diaconessenhuis biedt een interne opleiding aan voor
meisjes die verpleegsters wilden worden. Die krijgen
daar een appartementje. In 1980 komt de bouw van een
afdeling psychiatrie gereed.
In de jaren zeventig en tachtig worden de kaarten in de
Bredase ziekenhuiswereld opnieuw geschud. Namen
gaan wankelen. Eind 1979 is er tot in de hoogste cirkels
van het Diaconessenhuis en het St. Laurensziekenhuis
de vrees dat ze tweederangs ziekenhuizen worden. Het
nieuwe regioziekenhuis dat is ontstaan uit de fusie van het
Ignatiusziekenhuis en de thoraxkliniek De Klokkenberg
trekt te veel functies naar zich toe.
Even wordt met de gedachte gespeeld van een fusie
tussen het Diaconessenhuis en het Ignatiusziekenhuis.
Het zou bijna verraad zijn geweest, in die dagen. Immers:
St. Laurens en het Diaconessenhuis trokken sinds de
zware oorlogsjaren al samen op.
Na veel onderzoeken en vergaderen wordt in 1986 besloten
dat het St. Laurens en het Diaconessenhuis fuseren. De
twee ziekenhuizen gaan samen verder onder de naam
‘De Baronie’. Na bijna een eeuw verdwijnt het begrip
‘diaconessen’ van de ziekenhuisgevel. De diaconessentijd
is echt voorbij als op 17 februari 1987 Gerry Paasch afscheid
neemt. Zij is de laatste diacones. Ze werkt sinds 1958 in het
ziekenhuis.
Vanaf 1988 hebben delen van het Diaconessenhuis
een fikse opknapbeurt gekregen,waardoor even
later alle kamers aan de westkant een eigen doucheen toiletruimte hebben. Eind 1991 staan de nieuwe
polikliniek en behandelhuis. Zespersoonskamers worden

Koningin Beatrix opent in mei 2005 de nieuwbouwvan het Amphia Ziekenhuis aan de
Molengracht. Hieris ze in een geanimeerde conversatie te zien met bestuursvoorzitter De
Folter en enkeleverpleegkundigen. (bron: stadsarchief Breda, foto Johan van Gurp, BN/
DeStem)
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vierpersoonskamers. Verder wordt een deel van het Zaartpark
aangekocht om er een parkeerplaats van te maken. De aansluiting
op de Zuidelijke Rondweg van Breda volgt in 1993. (Die wordt, als
het stedenbouwkundig plan van de gemeente op dit onderdeel
doorgaat, weer afgesloten met de bouw van de nieuwe woonwijk.)
Met de leuze ‘Meer dan zorg alleen’, wil het ziekenhuis laten zien
dat zorg meer is dan de techniek van diagnostiek en behandeling.
Patiënten moeten zich veilig voelen en warmte ervaren. Daarnaast
wordt er bij ziekenhuizen steeds meer gelet op kwaliteit. Het ‘geval’,
de ‘gebroken heup’ maakt zoetjesaan plaats voor de persoon van
de patiënt. Door de afwerking, gebruik van kleuren en het plaatsen
van kunst, krijgt het ziekenhuis een andere sfeer. Patiënten moeten
zich thuis voelen. Bij elk bed wordt een televisie geplaatst. Veertig
‘Laurens’-patiënten verhuizen van de Ulvenhoutselaan naar de
Langendijk. De fusiepartners wonen nu ook samen. Prinses Margriet
opent het nieuwe ziekenhuis op 15 april 1994.
In de lente van 1998 valt er een brief van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport op de directieburelen van het Pasteurziekenhuis
uit Oosterhout, het Ignatiusziekenhuis en het Baronieziekenhuis uit
Breda. Hierin stelt toenmalig minister Els Borst de vraag of er aan de
gestelde voorwaarde van 18 oktober 1996 is voldaan. Die voorwaarde
luidt dat de drie ziekenhuizen tot een hechte samenwerking komen
om zo behoud van het thoraxcentrum in Breda te waarborgen. Het
drietal heeft dan al een commissie aan het werk die tot de conclusie
komt dat hechte samenwerking het beste gaat door te fuseren. Het
Pasteurziekenhuis, het Baronieziekenhuis en het Ignatiusziekenhuis
besluiten formeel in 2000 dat ze per 1 januari 2001 verder gaan als
één ziekenhuis: het Amphia ziekenhuis.
Sindsdien hebben medische wetenschap en techniek, maar ook de
‘emancipatie’ van de patiënt niet stil gestaan. De overheid vraagt
tegelijkertijd almaar meer efficiency maar ook betere kwaliteit zorg.
Tegen die achtergrond heeft het Amphia in de afgelopen jaren
zijn nieuwbouwplannen ontwikkeld die maken dat in Breda straks
nog welgeteld één, maar dan ook een best wel groot ziekenhuis
staat. Daarmee komt aan de Langendijk 4,3 hectaren vrij, pal langs
het water van een zijtakje van de AA of Weerijs dat Zaartpark en
ziekenhuis tot nu toe scheidt.

26

SPRING BREDA

Hoofdstuk 2

27

28

SPRING BREDA

Het klimaat: ook voor Breda
is ommezwaai onvermijdelijk
Het klimaat verandert. Dat betwist bijna niemand
meer. Het wordt warmer op aarde. Steden zijn hopen
steen en asfalt, prima bewaarplekken voor warmte.
Ze vormen zo, bij hogere zomerse temperaturen,
‘hitte-eilanden’. Dat is voor de gezondheid van
mensen en voor hun activiteiten niet bevorderlijk.
De opwarming van de aarde staat ook voor meer
extreme weersomstandigheden, zoals langere
perioden met zeer hoge temperaturen of extreme
neerslag.
Breda ligt aan riviertjes die, zo laat Ignaz
Hameetman in dit boek zien, water vanuit hoger
gelegen gebieden in België, naar de Baronie
brengen. Er is meer ruimte voor de rivieren nodig,

anders loopt de stad onder. Breda zit niet stil: langs
de meanderende Mark is al meer ruimte gemaakt,
ook het Haagse Beemdenbos kan als overstort
fungeren. Het CSM-terrein zou dit vraagstuk voor
een deel verder kunnen oplossen.
Vooruitgang in een door fossiele brandstof
aangedreven economie heeft een prijs: Sinds
pakweg de uitvinding van de stoommachine is de
temperatuur op aarde met een graad gestegen.
Opwarming bedreigt allerlei natuurlijke systemen
en dus ook de mens. Het klimaatverdrag van
Parijs uit 2015 beoogt daarom verdere stijging tot
één graad te beperken en liever nog tot een halve.
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Breda aan zee?
Crux in de benadering van het klimaatvraagstuk is terugdringing van
de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen, zoals kooldioxide
(CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) houden de warmte van de zon
vast. In feite zijn al die moleculen piepkleine speksteenkacheltjes. Als
er teveel van die gassen in de atmosfeer zitten, wordt het warmer op
aarde. Kooldioxide levert - omdat bossen en oceanen de uitgestoten
hoeveelheid niet volledig kunnen opnemen - tweederde van het
broeikaseffect en is dus de grootste boosdoener, ook vanwege de
nogal lange levensduur van deze deeltjes in de atmosfeer. CO2 is
het bijproduct van verbranding van koolstof houdende, meestal
fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Een
goede tweede is methaan dat voor ongeveer een zesde bijdraagt
aan de opwarming van de aarde. Veeteelt is een belangrijke bron
van methaangas.
De grootste risico’s? Doen we voorlopig niets, dan kan de
temperatuur op aarde met zo’n vier graden stijgen. En dan ligt
Breda aan zee. Of in zee. Want, zo leren de verkenningen van het
IPCC (het internationale klimaatpanel), bij een temperatuurstijging
van 4 graden kan de zeespiegel eind deze eeuw al anderhalve
meter hoger zijn en doorstijgen met tientallen meters (IPCC, 2015,
2018). Het zijn elkaar versterkende processen. Uit ontdooiende
permafrost - de tot voor kort eeuwig bevroren toendra’s - komen
broeikasgassen (methaan en CO2) vrij die de opwarming van de
aarde verder stimuleren, waardoor nog meer toendra ontdooit, et
cetera.

Breda CO2-neutraal, maar hoe?
De wereld koerst aan op een temperatuurstijging van 2 graden
of meer, gegeven de verwachte productie van CO2, tenzij die voor
2030 fors zou worden teruggedrongen. Recent, in de aanloop
naar de klimaatconferentie in Katowice, heeft het IPCC (het
‘Intergovernemental Panel on Climate Change, de VN-organisatie

die klimaatverandering in kaart brengt) voorgerekend dat 1,5 graad
opwarming van de aarde al tussen 2030 en 2052 wordt bereikt bij
ongewijzigd beleid. Deze opwarming houdt trouwens niet ineens op
als we zuiniger aan doen met fossiele brandstof en andere broeikasemissies.
Er moet dus iets gebeuren. Het regeerakkoord van Rutte-III en het
nationale (ontwerp-)klimaatakkoord beginnen bij een CO2-reductie
van 49 procent (ten opzichte van 1990) in 2030. Alle sectoren in de
economie moeten bijdragen.
Breda heeft als ambitie om veertien jaar later, in 2044, CO2-neutraal
te zijn. Dat wil zeggen: Breda beëindigt dan zijn nettobijdrage
aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarvoor moet ongeveer alles
nog in gang worden gezet. Het gaat om anderen ‘uitnodigen tot
duurzame keuzes’, ‘we faciliteren duurzame vervoersplossingen’
en een pm-post energietransitie. Verder laat het coalitieakkoord
nog veel zaken onbenoemd en niet begroot. Wel wordt zo
ongeveer elk besluit van de gemeenteraad tegenwoordig aan
de duurzaamheidtoets onderworpen, bijvoorbeeld een nieuwe
‘verordening cliëntenparticipatie’....
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Wat gaat dat kosten? En wat levert het op?
Hoe hoog de rekening uitvalt is uiteraard niet precies te zeggen.
Want kosten kunnen hoger of lager uitvallen, afhankelijk
van beleid, omstandigheden, technische stand van zaken en
ontwikkeling, noem maar op. Niet alles is in spijkerharde cijfers
in modellen te vangen. Economen van de VN gaan ervan
uit dat alle maatregelen om emissies zo te beperken dat de
temperatuurstijging tot 2 graden beperkt blijft, per jaar één

Overheid, bedrijfsleven en onderwijs dienen daarom de handen
ineen ter slaan om omvangrijke (om-)scholingsprogramma’s te
organiseren. Lees het vraaggesprek met Jeroen van Glabbeek in dit
boek over dit onderwerp.
Volgens actuele economische inzichten kan Brabant wat betreft
werkgelegenheid en groei meer dan gemiddeld profiteren van deze
ommezwaai in onze economische ordening. Want het zijn vooral
machinebouwers en bouwbedrijven die extra impulsen krijgen door
zoiets als de energietransitie.

Iedereen móet meedoen
tot twee procent van het bruto wereldproduct (de optelsom
van alle nationale economieën) kosten. Daarmee zou de
economische groei licht vertragen, zo houdt hoogleraar Detlef
van Vuuren ons voor in het Economenvakblad ESB.
Behalve kosten zijn er opbrengsten. Bij omschakeling naar een
duurzamer, wellicht ook circulaire economie ontstaan nieuwe
sectoren met nieuwe banen en nieuwe dynamiek. Welvaart is
ook kwaliteit van leven en leefomgeving. Hoogleraar Marjan
Hofkes zegt over de omschakeling: “In termen van brede
welvaart zal er dus sprake zijn van winst”.
Klimaatbeleid kan alleen slagen als er voldoende hersens en
handjes zijn om het werk te doen. En daar is ook regionale
daadkracht van belang, naast aandacht voor groepen met een
zwakke positie op de arbeidsmarkt, concluderen hoogleraar
Henri de Groot en SER-econoom Ton van der Wijst (2018), ook
al in ESB.
Bas ter Weel (2018) wijst op het risico van groeiende ongelijkheid
doordat hoger opgeleiden meer profiteren van ‘nieuwe’
banengroei dan laagopgeleiden. Technologische vernieuwing
vervangt banen, maar kan ook veel nieuw werk opleveren.

Eén ding staat als een paal boven water, wanneer het conceptklimaatakkoord (Nijpels, 2018) van eind 2018 wet wordt: iedereen
móet meedoen, in elk geval met de stap naar een aardgasloze
huishouding. In Nederland geldt daarvoor nog een extra argument:
aardbevingen in Groningen.
Het Rijk levert gemeenten zogeheten ‘doorzettingsmacht’ om
burgers zo nodig te kunnen dwingen tot duurzamer en ander
energieverbruik. Mensen zullen moeten wennen aan het gaarkoken
van de piepers op elektriciteit of op een inductiekookplaat.
Minder verstoken gaat het beste in geïsoleerde huizen en
bedrijfspanden. Maar wie zijn huis wil inpakken in een dikke deken,
er superisolatieglas in wil hebben en ook nog een alternatief
verwarmingssysteem, is zomaar tienduizenden euro’s kwijt.
Sommige mensen hebben dat geld niet. Ze kunnen het lenen van
de bank. Dan moeten ze rente en aflossing betalen.
De redenering die deze huizenbezitters als een duurzaam
worstje wordt voorgehouden zegt: dat gaat precies uit je lagere
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energierekening. Of dat altijd lukt? Het klimaatakkoord van december
2018 gaat uit van “woonlastenneutraliteit:. Ofwel: (...) “zorgen dat voor het
overgrote deel van de bewoners de maandlasten van de lening die je
aangaat voor de verbouwing niet hoger zijn dan het voordeel dat je op
de energierekening boekt. Waar dat niet lukt, zullen we met gerichte
ondersteuning moeten komen.”
Een van de problemen is dat in het bijzonder groepen mensen met lage
inkomens aan dat principe van inkomensneutraliteit niet zoveel hebben,
omdat ze dikwijls al hebben bezuinigd op hun energieverbruik. Dat legt
elders in dit boek hoogleraar Dorien Manting uit. Bovendien zou de rente
zomaar kunnen gaan stijgen. En dan lopen de kosten op.

Waar zitten nog hobbels?
De grootste hobbel is niet de techniek, niet de benodigde euro’s. De
grootste hobbel naar een duurzame, CO2-neutrale stad of samenleving
is natuurlijk de mens. Die moet maar willen veranderen. En een van
de meer ingewikkelde klussen rond het klimaatbeleid is een eerlijke
verdeling van de lasten.
De tweede hobbel is de bestuurskracht. Hierbij gaat het om politieke
moed, of politiek en bestuurlijk vernuft om het verhaal van draagvlak te
voorzien. Dat gaat het beste in een open, responsieve dialoog met de
mensen. Aan populisme heeft de samenleving hier niet zo veel. Ook
de meeste wetenschappers erkennen dat ze niet alle gevolgen van de
stijgende temperatuur op aarde exact kunnen voorspellen. Over de
grote lijn en de kern van het vraagstuk is de overgrote meerderheid
van wetenschappers het eens. En dat de ommezwaai in gedrag en
structuren geen uitstel duldt is helder. Dan blijft het voor politici en
andere stuurlieden een beetje op eieren lopen.
Ook in Breda wordt zo gevraagd om open, verstandige, maar ook
effectieve sturing aan de verschillende veranderingen die de stad
tegelijkertijd doorloopt.
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IPCC: In de steden zit de versnelling
In een speciale samenvatting van zijn laatste rapport voor steden
en stadsbestuurders benadrukken de klimaatonderzoekers van
het IPCC de belangrijke rol die voor de steden is weggelegd
(Bazaz, 2018). Daar immers kan slagvaardig maar ook in nauwe
verbinding met inwoners worden gewerkt aan terugdringing van
het gebruik van fossiele brandstof en vergroening van steden.
Aan beperking van verbruik en aan aanpassing aan nieuwe
omstandigheden. In de steden kan snel worden geschakeld
naar verduurzaming. Die maakt worden mensen in de stad ook
nog gezonder en hun omgeving leefbaarder. Gebruik maken
van zon- en windenergie, gebruik bevorderen van elektrische
auto’s, beter openbaar vervoer, vergroening, water in de stad,
autodelen, bevordering van een meer beweeglijke leefstijl,
minder voedselverspilling zijn volgens het panel maatregelen
die zonder al te grote problemen in te voeren zijn.
Vergroening en meer water in de stad staan in Breda al hoog
op de agenda, zij het dat voor de eerste in het coalitieakkoord
nog weinig middelen klaar staan. Breda gaat in zijn stedelijke
ontwikkelingsbeleid vooralsnog uit van de compacte stad
(bijbouwen gebeurt binnen de bestaande bebouwingsgrenzen).
Dat juichen deze wetenschappers
toe, zo lang tegelijk vorming van mogelijke hitte-eilanden wordt
voorkomen en plaatselijke ecosystemen niet worden verstoord.
IPCC-deskundigen geven nog een enkele aanwijzing om al
dergelijke verbeteringen ook met succes door te voeren. Lokale
beleidsontwikkeling en acties zijn het meest effectief, wanneer
ze niet alleen zijn afgestemd op duurzame ontwikkeling, maar
ook op de waarden die mensen in hun omgeving koesteren. Ook
het IPCC benadrukt in dit verband het belang van met de stad
gedeelde besluitvormingsprocessen om tot vruchtbaar beleid te
komen.
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Bron: CBS, Bron: CBS, https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70946ned/table?dl=10757

DE NATIONALE UITSTOOT
In 2030 zou Nederland 49 procent minder broeikasgassen moeten uitstoten dan in 1990. Daar is werk te doen, want eind 2017 bleven
de meters steken op een kleine toename aan CO2, verreweg de belangrijkste ‘opwarmer’. In 2020 zou Nederland een reductie van de
uitstoot van broeikasgassen van 25 procent moeten uitkomen, aldus ook het vonnis van de rechter in de door Urgenda tegen de staat
aangespannen procedure. Dat gaan we niet halen, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving (Hammingh, 2019), we blijven steken
op 21 procent (met een bandbreedte van 17-24 procent, ofwel, het kan iets beter, maar ook slechter uitvallen). Belangrijkste boosdoener is
de goed draaiende economie, waardoor industrie en transport meer uitstoten dan verwacht. Dat niettemin de daling doorzet is te danken
aan iets minder elektriciteitsproductie met kolen (sluiting Uniper-centrale Maasvlakte in 2017) en de verwachte groei in de productie van
hernieuwbare energie. Ook import van stroom helpt, hier, maar elders wellicht minder. Methaan (CH4, onder meer uit rioolslib) en N2O
(lachgas) zitten meer op koers dan CO2. Wat betreft CO2 is duidelijk dat de energiesector en de industrie de grootste bijdrage leveren,
op korte afstand gevolgd door het wegverkeer. Huishoudens zijn op de goede weg. Van de luchtvaart is alleen de bijdrage binnen de
landsgrenzen benaderd.

Hoofdstuk 3
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WE ZIJN MET Z’N ALLEN
VERPLICHT ONZE OMGEVING
‘KLIMAATPROOF’ TE MAKEN
De afgelopen jaren, en met name dit jaar,
domineert de klimaatverandering het nieuws.
Stad en land worden geteisterd door extreme
weersomstandigheden. Zo hadden we in Breda
in 2018 de langste hittegolf ooit, 28 dagen maar
liefst (vorige record was 18 dagen), gevolgd door een
pittige regenbui verspreid over het land. Diezelfde
regenbui zorgde in andere delen vanEuropa voor
fikse overstromingen en modderlawines. We zijn
gespaard gebleven, maar voor hoe lang?
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Onze steden en omliggende gebieden zullen
beschermd moeten worden tegen het steeds
extremere weer, we zijn met z’n allen verplicht om
onze directe omgeving ‘klimaatproof’ te maken.
De wereld is veranderd, wij zullen moeten mee
veranderen om watertekorten te voorkomen en
droge voeten te houden. Met name overheden én
de bouwsector zijn verantwoordelijk om onze steden
klimaatproof te maken. Dit brengt geen
kortetermijnwinsten met zich mee maar op lange
termijn zullen de baten groot zijn. Samenwerking
is hiervoor van belang, we zullen moeten polderen,
compromissen moeten sluiten en gebruik moeten
maken van de vele innovaties die in ons land
plaatsvinden. In dit hoofdstuk beschrijf ik het belang
van groen- en waterstructuren binnen het stedelijk
netwerk, binnen de samenwerkingsopgave die
Breda en het Amphiaterrein moeten aangaan.

EXTREEM WEER ZAL
VAKER VOORKOMEN
Door Ignaz Hameetman
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BREDA IS ONTSTAAN BIJ EEN
KRUISPUNT VAN DE AA EN DE MARK.
Water valt Breda binnen vanuit België
Bij het ontwikkelen van een gebied zal rekening gehouden moeten worden met
de extremere weersomstandigheden. Om hierop in te spelen zijn er bepaalde
ingrepen nodig die op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd.
Naast het belang van multidisciplinair te werk gaan, is het bij een wateropgave
van groot belang de context te begrijpen. Bij iedere ingreep die wordt gedaan,
dien je de systemen te kennen waarbinnen deze ingreep wordt uitgevoerd.
Een verandering binnen zo’n systeem, heeft altijd gevolgen voor zowel het
betreffende systeem als aansluitende systemen. Deze gevolgen kunnen
zowel positief als negatief zijn. In deze paragraaf zullen we het watersysteem
en ecologisch systeem bespreken, om meer inzicht te geven in de eventuele
gevolgen van bepaalde probleemoplossingen die later zullen worden
behandeld.
Het Amphiaterrein is in de bijgaande afbeelding aangegeven met de rode
stippellijn. De waterlopen, aangegeven met de blauwe pijlen en lijnen, vormen
een schakeling tussen water- en groengebieden die stad en landschap
met elkaar verbinden. De Mark, Aa of Weerijs, Turfvaart en Bijloop zijn allen
waterwegen die invloed hebben op de waterhuishouding en ecologie van het
Amphiaterrein en directe omgeving.

Potentiële ecologische verbindingen rondom Breda zuid

Voordat het water het centrum van de stad bereikt komt het vanuit België langs
Boeimeer de singels in. Dagelijks stroomt er zo’n 840.000m3 water door Breda
(bron: gemeente Breda), voornamelijk langs Boeimeer via Mark en Aa. Breda
ligt op een overgangsgebied van de hoge droge zandgronden naar de nattere
laaggelegen polder. Zo ligt het zuiden van Breda, waaronder het Amphiaterrein,

waterstuwing vanuit
Singels op Mark
ter hoogte Koning
Willem Alexanderbrug
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dijkverhoging gewenst
vanuit waterschap ivm
optreden T100 situatie

groot verval,
hoge watersnelheid

Breda
geringe afstand

Bovenloop, zuiden stroomgebied
(België)
Bron: Gemeente Breda
op 2,0-2,5m NAP en Breda-Noord rond de 0,5-1,0m NAP (bron: ahn). Zoals
in afbeelding 3.2 te zien is komt het water met grote snelheid, onder een
hoog verval, naar beneden en hoopt het zich rondom de stad op.
Deze waterstuwing wordt veroorzaakt doordat het verval en dus de
snelheid van het water afneemt bij de lagergelegen gebieden, het kan
minder snel weg stromen waardoor tijdens piekbuien overstromingen
kunnen ontstaan. Deze overstromingen kunnen enorme schade opleveren
waar o.a. de burger, vastgoedeigenaren en verzekeringsmaatschappijen
onder zullen lijden. Door stroomopwaarts het water plaatselijk vast te
houden, dus de problemen lokaal op te lossen, zullen zich elders in het
stroomgebied minder snel problemen voordoen.

Water vasthouden beter
Voorheen werd water zo snel mogelijk afgevoerd, om de huidige
waterproblematiek tegen te gaan geldt tegenwoordig een andere strategie:
vasthouden, bergen, afvoeren. Dit wil zeggen dat water, voornamelijk
neerslag, vastgehouden zal worden op de plek waar het valt (infiltratie),
waar mogelijk wordt geborgen om later te kunnen hergebruiken (bufferen)
en uiteindelijk zal het vertraagd worden afgevoerd.
Schoon drinkwater kent ook zo haar problemen, door de hoeveelheid
afvalstoffen in ons watersysteem lopen de kosten voor zuivering ook steeds
verder op. Centrale waterzuivering wordt steeds duurder, het is dus van

Volkerak Zoommeer

klein verval, lage watersnelheid
grote afstand (ca. 30km)

voormalig CSM terrein
Havenkwartier

Benedenloop, noorden stroomgebied

belang dit te decentraliseren en op wijkniveau of gebouwniveau op te
lossen.

Water van belang voor biodiversiteit
Water is een interessant element om mee te werken. Het brengt
dynamiek in een gebied omdat het altijd in beweging is (door wind of
stroming/verval), het kan als een architectonisch middel worden ingezet
om bijvoorbeeld bepaalde esthetische waarde te benadrukken, het kan
ingezet worden voor recreatie én om niet te vergeten, er komt leven op
af. Water is de basis van ons bestaan, zonder water zouden wij er ook
niet zijn. Door andere disciplines te koppelen aan dit element kunnen er
intrigerende ontwikkelingen ontstaan. Water is een belangrijk element
voor de biodiversiteit van stad en landschap. Via water kunnen gemakkelijk
ecologische verbindingen worden aangegaan die ervoor zorgen dat
de soortenrijkdom in een gebied zich kan herstellen en eventueel weer
toenemen. In afbeelding 3.3 is inzichtelijk gemaakt hoe het Amphiaterrein
verbonden staat met de ecologische structuur van Breda. Het terrein
is onderdeel van een belangrijk ecologisch netwerk voor de stad. Het is
dus van belang het Amphiaterrein ecologisch aantrekkelijk in te richten.
Andere disciplines kunnen gecombineerd worden met de eerder
genoemde klimaatvraagstukken. De problemen bieden kansen, zoals dus
het versterken en verbinden van een ecologisch netwerk. Bij de volgende
paragraaf, oplossingsmogelijkheden komt ook ecologie soms naar voren.
De focus blijft echter bij de waterproblematiek.
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SLIMME DINGEN
DOEN MET WATER
In deze paragraaf is een catalogus met oplossings
mogelijkheden te vinden voor waterbeheersproblemen. Deze
worden gekoppeld aan twee deelgebieden, het Amphiaterrein
en aangrenzende rivier/parkzone.
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Drijvende gebieden

Retentiegebieden aanleggen

Zoals drijvende woningen kunnen ook stadsdelen op drijvende platforms

Retentiegebieden zijn primair bedoeld voor waterberging tijdens

worden gerealiseerd. Niet alleen gebouwen maar ook andere stedelijke

een overvloed aan water. Ze kunnen tevens een functie vervullen

functies, zoals openbare ruimten en voorzieningen, kunnen drijvend

voor infiltratie naar het grondwater. Om tijdens heftige regenbuien

worden uitgevoerd. Ook hierbij zijn de verankering en de aansluiting van de

en hoge rivierwaterstanden wateroverlast verder benedenstrooms

infrastructuur punten van aandacht. Drijvende gebieden zijn erg duur in

te voorkomen kunnen retentiegebieden bovenstrooms aangelegd

aanlegkosten. Er moeten steigers gebouwd worden en speciale voorzieningen

worden. Vaak hebben deze retentiegebieden ook natuurfuncties of

getroffen worden voor de infrastructuur zoals drinkwaterleidingen..

dienen als weidegebieden.
Groene oevers en natte biotopen

Horizontale helofytenfilter

Natuurvriendelijke oevers vormen een geleidelijke overgang

Naast de verticale helofytenfilter bestaan er ook filters waarin het afvalwater

van oever naar water. Op de droge oever kunnen zich land- en

horizontaal doorstroomt. Deze zijn, doordat er geen drainageleidingen

oevervegetaties vestigen, in het ondiepe water moerasvegetaties en

en pomp noodzakelijk zijn, eenvoudiger van opbouw. Dit type filter is dus

riet, terwijl in het diepere water plaats is voor diverse waterplanten.

onderhoudsarmer dan de verticale filters. Het is geschikt voor bijvoorbeeld

Deze oevers creëren een uitstekend leefgebied voor vele planten,

het zuiveren van vervuild afstromend water van wegen en parkeerplaatsen

vogels, insecten, amfibieën, vissen en zoogdieren. Hierbij is het
wenselijk de oevervegetatie deels in te planten met variatie.

Verticale helofytenfilter
Een helofytenfilter is een zandfilter dat meestal is beplant met rietplanten.

Drijvende / amfibische gebouwen

In het verticale heloytenfilter wordt het afvalwater enkele

Zodra het waterpeil stijgt, zal de funderingsconstructie en dus

centimeters onder het maaiveld van het filter gelijkmatig verdeeld. Door

ook het gebouw stijgen. Dit voorkomt waterschade in huis.

de toevoer onder het oppervlak plaats te laten vinden ontstaat er geen

Voor deze optie is er oppervlaktewater nodig en zal het gebouw

geuroverlast. Het afvalwater sijpelt dan door de zandlaag en de wortelzone

moeten bestaan uit een lichte contstructie zoals bijvoorbeeld

waar de biologische zuivering (d.m.v. bacteriën) plaatsvindt. Kan voor

houtskeletbouw. Aansluiting op infrastructuur en nutsvoorzieningen

zuivering van rioolwater gebruikt worden.

moet flexibel en/of zelfvoorzienend zijn.

Living Machine

Urban Wetlands

De principes waarvan een Living Machine gebruikt maakt zijn dezelfde als

Wetlands zijn waterrijke natuurgebieden en komen vooral voor langs

die van helofytenfilters. Een deel van de biologische zuivering in een Living

rivieren en in deltagebieden. Urban wetlands kunnen een belangrijke

Machine vindt echter plaats in een kas. De kas dient ertoe de subtropische

rol spelen bij het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit en het

planten die onderdeel van de zuivering zijn tegen kou te beschermen en

zuiveren van het uit de stad afstromende hemelwater. Wetlands zijn

zo de effectiviteit te verhogen. De Living Machines zijn redelijk compact

van nature overloopgebieden van rivieren en daardoor natuurlijke

en zijn door de subtropische beplanting in een kas ook aantrekkelijk voor

regenwaterbuffers. Natte natuurgebieden zijn bijzonder belangrijk

bezoekers.

voor amfibieën, libelle-achtigen en als broedplaats voor veel vogelsoorten.
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Greenhouse dak

Wateropslag onder gebouwen

Het ‘greenhouse roof’ is een plantenkas op het dak, die als

In Rotterdam is een ondergrondse waterberging onder het Museumplein

warmteverzamelaar kan dienen of als regenwateropslag; de planten

gerealiseerd. Deze heeft een inhoud van 10.000 m3 en is in het ontwerp

nemen CO2-op. Voor bewoners of gebruikers is het tegelijk een

van de parkeergarage meegenomen. Het is een separaat reservoir waarbij

wintertuin.

voor een deel gebruik is gemaakt van restruimten in de parkeergarage
zoals bijvoorbeeld de ruimte onder de in- en uitritten. De kosten voor deze

Greenhouse building

waterberging bedroegen 7,2 miljoen euro.

Het kas-gebouw als casco voor wonen en werken: zo’n gebouw met
een slimme energie-besturing kan drie tot vier andere, even grote

Verhoogd bouwen

gebouwen, van warmte, koeling, water en voedsel voorzien.

Gebouwen kunnen met een verhoogd peil worden gerealiseerd. De

https://www.greenportvenlo.nl/campus/villa-flora

gebouwen kunnen op palen of op een verhoging van grond, zoals de
traditionele terp, worden neergezet. Als de gebouwen op een verhoging

Infiltratieputten en infiltratiekratten

(een terp of dijk) worden gerealiseerd kan de verhoging mogelijk deel

Deze hebben geen ruimtebeslag bovengronds en een grotere

uitmaken van de waterkering. Bouwen op een waterkering is in Nederland

opslagcapaciteit dan bovengrondse infiltratievoorzieningen. Er

(nog) niet toegestaan.

kan meer regenwater worden gebufferd en vertraagd afgestaan
aan het grondwater. Ze bestaan in allerlei afmetingen voor

Gebouw als kering

individuele huizen tot aan voorzieningen voor hele stadswijken.

In Nederland is dit nog niet toegestaan. Uiteraard wordt er nog steeds

Kan bijvoorbeeld toegepast worden onder wegen, sportvelden en

geïnoveerd op het gebied van dijkversteviging. Wellicht zijn er in de nabije

parkeergarages wat dubbel grondgebruik mogelijk maakt.

toekomst meer mogelijkheden om gebouwen in te kunnen zetten als
waterkering. Toepassingsmogelijkheden bevinden zich voornamelijk in het

Groen ventilatienetwerk

grensgebied tussen binnendijks en

Een netwerk van parken en kleine groengebieden die met elkaar

buitendijks gebied.

verbonden zijn, zorgt tijdens grote warmte voor aangename
verblijfsgebieden en een aantrekkelijk fiets- en wandelnetwerk.

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Het zorgt er ook voor dat de biodiversiteit erop vooruit gaat door

Door het afkoppelen van de regenpijp bij gebouwen, worden het rioolstelsel

verschillende biotopen met elkaar te verbinden. Deze verbinding

en zuiveringsinstallatie ontlast; ook worden overstorten van vuil water op

maakt luchtuitwisseling mogelijk, dat geeft verkoeling. De groene

het oppervlaktewater voorkomen en wordt het grondwater aangevuld.

netwerken moeten los beplant zijn om het doorstromen van de

Het afgekoppelde water moet ergens heen, dit kan in de tuin/openbare

wind mogelijk te maken.

ruimte infiltreren of opgeslagen worden (regenton). Hier komt het principe
vasthouden, bergen, afvoeren aan bod.
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Bovengrondse waterafvoer

Door platte daken zo vorm te geven dat ze als neerslagbuffer

Is goedkoper in aanleg dan een verbeterd gescheiden systeem.

kunnen dienen, kan wateroverlast worden voorkomen.

Maakt water weer zichtbaar in steden, mensen worden zich

Het dak dient een hogere dakrand te hebben en een overstort

weer bewust van water en het is ecologisch aantrekkelijk. Hier

die eveneens hoger zit.In de constructie van het dak moet hiermee

zijn diverse mogelijkheden voor zoals molgoten, open goten,

rekening worden gehouden (hogere belasting). Het water verblijft

holle weg, greppels of bijvoorbeeld open waterlopen.

alleen tijdelijk na de bui op het dak. Het regenwater wordt
vertraagd afgevoerd door een dunnere leiding.

Infiltratievelden en -stroke met bovengrondse opslag
Deze kunnen diep of minder diep uitgevoerd worden, de diepte

Slimdak

en het oppervlak bepalen uiteraard het buffervermogen. De

Een Slimdak is simpelweg een combinatie van het waterdak met

infiltratievoorzieningen kunnen met een natuurlijke, flauwe en

een groen dak. De toplaag is groen met daaronder een waterberg-

veilige berm uitgevoerd worden. De doorlatendheid van de bodem

ing. De groene laag vertraagd de afvoer richting de waterberging,

wordt behouden door doorworteling door beplanting en activiteiten

bij deze waterberging kunnen diverse technieken worden gebruikt

van bodemdieren.

om het water eveneens vertraagd af te voeren.
waterdoorlatende verhardingsmaterialen
Groene daken

Waterdoorlatende en waterpasserende verhardingsmaterialen hebben

Heeft veel voordelen: prettig aanzicht, regenwaterbuffer, geringe

diverse voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken, het

opwarming tijdens zomer, verbetering biodiversiteit, fijnstof

grondwater aanvullen en het riool wordt ontlast. Waterdoorlatende

vermindering, zuiverd water. Groene daken kunnen bestaan uit

verhardingen bestaan uit poreus materiaal waar water doorheen kan

mos/sedumdak, gras/kruidachtigdak, daktuinen, dakakkers. Twee

gaan. Te denken valt aan toepassing van graskeien, grasbetontegels,

basistypen, extensief en intensief (betreft intensiteit van beheer).

houtspaanders, schelpen of grind als bestrating.

Extensief heeft een minder zware constructie nodig en is toe te
passen op bestaande bouw.

Regenwatervijver
Dit zijn buffervijvers die regenwater opvangen. De hemelwaterafvoer is

Wadi’s

hierop aangesloten, tijdens een hevige bui stroomt het vol. Naderhand

Een wadi is een verlaagd deel van het terrein (van een
groenstrook bijvoorbeeld) waar bij overlast water in kan
lopen; het kan ook met een filterlaag worden uitgevoerd,
zodat uiteindelijk relatief schoon water in het grondwater
terecht komt.

wordt het vertraagd afgevoerd.Buffervijvers kunnen zowel een meer
stenen als groen uiterlijk hebben. D.m.v. een besturingssysteem zijn ze
te koppelen aan de weersverwachting. Deze regelt de overstort op een
naastgelegen rivier tijdens droge periode.

Hoofdstuk 4
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BREDA: VEEL
KWALITEITEN,
OOK ZORGEN EN
UITDAGINGEN
Eén thema komt vaak terug in de ideeën van
degenen die zich met de plannen voor het
Amphiaterrein willen bemoeien. De nieuwe
woonwijk zou echt een samenleving moeten
worden, met een divers gezelschap bewoners en
heel veel kansen op ontmoeting en samen doen,
elkaar helpen waar nodig. Gelijk hebben ze: Binding
met de buurt lijkt belangrijker om tevreden te
kunnen zijn met je leven dan de (kwaliteiten van) de
woning. Hoe meer sociale cohesie, hoe gelukkiger
de mensen zijn, kun je met onderzoekers van het
CBS (2018A) ook zeggen. Reden temeer om in dit
boek een hoofdstuk over de samenleving op te
nemen. En waar Breda (daar horen natuurlijk ook
Ulvenhout, Prinsenbeek, Teteringen en Bavel bij)
in veel opzichten op een doorsnee-Nederlandse
stad lijkt, komen ook wat trends voorbij uit landelijk
onderzoek.
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Breda Brengt het Samen, is de stads-slogan.
Breda gaat er immers prat op ‘stad van ontmoeting’ te zijn. Volgens de achtergrondinformatie
bij Het Verhaal van Breda - waarin de gemeente heeft gezocht naar een
marketingtechnisch effectief thema om de stad ‘op de kaart te zetten’ - heeft dat
vooral met de plek in het landschap te maken: op een grote vervoersader, halverwege
Amsterdam en Brussel, ook weer niet ver van zee en van Brabants economische topper,
technopolis Eindhoven (bereikte in 2017 een economische groei van niet minder
dan 4,6 procent, de hoogste van de vijf grote steden van Nederland, meldt het CBS.

Op de fiets door lommerrijk Breda
Het heeft ook van doen met de schaal van de stad: met nog geen tweehonderdduizend
inwoners kan Breda nog zonder stadsdeelraden. Wethouders pakken hier gewoon de fiets
om de gevoelens van het volk te peilen. Daarbij ligt Breda in een schitterende, lommerrijke
omgeving waar het heel prettig toeven is, al gooien soms weinig duurzame drugscriminelen
of eikenprocessierupsjes-nooit-genoeg roet in het eten. Niet vreemd dat Breda vooral als
woonstad wordt geprezen. Nogal wat inwoners werken op afstand en rusten in Breda uit, zoals
een voormalig ziekenhuisbestuurder het omschrijft.
Is Breda dan een rustoord? Een met terrassen dan? Niet bepaald. Ook hier wordt hard gewerkt.
Volgens het economisch profiel van de gemeente is Breda vooral de internationale stad, de
stad van toegepaste kennis, een plek dus waar innovaties in productie worden omgezet. Niet
zo vreemd waar Breda vooral beroepsonderwijs heeft, ook op hogescholen die de nationale
ranglijstjes aanvoeren. Er ontbreekt nog een universiteit, vindt bijvoorbeeld Jeroen van
Glabbeek, bestuurder van het succesvolle CM en werkgeversvoorman van de regio.
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De economische crisis is voorbij. Het herstel van de economie toont
zich hier in volle terrassen en eetgelegenheden, een toenemend
aantal dure auto’s en vooral (en gelukkig) een snel groeiend aantal
banen. Dat gaat dit jaar richting 104.000, een record. Heel wat van
die banen vereisen hoge opleidingen. De (gezondheid-)zorg is de
grootste werkgever.
Het aantal inwoners blijft stevig groeien (zie kader elders in dit
hoofdstuk: op naar 210.000?) al wordt die groei momenteel gedempt
door schaarste aan woningen. Wie door de binnenstad dwaalt ziet
het aantal leegstaande winkels bijna met de dag slinken. Ook duiken
er al wat meer kleine ondernemers op die, naast de ketens die je in
elke beetje stad tegenkomt, Breda kleur geven.
Breda is ook een stad met behoorlijke sociale samenhangen en een
bloeiend verenigingsleven die in het seizoen hun tweewekelijkse
hoogmis beleven tijdens het Avondje NAC, ook de plek waar de
stedelijke elite veel van zijn zaakjes afhandelt. Daar zijn per definitie
lang niet alle 183.000 inwoners bij betrokken.

Werk verandert ingrijpend en daarmee ook de stad
Met het antwoord op de vraag ‘hoe gaat het met de Bredase
samenleving’ kan het vele kanten op, al is grondtoon bepaald
positief. De gemeente Breda is relatief welvarend met minder lage
inkomens dan de meeste grote steden . Het kent ook geen echte
grote stadsproblemen, heeft een zeer diverse en relatief robuuste
economie en houdt zijn imago van bourgondische, gastvrije stad
goed in stand.

Er zijn ook uitdagingen en zorgen. En die wortelen niet allemaal in
de stad, maar komen onvermijdelijk over haar heen. Daar moeten die
183.000 en hun leidslieden iets mee. En de hamvraag is: hoe zorgen
we ervoor dat zo veel mogelijk inwoners kunnen meekomen in al die
veranderingen?
Houden we het nog even bij de economie: globalisering is al een tijdje
gaande en die maakt dat concurrentieverhoudingen vandaag de dag
veel scherper liggen dan in het grooste deel van de vorige eeuw. Een
Breda’s bedrijf weet dat de competitie van heel ver kan komen en
onverwacht kan toeslaan.
Ook om dergelijke concurrentie-motieven en om arbeidskosten te
drukken zijn flexibilisering, en laatstelijk ook ‘hybridisering’ van de
arbeidsmarkt opgerukt. Die laatste term duidt op combinaties van
werknemerschap en ondernemerschap. Al deze trends hebben ook
invloed op de stedelijke samenleving: op de woningmarkt, maar ook
op kansen en sociale vraagstukken. De Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid waarschuwt dat al die flex ook leidt tot minder
economische groei en vooral onzekerheid en stress bij mensen. Die
kan zich uiten in uitstel van gezinsvorming of van de aankoop van een
huis. “Er ontstaan nieuwe kwetsbare groepen met veel onzekerheid
over hun inkomen en sociale zekerheid.”
Volgens een van de onderzoekers van de WRR, hoogleraar Monique
Kremer, kan dergelijke (vaak continue) financiële stress ook tot
gezondheidsproblemen leiden. Dat jongere werknemers massaal
flexwerk zouden toejuichen, wat soms wordt beweerd, is
klinkklare onzin.
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Liever vaste baan
Onderzoekster Charissa Freese van de Universiteit van Tilburg (Freese, 2016): “Zo’n 80 procent
heeft liever een vaste baan.” In de praktijk heeft een slinkende meerderheid van nu nog net 60
procent (dat was tien jaar geleden nog ruim 70 procent) die ‘luxe’: van alle werknemers heeft
35 procent, 3 miljoen mensen, een flex-baan. Een kleine 5 procent is zmp’er: meewerkend
zefstandige met personeel. Van hen zijn 1,1 miljoen mensen ‘zzp’er’. Het CBS noteert hierbij
dat vooral laagopgeleiden werknemers flexwerk doen, de groei in vaste banen gaat voor ruim
driekwart naar hoger opgeleiden.
Een groeiende groep ook stadgenoten in Breda heeft zo niet alleen te maken met een
onzeker inkomen, het is in veel gevallen ook een laag inkomen.
Niet alleen komen er almaar meer ‘wisselende contacten’ op de arbeidsmarkt, de inhoud
van heel veel werk verandert ook in hoog tempo. En, ofschoon we nog niet precies
weten hoe deze ontwikkeling zal uitpakken: Er rolt een golf van technische vooruitgang,
samengevat in begrippen als ‘digitalisering’ en ‘robotisering’, over ons heen. Die spoelt niet
alleen laagwaardige arbeid weg, zo leren de eerste verkenningen, maar ook het werk van
bijvoorbeeld bankmedewerkers en accountants verandert ingrijpend. Is al veranderd, in feite,
zie de massa-ontslagen bij de banken uit recente jaren.

Economie verandert mensenlevens
De levens van veel mensen veranderen door deze verschijnselen in de economie ingrijpend.
Deze trends vragen bijvoorbeeld op de woningmarkt even flexibele en soms scherp geprijsde
arrangementen. Wanneer doel van beleid is om inwoners ordentelijk te huisvesten, dan zullen
stadsbestuur, corporaties, maar ook hypotheekverstrekkers, in een andere stand moeten
komen te staan. Om van particuliere verhuurders te zwijgen: die stellen tegenwoordig niet
zelden hoge inkomenseisen.
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WONINGMARKT:
FLEXIBELER
ARRANGEMENTEN
NODIG

Flex en de daarmee samenhangende onzekerheid voor
mensen kunnen ook leiden tot een groeiend beroep op
sociale verzekeringen en bijstand. Stedelijke ontwikkeling
- op te vatten als een breed, integrerend begrip over
werken aan de stad van de toekomst - heeft al of krijgt
hiermee te maken.
Heel belangrijk wordt de vraag in hoeverre landelijk
of lokaal beleid en initiatieven op onderwijsgebied als
‘dijkbewaking’ in dezen kunnen fungeren. Jeroen van
Glabbeek, CM-baas en werkgeversvoorman bepleit dat
Bredase onderwijsinstellingen hun deuren openen voor
‘voortdurend leren en scholen’. In feite daagt Van Glabbeek
de regionale onderwijsinstellingen uit om met concepten
te komen - wel of niet passend in die onmetelijke stapels
regelgeving van het Rijk - die mensen vooruit helpen, hen
nieuwe kansen kunnen bieden.
Breda is wat sociale aspecten betreft een stad met
redelijke samenhang, maar ze wijkt nu ook weer niet heel
erg af van andere steden. Dus ook in Breda spelen enkele
ontwikkelingen die aandacht vragen.
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HET GAAT GOED
VS
HET GAAT NIET
GOED

Terwijl dit boek wordt geschreven meldt het Sociaal en Cultureel
Planbureau in zijn kwartaalbericht ‘Burgerperspectieven’ dat precies de
helft van de Nederlandse bevolking vindt dat het met het land goed gaat,
de goede kant op gaat. En dat is fors meer dan de zuinige 30 procent uit
voorbije jaren (Ridder et al., 2018).
Drie op de tien Nederlanders is het daarmee oneens, die vinden dat het
eerder de verkeerde kant op gaat met dit land. Nog eens een op tien vindt
dat het ‘duidelijk de verkeerde kant opgaat’. Waarover maken deze mensen
zich zorgen: immigratie, inkomensverschillen, armoede, zorgkosten en een
politiek die daar, in hun beleving, niets aan doet. “De tweedeling wordt te
groot”, schrijft iemand aan het SCP. “De normale boodschappen zijn veel te
duur en dan moet je gezond leven e.d., maar ze zeggen niet hoe”, zegt een
ander.
Ook in Breda is er een omvangrijke groep inwoners - ongeveer een op tien
- die niet zelden blijvend op achterstand leven. Dan gaat het vooral over
inkomen.
Het SCP (Vrooman, Gijsberts en Boelhouwer, 2014) hanteert, om een
scherper beeld te geven van de tweedeling die het in Nederland
waarneemt, niet alleen inkomen of vermogen als maatstaf, maar ook
‘persoonskapitaal’ (fysieke eigenschappen), cultureel kapitaal (taal,
communicatieve vaardigheden, leefstijlkenmerken) en sociaal kapitaal
(relaties, netwerken voor sociale en praktische steun). Het planbureau ziet
twee groepen - elk ongeveer 15 procent van de bevolking - die op al deze
criteria minder of niet meekomen in het huidige tijdsgewricht: De ‘onzeker werkenden’ (zoals sommige groepen flexerkers van hierboven), veelal
werkzaam op tijdelijke contracten of werkloos, met weinig zelfvertrouwen
en een ongunstige positie op de woningmarkt) en het ‘precariaat’, de groep
die ‘over de hele linie achterblijft’.
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Deze laatste groep is het laagst opgeleid is, mist allerlei vaardigheden
om mee te kunnen doen of belangen te behartigen, is vaak afhankelijk van een uitkering en beschikt nauwelijks over steun-netwerk.
Ze zijn in alle leeftijdsgroepen te vinden, al gaat het hier iets vaker
om (alleenstaande) ouderen en migranten.
Het SCP bepleit kansverschillen en ‘tweedeling-benaderingen’
ruimer op te vatten dan als louter verschillen in inkomens en
vermogens. Het concludeert dat sprake is van ‘reële maatschappelijke verschillen’, vooral op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, die
ook samenhangen met niet-economische kapitaalverschillen. “De
structurele ongelijkheid gaat samen met een cohesieprobleem,
waarbij sommige groepen in de samenleving tegenover elkaar
komen te staan en zich voor elkaar afsluiten.”

“De normale
boodschappen zijn veel
te duur en dan moet je
gezond leven e.d., maar
ze zeggen niet hoe”
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42.000 "MIGRANTEN"
Wat brengt Breda zoal samen? Een bont gezelschap, zo leren de cijfers. Er wonen in Breda ruim
42000 mensen met een ‘migratie-achtergrond’, ongeveer 23 procent van de totale bevolking (en
daarmee precies het nationaal gemiddelde). Dat zijn inwoners, in het buitenland geboren (dat is de
zogeheten eerste generatie) of hier geboren (de tweede generatie) terwijl tenminste één ouder in
het buitenland is geboren. Iets meer dan de helft heeft een ‘niet-westerse’ migratie-achtergrond,
iets minder dan helft een westerse. Het leeuwendeel van deze laatste groep komt uit Europese
landen. Een kwart van alle Bredanaars met een migratie achtergrond komt uit Azië, en vooral uit
Indonesië.
Ook in Breda is sprake van, zoals het in onderzoekstaal heet, ‘etnische segregatie’ en ‘segmentatie’.
Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond wonen overwegend (aandeel groter dan 20
procent) in Breda-Noord, Linie-Doornbos en Kesteren-Muizenberg in de Haagse Beemden.
Segmentatie is zichtbaar op de arbeidsmarkt, waar - zo bleek onder meer begin dit jaar uit een
uitzending van het TV-programma Radar - uitzendbureaus er geen been in zien kandidaten met
een migratieachtergrond op voorhand uit te sorteren. Ook in de regionale werkloosheidscijfers
komt de achterstand-positie van niet-westerse allochtonen tot uitdrukking. Ook daarom zegt de
bestuurder van de Turkse moskee in Breda: “Wat we ook doen, we blijven altijd die buitenlanders.”
En wellicht is er ook een verband met de intensere geloofsbeleving die vooral jongeren met een
migratieachtergrond laten zien. “Mijn ouders baden geen vijf keer per dag”, zegt een geīnterviewde
jonge Turkse moslima die dat al een tijd wel doet en zeer bewust een hoofddoek draagt als “teken
van mijn geloof”.
Breda brengt het samen, de stad staat voor een open, gastvrije cultuur waar zo veel mogelijk mensen
kunnen meedoen aan de verworvenheden van de samenleving. Ook in Breda geldt het adagium
van der participatiesamenleving: heb je een probleem, dan probeer je dat eerst zelf, of met hulp
van je netwerk, op te lossen. Lukt dat niet, dan mag je aankloppen bij instanties of bij de overheid.
Niet iedereen kent alle regels en wegen en vertoont een dergelijke ‘zelf- of samenredzaamheid’, zo
weten we sinds de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat scherp in beeld bracht
(Bovens et al., 2017).

Systemen schuiven
Ja, boeiend, al die zaken. Maar wat kunnen we ermee? Voor
hen die aan de stad werken zijn het relevante gegevens. Een
kwestie van bewust zijn van. Ook Breda staat niet alleen voor
vragen van ongelijkheid en gevoelens van onvrede bij delen
van de bevolking.
Er zijn ook enkele grote systeemveranderingen aan de gang
die alle inwoners raken. Denk aan klimaat, energietransitie,
de voorthollende techniek, de vergrijzing en de daaruit
voortkomende vraagstukken van zorg en mantelzorg. Daarmee
komen er tal van nieuwe kansen, maar ook, zo leren ook de
onderzoeken van het SCP en anderen, sluipt onzekerheid
de samenleving in. Kansen benutten en onzekerheid zo
veel mogelijk wegnemen wordt een belangrijke taak van
bestuurders én van burgers onderling.

We begonnen dit verhaal de wensen van mensen om
van een woonwijk een samenleving te maken, liefst
een beetje diverse. Hoe die eruit komt te zien als het
om ‘t eggie gaat, valt natuurlijk nog te bezien.
De mensen zoeken ook graag gelijkgestemden op,
types die een beetje op hen lijken. Dat vinden ze wel
prettig, leert ook het vraaggesprek met burgemeester
Paul Depla, elders in dit boek. Dus wellicht moeten
we ook niet te veel idealiseren als het om die Bredase
samenleving gaat. Die bestaat ook uit heel wat kleine
samenlevinkjes in straten en buurten waar, zo valt
wellicht waar te nemen, zoveel mogelijk mensen gelijk
zijn en tevrêe.
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OP NAAR 210.000
INWONERS IN
BREDA?
Eerst migratie- en (later) geboorteoverschot doen Breda groeien

Samenleving gaat over mensen. Daar hebben we er in de gemeente Breda
op 1 januari 2018 183448 van, aldus het CBS, 93120 vrouwen en 90328 mannen.
Opmerkelijk: de overmacht van vrouwen in Breda slinkt snel. In 2005 bijna
5000 vrouwen meer dan mannen, nu zowat de helft.
Breda mag, aldus de meest recente prognoses van CBS/PBL met basisjaar
2017, een bevolkingsgroei verwachten van ruim 11 procent tot 2030 en zou dan
op 201.000 uitkomen. Voor 2040 komt de verkenning uit op 210.000 inwoners,
14 procent meer dan nu.
Er zit nog wel een addertje onder het gras bij deze prognoses. Tamelijk onzeker
is hoe het migratiesaldo zich zal ontwikkelen. Tot grote ergernis van onder
anderen hoogleraar Peter Boelhouwer die elders in dit boek aan het woord
komt, voorspelt het CBS dit saldo wat te zuinigjes, de laatste jaren. Wie de
vergrijzing en de actuele tekorten op de arbeidsmarkt in ogenschouw neemt
zou met enig recht kunnen voorspellen dat Nederland nog behoorlijk wat
handjes en hoofden van over de grens kan gebruiken.
Oud overvleugelt jong... doet zich nog een interessante trend voor: voor het
eerst sinds het bestaan van de stad telt die straks (begin jaren ‘30) meer
ouderen (65+) dan jongeren (beneden 20 jaar). Ook dit gegeven is met enige
onzekerheid omgeven. Het aantal huishoudens groeit net ietsje harder van
88.000 nu naar ruim 100.000 in 2040.
Dat laatste houdt stevig verband met de voortgaande vergrijzing, maar ook
met uitstel van relatievorming. Er komen steeds meer alleengaanden. In
Breda zijn dat er al ruim vier op tien. Daarmee loopt de stad wat voor op de
landelijke trend (bijna 38 procent). Die trend zegt ook dat tot 2040 het aantal
huishoudens in Nederland met tien procent groeit, het aantal eenpersoons
huishoudens met het dubbele. Dan zouden we nationaal in 2040 op de 42
procent uitkomen die Breda nu al kent. In Breda schuift dit cijfer naar 45
procent.
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Nederland vergrijst in rap tempo
Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en
sectorhoofd bij het Planbureau voor de Leefomgeving
Dorien Manting legt uit: “Die groei zit vooral bij ouderen.
Ook geldt: Gezinsvorming gebeurt steeds later. De
transitie van jeugd naar volwassenheid noemen
demografen dat. Het wordt gemeten op het moment
waarop je kinderen krijgt. Beetje ouderwets, eigenlijk.
Maar we zien al tientallen jaren dat deze periode steeds
langer wordt. Jonge mensen gaan later het huis uit en
die andere stappen komen steeds later. Er komen er ook
steeds meer jongeren terug naar het ouderlijk nest. Dat
heeft te maken met slechte toekomstperspectieven en
de woningmarkt.”

Huishoudens totaal

Bevolking totaal

Eenoudergezinnen

Paren en stellen

Eenpersoons huishoudens
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Jeroen van Glabbeek:

Scholing is vaccin tegen overbodigheid
(en moet dus voor iedereen
altijd bereikbaar zijn)
Zijn bedrijf CM.com in ontwikkeling van digitale, veilige communicatie- en betaalsystemen, lokt nieuwe medewerkers met als eerste arbeidsvoorwaarde een ‘verse, gezonde, hier bereide lunch, elke dag’. Dat
er ‘genoeg ruimte voor creativiteit’ is, en dat je eigen werkuren bepaalt,
of dat je je eigen ‘gereedschap’ uitzoekt, dat er allerlei welhaast familie-uitjes op de agenda staan, het past allemaal in de filosofie van de
firma: wij doen hier dingen die we leuk vinden, die we goed kunnen en
waar mensen op zitten te wachten. Dus krijg je hier de vrijheid om naar
eigen inzicht, op basis van jouw vaardigheden en kennis, je job te doen.
“Ja, dat beschouw ik als de allerhoogste manier van leiding geven: mensen
niet tegenhouden”, zegt oprichter en baas Jeroen van Glabbeek. We wisselen de schijnbaar wetenschappelijk bewezen stelling dat in een mierenhoop
van dat miljard mieren slechts de helft echt werkt. Maar die andere helft is
ook heel nuttig bezig door .. ... niet in de weg te lopen. “In veel organisaties is
het wel zo: Hoeveel mensen hebben niet een baan om anderen te controleren of voor hen dingen te plannen. Daar lijkt wel driekwart van de mensheid
mee bezig. Dus als jullie je met die nieuwe Amphiawijk gaan bezighouden:
maak een lijstje van dingen waarop je niet tegengehouden wit worden.
”Het gespreksonderwerp is drievoudig: de uitdagingen waar Breda voor
staat, de rollen die mensen en instellingen in de stad zouden moeten spelen om ze te realiseren en, uiteraard speciaal voor Jeroen, de vraag: hoe halen we het beste uit al die mensen? En hoe dat alles te realiseren in een inclusieve stad? De laatste vraag beantwoordt hij het eerst. “Mensen moeten
onderwijs kunnen krijgen! Daar maak ik me druk om. Iedereen moet in elk

59
levensfase kunnen studeren, gewoon op school. In een
onderwijsinstelling. Niet op het niveau van een cursus
of een training. Daarmee blijf je vastzitten in je sector.
Nee, echt iets leren. Want hoeveel mensen komen nu
van school met een opleiding die straks niet meer
relevant is voor hun baan. Die bestaat over 20, 30 jaar
niet meer. Aan de andere kant: voor de banen die we
straks nodig hebben, bestaan geen opleidingen. Dus
maatschappij, bedenk een systeem dat mensen relevant houdt voor de arbeidsmarkt. Dat is pas inclusiviteit. Er komen nu heel veel mensen uit carrières die nog
lang niet oud genoeg zijn om met pensioen te kunnen, maar die ook niet de relevante opleiding hebben
om mee te kunnen blijven doen.”
Hoe verleiden we mensen om zo’n 180 graden draai
te maken?
“Ook de overheid kan hierin beter acteren. Neem die
mensen van de Rabobank, die hebben daar twintig
jaar gewerkt, allemaal slimme, integere mensen. Ze
worden bij de duizenden ontslagen. Die hebben heel
veel moeite een baan te vinden die in de buurt komt
van wat ze gewend waren. Aan de andere kant vragen
bedrijven duizend data-wetenschappers. Daarvoor
moet je naar een universiteit. Waarom doen mensen
dat niet? Waarom zeggen ze hun baan niet op om te
kunnen studeren? Omdat ze vaste lasten hebben. Dat
is probleem één. Het andere probleem is dat onderwijsinstellingen zich er niet voor open stellen. Die hebben daar geen budget voor.”
Hoe te handelen?
“Het is makkelijk op te lossen. Stel dat je gratis kunt
wonen. Het heeft ook met leefstijl te maken. Maar je
kunt je vaste lasten voor een groot deel onderbrek-

De allerhoogste vorm van
leidinggeven volgens CM-baas
Van Glabbeek: mensen niet
tegenhouden

60

SPRING BREDA

en. We kunnen mensen die willen studeren
ondersteunen. Misschien een basisinkomen
geven. Het zou helpen als banken meewerken en hypotheekbetalingen een tijd bevriezen. Daar hebben ze waarschijnlijk meer
aan dan aan een klant die straks werkloos
is. Het kan allemaal. Er is niks onoplosbaars
aan. En bedenk even wat voor slagkracht je
als economie kunt maken of als mensheid,
als je relevant opgeleide mensen hebt. Alles gaat dan beter, efficiënter, effectiever. De
productiviteit gaat omhoog. Mensen worden
succesvoller. Mensen worden gelukkiger. Als
ze adequaat geschoold zijn. Laten we er in
Breda of in Brabant mee beginnen. Geld mag
het probleem niet zijn.”
Volgt een klein college over samenleving en
economie met mensen die kennelijk niet
in de gaten hebben dat het vredestijd is en
nog altijd in oorlogstermen denken (‘strategie, missie, war room, uphill battle’), kortom
allemaal geïnfecteerd met het Michael Porter-virus dat ervan uit gaat dat ondernemen
oorlog voeren is tegen concurrenten. En dat
wanneer je verliest je ook een loser bent. En
omdat alles wordt ontworpen, gepland en
gecontroleerd zitten massa’s mensen onnutte dingen te doen die hen van bovenaf
zijn opgelegd, terwijl ze nauwelijks meer in
contact staan met wat ze voortbrengen. Om
met de oude maar herlevende Marx te spreken: ze raken vervreemd van hun eigen productie en hun collega’s.

“Er komen leerlingen van scholen nadat bij al
vakken hun vinkjes zijn gezet, om vervolgens
in een bedrijf te landen met de vraag: vertel
me wat ik moet doen, dan kan ik afvinken.”
Bepaald niet Jeroen’s kopje thee. “Wij geloven dat bedrijven organisch in elkaar moet
zitten, organisch moeten groeien. Steden
trouwens ook.
Dat gaat niet vanzelf, dan snap ik ook. Daar
kun je wel wat voorwaarden voor creëren. De
gebouwde omgeving speelt een belangrijke
rol. Hoe kun je van mensen verwachten dat
ze creatief zijn of organisch denken, wanneer
je hen in een betonnen blokkendoos opsluit?
Hoe iets eruitziet, bepaalt mede hoe het voelt,
hoe je jezelf daar voelt. Creëer in je bedrijf een
klimaat dat mensen uitdaagt nieuwe dingen
te ontwikkelen. Organisch is dus vooral ook
vorm: een piramide, een boom, rond, vierkant, en als je het over de stad hebt; maak plekken waar mensen elkaar spontaan kunnen
ontmoeten. Of wil je allemaal heel efficiënt
de parkeergarage in, met de lift omhoog, zodat je niemand tegenkomt? Er zijn gebouwen zo ontwikkeld dat je zeker weet dat je de
buurman nooit tegenkomt en nooit hoort,
nooit ziet.”
Kan een economie ook organisch groeien?
“Ik ben ook voorzitter van VNO-NCW in de regio. Ik spreek dan wethouders die zeggen: ik
wil graag een groot bedrijf naar Breda halen,

een groot bedrijf met veel banen. Dan denk ik:
waarom zou je dat doen? Grote bedrijven die
je makkelijk verplaatst, gaan net zo makkelijk
weg als ze komen. Bouw je maatschappij liever laagje voor laagje op, in plaats van bedrijven te lokken met subsidie. Wat niemand
door heeft is dat de mensen die er wonen
de echte economie van een stad bouwen.
Dus je kunt veel beter werken aan een goede
voedingsbodem, daarin investeren en geduld
hebben.”
Dat is lastig voor politici. Die willen graag
zo’n nieuw bedrijf openen. Toch moeten ze
op hun handen blijven zitten?
“Nee, ze moeten een rijke voedingsbodem in
hun stad organiseren. Dus daar een prettige,
veilige plek van maken, zorgen dat mensen
zich kunnen ontplooien. Je moet zo’n plek
bieden. Vroeger maakten mensen nederzettingen op de kruising van een weg en een rivier. Dus wat moet je aanleggen: een rivier
en een weg.”
En een school waar je elke dag terecht kunt
voor een relevante opleiding.
“Dat doet Google. Die heeft een campus in
Sillicon Valley, daar mag iedereen binnenlopen. Die is voor een groot deel open voor
publiek en voor de rest ook voor relaties, zakenpartners, kennissen. Daar kom je dus interessante mensen tegen. Die inspiratie in van
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groot belang. Waarom: wij moeten concurreren met computers, Met machines. . Dingen onthouden, rekenen, dat doet de computer beter. Dus wij moeten daarmee ophouden.
Dat kunnen we niet winnen. Schaken ook
niet. We moeten ons als mensen een beetje
opnieuw uitvinden en doen wat een computer niet kan, zoals symfonieën componeren,
empathie hebben, ontwerpen.”
Dus concurreren op dingen waarvoor nog
geen algoritmes zijn gemaakt? Zorgrobots
zijn al aardig ver, ook met empathie....
“Dat is de volgende strijd die de machines
gaan winnen. Er zijn in Japan mensen die
geven om hun robot. Maar ja, er zijn ook
mensen die houden van een voetbalclub. Het
hoeft dus niet altijd om andere mensen te
gaan.”
Wie nu in Breda of in Nederland rondkijkt
ziet dat ieder zijn eigen rol speelt, met zijn
eigen taak of belang bezig is. De bestuurder
bestuurt, de ondernemer is druk met zijn
bedrijf, de buurtbewoner heeft nog weinig

te vertellen... Moeten die rollen niet meer
vervagen, ineenschuiven? Kunnen we niet
slimmer samenwerken?

huis en dan bouwen ze samen een carnavalswagen. Wat zijn het voor bedrijven die
mensen zo in een keurslijf duwen? “

“Ja, en dat kan in Breda prima. De stad heeft
een schaal waarop je elkaar makkelijk kunt
vinden. Als je elkaar kent, kun je om elkaar
geven, kun je ook voor elkaar zorgen. Je moet
er wel een beetje voor investeren. Dus loop
een gemeentehuis binnen, loop een school
binnen en ga samenwerken. De eerste tien
keer krijg je de deur in je gezicht. Maar zelfs
de baas van een ziekenhuis heeft niet veel
te vertellen. En de school kan zeggen: ons
bestuur zit ver weg, in Den Haag of zo. Dus
wat moet je aanleggen: een rivier
en een weg.”

Dus het is een kwestie van denken als Pipi
Langkous: ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan. Als je als
samenleving, als buurt, als bewonersgroep
maar creatief bent en samenwerkt kom je
een eind.

Niet iedereen durft dat, niet iedereen
neemt risico.
“Het is verbazingwekkend wat je met een
beetje goede wil kunt bereiken. Dingen ook
die niets kosten. Er zijn mensen die hebben
een doodsaaie baan, die stempelen iets of
schuiven papier. Dan gaan ze ‘s avonds naar

“Dat zou in zo’n nieuwe wijk heel goed kunnen. Bepaal: hier maken we onze eigen energie. Hier zijn we niet klimaatneutraal, maar
klimaatpositief. Of hier telen we eigen voedsel. Dat je weer lokaal produceert wat je lokaal
nodig hebt. Minder vrachtwagens op de weg,
minder afval is je opbrengst. Haal water uit
de grond. Als je zo ergens in Breda opnieuw
kunt beginnen, zou ik echt een paar dingen
uitproberen die uiterst onzeker zijn, maar wel
interessant. Het ergste wat je kan overkomen
is dat je erachter komt dat iets niet werkt.
Maar dan heb je wel iets geleerd.”

Hoofdstuk 5
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DE GEZONDE STAD IS
GROEN, VRIENDELIJK,
HEEFT RUIMTE, KENT
RUST EN STILTE
Als er één ding duidelijk wordt op deze zonnige zaterdag in het Zaartpark, dan is het wel dat een gezonde stad veel omvat. Bijna veertig bezoekers doen
hier onder de schaduw biedende majestueuze
kastanjes mee om samen de allergezondste stad te
ontwerpen. Het initiatief van Stadslab Breda, met
support van de GGD West-Brabant, Amphia Ziekenhuis, NHTV-Performatory en de Avans -academie voor gezondheid, leverde een karrenvracht aan
ideeën op.
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Wat willen stadgenoten om Breda en zijn inwoners gezonder te maken?
Een greep uit de Zaartparksessie:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

schone lucht, minder auto’s of een autoloze zondag; of zelfs alle 		
auto’s de stad uit, of in elk geval deelauto’s, en dan liefst elektrische
natuurlijk.
ontmoetingspunten, zoals een gedeelde binnentuin, of een 		
gemeenschapsruimte op elke etage van de flat;
rustpunten in de stad, bezinningsplekken;
wilde plekken, ontdekplekken, duistere plekken, avontuurplekken
waar kinderen weer hun eigen fantasie kunnen botvieren en hun
energie kunnen verstoken;
veel meer groen, groene plekken en parken ook verbinden, zodat
je een eind door het groen kunt wandelen of fietsen; plukroutes en
meer volkstuinen; verstening terugdringen, bijvoorbeeld door 		
schoolpleinen te vergroenen en gebouwen groen ‘aan te kleden’;
watertappunten op elk sportveld;
openbare fitnessruimten;
ruimte houden in de stad, niet alles volbouwen;
betere balans tussen baan en thuis, tussen werk en vrije 			
tijd; minder stress, minder competitie en rat races;
circulair bezig gaan: niets weggooien, spullen slimmer 			
benutten, door te delen bijvoorbeeld.
deelauto’s
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Wat blijkt? Gezond is groen, gezond is
vriendelijkheid, gezond is de omgewaaide
boom in het park niet weghalen, maar
voor de kinderen laten liggen, gezond
is eten uit de gezamenlijke tuin, gezond
is ook stilte, rust, gezond is contact met
anderen. Of, zoals Linn Luijerink, studente
aan de NHTV en een van de begeleiders
van deze ontmoeting, het in een
formule omschrijft: “ontmoeten=thuis
voelen=geluk=gezondheid.
Ja, gezond is natuurlijk ook niet roken,
meer bewegen, verstandig eten. De
stad kan veel doen om haar inwoners
niet alleen het gevoel te geven dat ze
in een gezonde omgeving leven, maar
die ook daadwerkelijk bieden. Heel
wat beleid, de nieuwe Omgevingswet
voorop, stimuleert om steden gezonder
te maken.
Welzijn, geluk en gezondheid, ze horen
bij elkaar.
Niet te veel kopzorg en zo min mogelijk
stress, zeggen de bezoekers in het
Zaartpark, dat is gezond. Natuurlijk
weten ze: geluk, geluksgevoel, dwing je
niet af met politie te paard. Maar je kunt
het wel bevorderen, door eenzaamheid
tegen te gaan, door de openbare ruimte
zo in te richten dat mensen elkaar als
vanzelfsprekend tegenkomen, op het
aldaar geplaatste bankje kunnen gaan
zitten om even te kletsen. “Hoe gaat het
met je, buurvrouw?” Dat werk.
Van al die goede dingen worden mensen

blij, want dat vroegen we hen: waar
word je blij van in jouw straat, in jouw
buurt, in jouw stad? En: hoe ziet jouw
allergezondste buurt of stad ter wereld
eruit? De antwoorden gaan van ‘een
simpel goedemorgen’, een glimlach, tot
‘zet alle sportcomplexen open, zoals ze bij
Baronie al van plan zijn te doen.’ Weg met
hekken, hekken sluiten buiten, hekken
maken zo dus niet gelukkig en ook
niet gezond. Misschien ook wat minder
bangig zijn in allerlei maatregelen.
iemand zei: ”Dorpsgevoel terugbrengen
in een modern jasje”.
Mensen zoeken ruimte, rust, denken
heel wat bezoekers. “Breda is een redelijk
drukke stad.” Buurtparken, zegt iemand,
zouden voor rust kunnen zorgen. Daar
moet je niet te veel activiteiten hebben,
doe dat in de grote stadsparken. In de
buurt zou wel wat kunnen gebeuren,
door meer te organiseren: samen
tuinieren,
groepswandelen,
met
groepjes sporten (dan kan prima in dat
buurtpark), kinderactiviteiten en - beetje
veilig op touw te zetten, als het kan ‘rollatorraces’.
Met al die ruimte-vragende wensen
komen we wellicht ook op een lastig debat
in de lokale stedenbouw: die gaat uit
van het beginsel ‘compacte stad’, ofwel:
we benutten eerst zo veel mogelijk de
ruimte binnen de bestaande bebouwing
en pas wanneer die vol is kijken we naar
het buitengebied. Wellicht maar eens
een stadsenquête aan wijden?
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Deze kaart toont de gemiddelde roetconcentraties in en
om Breda in 2014. Duidelijk is dat deze vooral van verkeer
afkomstig zijn. De snelwegen zijn goed zichtbaar. Roet in
fijnstof veroorzaakt de meeste gezondheidsschade.

Schone lucht op een!
Voor het allergrootste deel bepalen we zelf onze gezondheid, dan wel
door onze genetische eigenschappen, dan wel door ons gedrag (zie
RIVM, 2018). En gezond zijn is meer dan alleen niet-ziek zijn (verderop
in dit hoofdstuk). Wanneer we het over ziek zijn hebben: de omgeving
waarin we leven ook zo’n 6 procent van de ziektelast van de samenleving
(RIVM, 2018). Volgens het RIVM is de luchtkwaliteit in Breda en
welhaast in heel Nederland ‘matig’. Nederland leven we zo gemiddeld
een jaar korter dan kan door langdurige blootstelling aan fijnstof.
Ook hangen dingen samen: een totaal versteende leefomgeving
geeft niet alleen wateroverlast, zij nodigt weinig uit tot
bewegen. En ‘eigen schuld, dikke bult’ roepen is ook weinig

rechtvaardig: niet iedereen heeft de capaciteiten om zeer
weloverwogen met haar gezondheid om te gaan. Maar veel
belangrijker is: een aangename openbare ruimte, groen, water,
gezonde gebouwen, kortom een prettig leefklimaat bevorderen
gezondheid en, volgens sommigen, zo ook een gelukkig bestaan.
Schone lucht staat, ook bij de Zaartpark-bijeenkomst, op 1. Niet vreemd.
Nederland hanteert niet de normen van de Wereld Gezondheids
Organisatie (WHO) die louter op gezondheid gericht zijn, maar eigen
milieunormen: compromissen tussen de belangen van gezondheid,
economie, betaalbaarheid. Uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht is
vooral afkomstig van industrie, (intensieve) veehouderij en wegverkeer.

68

SPRING BREDA

Heusdenhout en Bavel willen af van 130 km/u op de A27

Gasloos wokken

Daarom ook ontstond enkele jaren terug een pittige discussie toen
minister Schultz-van Haegen de maximum-snelheid op autosnelwegen
naar 130 kilometer per uur verhoogde. Ze bleef daarmee, zo leerde
onderzoek, binnen de milieunormen, maar ja, of het allemaal zo gezond
is betwijfelden nogal wat organisaties destijds. Premier Rutte maakte
het verhaal niet geloofwaardiger. ‘Heerlijk’ en ‘fantastisch’ noemde hij
in 2016 deze snelheidsverhoging, al dacht hij daar abusievelijk bij dat
automobielen minder uitstoot veroorzaken naarmate ze harder rijden.
West-Brabants GGD-bestuurder Annemiek van der Zijden zegt

Wie ‘s avonds in zijn open keuken, in een roestvrijstalen pan een
biefstuk bakt in de roomboter of een partijtje groenten in de wokpan
heeft gedaan en een beetje wrakke of helemaal geen afzuigkap boven
zijn gasfornuis heeft, staat middenin het fijnstof. En als je huis een
beetje aardig geïsoleerd is, zit je daar de rest van de avond in.

het heel duidelijk in het interview dat we met haar hadden: normen zijn ook maar compromissen. En dus niet per definitie gezond.
Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat
jaarlijks een paar duizend Nederlanders enkele maanden eerder overlijden als gevolg van luchtverontreiniging . Die viezigheid
in de lucht kan bepaalde ziekten ook verergeren. De Wereld Gezondheids Organisatie noemt luchtverontreiniging in een recent verschenen rapport ‘de stille moordenaar’ en meldt dat
wereldwijd jaarlijks 7 miljoen mensen, van wie een half miljoen
in Europa, onnodig sterven door blootstelling aan vieze lucht.
Fijnstof is de grootste boosdoener, aldus de WHO. Deze fijne fracties, aangeduid als PM 2,5 (betekent: kleiner dan 2,5 micrometer, ofwel 2,5/1000 millimeter) of PM 10, dringen diep in de longen door .
Buiten is de lucht het minst gezond. Denken we. Klopt niet altijd.

TNO (2018; Oussoren, 2018) onderzocht de gevolgen voor fijnstof in huis
van koken. En wat blijkt: de concentratie fijnstof in huis na het koken
kan wel eens hoger zijn dan die buiten. Of binnenshuis gecreëerd
fijnstof schadelijk is, of even schadelijk als die buiten, is ng onderwerp
van onderzoek.
De tips: geen roomboter gebruiken, maar olie (gewone olijfolie
bijvoorbeeld, geen extra vierge), een afzuigkap die ook doet watie belooft (en liefst een paar honderd kuub lucht per uur wegzuigt)
en ventileren. Elektrisch koken of koken op inductie scheelt in huis
verbrandingsgassen. Alweer een reden om de Groningers tegemoet
te komen!
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HET IS VOORAL GEDRAG, DENKT OVERHEID
Geen misverstand: de samenleving, overheden, instanties, ze
zitten bepaald niet stil als het om gezondheid van mensen gaat.
Overheden gaan ervan uit dat gezondheid vooral een kwestie van
gezond gedrag is. Dus een zaak van eigen verantwoordelijkheid. Er is
provinciebreed de Brabantse ‘Health Deal’ (Provincie Noord-Brabant,
2016). Gezondheidsovereenkomst is kennelijk te ingewikkeld om
als label te dienen - waarin een lange lijst met voornemens is
opgenomen om met gezondheid en welzijn als uitgangspunt te
zorgen voor een ‘goede en duurzame kwaliteit van leven in Brabant’,
ook in de steden.
Ook hier is het uitgangspunt: “Gezondheid en welzijn is in de eerste
plaats een kwestie van leefstijl: eten, bewegen, participatie, stress
e.d.”
In het Nationaal Preventie Akkoord (Rijksoverheid, 2018) dat
staatssecretaris Paul Blokhuis eind 2018 met talrijke instellingen
en instanties heeft gesloten, wordt nog een gevolg aangedragen
van een minder gezonde leefstijl: "Dat is niet alleen heel vervelend
voor mensen zelf, het kost de samenleving veel geld." En, alsof de
maakbare samenleving opnieuw is uitgevonden: "We richten ons op
het jaar 2040. In dat jaar is een gezonde leefstijl de norm." Anders
gezegd: wie daar niet aan meedoet, is abnormaal bezig. Wat dat dan
gaat betekenen voor de mensen die, ondanks al die goed bedoelde
maatregelen, het nóg vertikken om gezond te leven, is dan de vraag.

Er is goed onderbouwde wetenschappelijke kennis die leert dat lang
niet iedereen de capaciteiten heeft (“gezondheidsvaardigheden’
genoemd) om zo’n gezonde leefstijl blijvend te hanteren (zie kader).
In Breda lopen ook mooie programma’s om gezond gedrag, vooral
bij kinderen, te bevorderen. Ouders van jonge kinderen (tussen zes en
twaalf maanden) krijgen de ‘waterbox’ om hen stimuleren kinderen
vaker te laven met water en minder met allerlei zoetigheid, laat staan
naar bed te sturen met melk, roosvicee of andere zoete drankjes. Die
slopen ‘s nachts immers ook hun ontluikende melktandjes. Er is een
lesprogramma rond gezond eten (‘Jong Leren Eten’). Vergroening
van schoolpleinen wordt gestimuleerd en Breda heeft intussen al 44
publieke watertappunten, verspreid over de stad, een actie waarbij
scholen nauw worden betrokken.
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Gezondheid is niet gelijkelijk verdeeld. Ook niet binnen de gemeente Breda. In Breda-Noord
is de gemiddelde gezondheid slechter dan gemiddeld in Breda, zo leert ook bijgaande tabel.
Heeft stadsbreed een op tien kinderen overgewicht, in Breda-Noord is dat een op vier.
Bredase kinderen 0-11 jaar; enquete uit 2013

Breda

Hoge Vught

%

%

94,9

88,8

is redelijk tot niet zo best

5,0

11,2

is slecht

0,1

0,0

Heeft ondergewicht

5,3

6,9

Heeft een gezond gewicht

84,1

68,6

Heeft overgewicht (inclusief obesitas)

10,6

24,5

Heeft ernstig overgewicht

3,0

6,0

overlijden familielid of geliefd persoon

2,2

8,1

slachtoffer van geweld of criminaliteit

0,5

1,3

probleem met werk of werkloosheid ouder(s)

3,2

6,9

problemen met geld of inkomen

4,3

10,8

problemen met wonen, huisvesting of verblijf in Nederland

0,5

2,1

5,2

18,4

Mening ouders over gezondheid kind
is (heel) goed

Lengte/gewicht kind vanaf 2 jaar (volgens ouders)

Gezin heeft nog problemen met deze gebeurtenissen:

Geldgebrek in relatie tot gezondheid of welbevinden van het kind.
is kind geen lid van (sport-)club of vereniging
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Bredase kinderen 0-11 jaar; enquete uit 2013

Breda

Hoge Vught

kan kind niet deelnemen aan activiteiten zoals vakantie, dagje uit, uitstap school

2,9

9,6

kan ouder voor kind onvoldoende kleding kopen

1,5

6,2

Krijgt kind niet nodige hulpmiddelen of medicijnen

0,2

4,4

is er geen opvang voor kind na schooltijd

2,5

11,2

Kind sport 2 x per week (of vaker) op school

43,9

31,2

Kind (8-11 jaar) is in bezit van zwemdiploma

97,0

73,7

kind speelt niet buiten vanwege druk verkeer

13

26,3

kind speelt niet buiten, want geen speelvoorzieningen in de buurt

5,3

14,4

kind speelt niet buiten, want geen toezicht bij speelplek

7,6

14,2

Faits divers:

Tabel 1: Gezondheidsenquête - GGD West - Brabant

DOORGELEERD
IS LANGER
GELEEFD....
EN DAT ZET
DOOR....
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Ongelijke kansen op een gezond leven
De ongelijke kansen op een lang leven zonder kwalen
of gebreken hebben te maken met verschillen in
mogelijkheden om de gevolgen van een slechte kwaliteit
van leven of leefomgeving te ontvluchten . Of er is sprake
van ontoereikende ‘gezondheidsvaardigheden’: de
capaciteiten om informatie over je gezondheid (of
die van je familie, je kinderen) te vinden, te snappen en er
gedrag aan te verbinden. “Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid of een grotere
kans op overlijden”, schrijft hoogleraar Jany Rademakers
(2014:5) . Nederland, Breda, het zijn geen onderontwikkelde gebieden. Toch zijn ook hier de verschillen in
gezondheid van mensen groot en daarmee de verschillende in levensverwachting en in aantal in gezondheid
doorgebrachte levensjaren. Onderzoek uit 2017 van
Van Baal en Gheorghe laat zien laat zien dat het laatste
verschil tussen hoog - en laag opgeleide Nederlanders
zeven tot acht jaar is. Een man van 25 jaar met een hoge
opleiding leeft volgens dit onderzoek (peildatum 2011)
nog bijna 57 jaar, waarvan 47 in goede gezondheid. Voor
een laag opgeleide man zijn deze cijfers respectievelijk
50 en 39. Verschil: acht gezonde levensjaren . Voor
vrouwen is het verschil iets meer dan zeven jaar.
Opmerkelijk: deze verschillen zijn in de jaren tussen 2001
en 2011 met zeven tot acht maanden gegroeid.
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GEZONDHEID
HERVERDELEN
KAN NIET

verwachting daalt van 34 naar zeven op de honderd, bij laagopgeleiden
daalt dit cijfer ook, maar slechts tot negentien op de honderd. De
grafiek laat ook zien hoe het verschil toeneemt. Met die volgens de
WRR klaarblijkelijk onuitroeibare verschillen in kansen op een goede
gezondheid, verschillen ook levensverwachting en ‘levensverwachting
in als goed ervaren gezondheid’: de jaren dus waarin men zich ‘gezond
voelt’.

Bestrijding van gezondheidsverschillen in Nederland, het
is onbegonnen werk. Koers aan op ‘universeel’ beleid, met
accenten. Blijf roken, overmatig drankgebruik en overgewicht
bestrijden en zet in op de beste kansen voor gezondheidswinst.
Ofwel: zet in op het begin van de levensloop, dus de periode
rond zwangerschap en geboorte en op de jeugd. Daar valt de
meeste gezondheidswinst te boeken.

Hier houdt het percentage hoogopgeleiden naar verwachting de
komende jaren stand, laagopgeleiden gaan zich almaar minder vaak
gezond voelen. Dit groeiende verschil heeft ook te maken met de
vergrijzing - onder ouderen zijn relatief meer laag opgeleiden - en het
gegeven dat jongeren steeds hoger opgeleid worden.

Bestrijding van gezondheidsverschillen in Nederland, het
is onbegonnen werk. Koers aan op ‘universeel’ beleid, met
accenten. Blijf roken, overmatig drankgebruik en overgewicht
bestrijden en zet in op de beste kansen voor gezondheidswinst.
Ofwel: zet in op het begin van de levensloop, dus de periode
rond zwangerschap en geboorte en op de jeugd. Daar valt de
meeste gezondheidswinst te boeken.
Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(Broeders, et al., 2018). Want ook al gedraagt de Nederlandse
bevolking zich gemiddeld allengs gezonder, de verschillen
tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden blijven de afgelopen
35 jaar even groot of nemen zelfs toe.
Voorbeeld: het verschil in het percentage rokers onder laagen hoogopgeleiden is toegenomen van vijf naar tien procent.
Uit bijgaande verkenning kan worden afgelezen dat het
aantal rokers onder hoogopgeleiden tussen 1990 en 2040 naar
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De WRR vermoedt dat de baaierd aan maatregelen
en interventies om alle Nederlanders even
gezond te krijgen, vooral is mislukt omdat niet
de gezondheid maar de sociaal-economische
achtergronden in het beleid de boventoon voerden.
Geld kun je, via herverdeling, delen, gezondheid niet.
Er is ook, aldus de raad, nauwelijks handzame
wetenschappelijke informatie over de effectiviteit
van allerlei ingrepen. Ja, roken duurder maken lijkt
wel te helpen, vooral wanneer de extra opbrengsten
van de accijnzen worden geïnvesteerd in (dan
natuurlijk secuur te monitoren) programma’s die
roken verder ontmoedigen of in bestrijding
van armoede. Te weten: De Staat haalt met
tabaksaccijns jaarlijks zo’n 2,5 miljard euro op.
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Vanuit moreel oogpunt kan de conclusie van de WRR als somber worden
gezien: verkleining van gezondheidsverschillen als vertrekpunt van
beleid nemen is trekken aan een dood paard. Beter is: gezondheidswinst
over de hele linie te bevorderen en groepen met achterstanden - in
het bijzonder die groepen met een lage ‘sociaaleconomische status’ extra aandacht te schenken. Hierbij zouden landelijke overheid - die de
prioriteiten stelt - en lokale overheden moeten samenwerken om een
zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
Wat kunnen lokale bestuurders of lokale instelingen doen? Binnen de
nationale prioriteiten met de lokale instellingen en netwerken creatieve
en soms onorthodoxe aanpakken verzinnen en uitvoeren. Vooral heel
goed rekeningen houden met de soms kleinschalige verschillen in
achtergronden of culturen van mensen. In het verlengde hiervan:
beschouw ook de ‘context’,de omgeving waarin betrokkenen leven
en functioneren. Iemand die overspannen is van de geldzorgen, krijg
je echt niet van het roken af. En voor een ongezonde, vervuilde en
onveilige straat of wijk geldt hetzelfde. Het begin sterk op maatwerk te
lijken, een van missies van Maria van den Muijsenbergh.

Iemand die
overspannen
is van de
geldzorgen,
krijg je echt
niet van het
roken af.
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‘Zorgverlener,
kijk niet alleen
naar iemands
kwaal,
maar
zie de gehele
mens in haar
omgeving’

In het dagelijks leven hebben mensen met (zeer)
beperkte gezondheidsvaardigheden - drie op elke
tien Nederlanders - moeite met:
•
•
•
•
•
•
•

de weg vinden in de zorg
zoeken op het internet (digitale
vaardigheden)
(uitnodigings-)brieven en mails begrijpen
folders, websites, formulieren, bijsluiters
begrijpen
gesprekken met zorgverleners voeren
klachten adequaat en in chronologische
volgorde benoemen
uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk 		
brengen

Ze spoort haar vakzusters en vakbroeders in
de eerste lijnszorg aan om werk te maken
van breedbeeldzorg: een integrale benadering, waarbij de dokter of een collega-zorgverlener niet alleen kijkt naar iemands kwaal
maar naar de gehele persoon met al haar of
zijn kwalen en kwaaltjes in zijn sociale en sociaaleconomische biotoop.
En, voegt ze eraan toe, hoewel het vaak om
landelijk beleid gaat, heeft toch vooral de
plaatselijke overheid veel invloed op leefklimaat en kansen van mensen. Dat is te meer
het geval nu gemeenten veel beleidsruimte
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DE HOOGLERAAR:
HOOFDROL VOOR
EERSTE LIJN
Zijn
sociaaleconomische
gezondheidsverschillen
onvermijdelijk? Nee, zegt kersvers hoogleraar (en huisarts)
Maria van den Muijsenbergh. Ze beklom voorjaar 2018 de
leerstoel ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte
integrale eerstelijnszorg’ aan de Nijmeegse Radboud
Universiteit en het Radboud Universitair Medisch Centrum.

kregen met de decentralisaties van de zorgwetten en krijgen met de Omgevingswet.
Veel verantwoordelijkheid legt Van den
Muijsenbergh bij de eerste lijnszorg. Die
had traditioneel wel al de oriëntatie op de
‘gehele mens’, maar kan veel meer resultaten boeken door daarbij slimmer samen
te werken met groepen en instellingen in
buurten en wijken. “De huisarts moet de
weg naar de schuldhulp kennen”, is een van
haar vingerwijzingen. Noodzakelijke voorwaarden: meer tijd voor de hulpverleners,
‘scharrelruimte’ om naar bevind van zaken
te kunnen handelen en elkaar - overheid,

welzijnswerk, GGD etc. - vaker tegenkomen
om zich elkaars cultuur en taal eigen te
maken.
En dan nog blijft het lastig. Want inleven is
de crux. En mensen, onder wie doktoren en
andere zorgverleners en welzijnswerkers,
kunnen zich nu eenmaal gemakkeljker
inleven in de kwesties van ‘gelijken’,
soortgenoten, collega’s, even hoog opgeleiden. Om gezondsverschillen te bestrijden
is juist je inleven in mensen die je eigenlijk
liever niet als buurman wilt, de crux. Dit is te
trainen, zegt Van de Muijsenbergh.
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Zaartpark
Breda,

Zaartpark Breda, een zaterdag in mei. Met tientallen
stadgenoten ideeën uitwisselen voor een gezonde stad.
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WAT IS
GEZONDHEID?
“Hoe gaat het met je?”
“Prima, dank je, en met jou?”
“Best, kan niet beter.”

Dialoog tussen mensen die goed in hun vel lijken te zitten. Ze zouden
zomaar gezond kunnen zijn. Al is dat niet hetzelfde. Wat bedoelen we
met ‘gezondheid’? Lang is gezondheid gezien als ‘niet ziek zijn’. Die
tijd is al lang voorbij. Al was het maar, omdat we al lang weten dat ook
mensen met een (chronische) kwaal of een beperking vaak nog heel
veel kunnen en ook vaak goed in staat zijn hun bestaan te bestieren,
zonodig met hulp van het sociale netwerk. Dat vraagt ook de van
overheidswege gewenste ‘participatiesamenleving’. Eigen regie is
goed voor mensen, voor hun zelfrespect, et cetera, is een deel van de
redenering daarachter. Die is ook een stuk goedkoper.
De Wereld gezondheids Organisatie (WHO) heeft het nog een tijdje
geprobeerd met deze definite van gezondheid: ‘Een toestand van
volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen de
afwezigheid van ziekte of gebrek’. Bij strikte hantering van deze
omschrijving is er - vanwege dat ‘volledig’ - bijna geen mens gezond.

Een artikel in de British Medical Journal in 2011
zette het denken definitief op een ander spoor.
Een van de schrijvers, de Nederlandse arts Machteld
Huber, muntte een paar jaar later het begrip
‘positieve gezondheid’. Gezondheid wordt, sinds
haar spinnewebmodel ingang heeft gevonden,
eigenlijk vooral gezien als de mogelijkheid van
mensen om het eigen bestaan te regisseren en
zich aan te passen aan uitdagingen die het bestaan
hen bezorgt. Dus niet zozeer het ‘welbevinden’
staat centraal, dan wel de fysieke, mentale en
sociale mogelijkheden om grip je hebben en te
houden op je leven.
Zo heeft de ‘meting’ van gezondheid, behalve
fysieke en geestelijke aspecten, ook maatstaven op
het gebied van dagelijks functioneren, meedoen
in de samenleving, zingeving en zoiets lastigs
om te operationaliseren als ‘kwaliteit van leven’.
Op mijnpositievegezondheid.nl kun je zelf de test
doen.
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Benut meekoppelkansen doe vooral iets!
Combineer dingen nou eens slim, waarbij (ook)
gezondheidswinst
kan
worden
geboekt.
Creëer
‘meekoppelkansen’, zo verzint de Raad voor de Leefomgeving
en Infrastructuur (2018) zomaar een nieuw scrabblewoord in
een prima advies aan al die bestuurders van gemeenten. Die
hebben de komende jaren grote systeemveranderingen in
goede banen te leiden. In Breda staan klimaat-maatregelen,
energietransitie, verdere digitalisering van de samenleving
en natuurlijk ook de woningmarkt op de agenda.
Vandaar deze aanbeveling van de Raad: besturen en
ambtelijke apparaten, probeer te ontkokeren, kijk verder dan
je neus lang is, als je in de leefomgeving van mensen met
deze grote opgaven aan de slag gaat. Werk samen, kijk over
de schutting en bezie bijvoorbeeld of je, wanneer de straat
toch open moet voor de aanleg van een warmtenet, je die
straat tegelijk een stuk leuker kunt maken. Leuker om er te
wandelen of er af en toe oefeningen te doen op een toestel. Of
om die straat meteen maar even een stuk veiliger te maken
voor fietsers. Kortom: Benut de kansen om gezondheid te
bevorderen die noodzakelijke veranderingen ook opleveren.
En doe dat dat vooral samen met de verschillende discipline

in je stadskantoren, maar ook samen met partijen in de stad:
ondernemers, instellingen en niet te vergeten: je inwoners. En:
begin in die wijken waar de gezondheid en de capaciteiten
van mensen om daaraan te werken nog te wensen overlaat.

De Raad begeeft zich in de leefomgeving van mensen in
steden en stelt vast dat de belangrijkste mechanismen
die gezondheid bevorderen zijn: bewegen, ontspannen,
ontmoeten. Buurten en wijken waar je goed kunt wandelen
(of fietsen), dus met ruimte, met groen en water, zo zou je
zeggen. Maar op dit vlak is nog veel te onderzoeken, zegt de
Raad. Effecten op de gezondheid zijn niet altijd eenduidig.
Tegelijk kan worden aanbevolen: doen, aanleggen die zaken,
planten die bomen, ervaringen verzamelen en leren.
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Hoogste baas GGD-GHOR waakt over publieke gezondheid

Annemieke van der Zijden:

“VERSCHILLEN GROOT
IN BREDA”
Ongelijke kansen op een gezond bestaan: een grote zorg voor
een directeur publieke gezondheid (en zo bestuurder van GGD
en GHOR - de Gemeenschappelijke Hulpverlenings Organisatie).
Annemieke van der Zijden zet zich in om daar iets aan te
veranderen.
De verschillen in Breda tussen wijken zijn groot, zegt ze wel vier keer
in het gesprek. “Alle wijken in Breda zijn even belangrijk, vind ik. Ik
weet dat het in de praktijk anders is. De gezondheidsverschillen in
Nederland en ook in Breda zijn groot. Een voorbeeld is het aantal
kinderen met overgewicht, dat in Breda gemiddeld een op tien is,
maar in de wijken van de Hoge Vucht één op vier.”
Het is een uitdaging om te bezien of je hier ook met maatregelen
in de buitenruimte iets aan kunt doen. Voldoende speelplekken
en buitenruimte om te kunnen bewegen. Van der Zijden kreeg
landelijke bekendheid met haar optreden rond de ontruiming
van camping Fort Oranje in Rijsbergen. “Ik ben blij dat dat is
opgelost, maar we moeten wel verder kijken. Niet wegkijken.
Want daar woonden mensen die geen reguliere huisvesting meer
konden krijgen, bijvoorbeeld omdat ze wiet op zolder hadden. Een
corporatie is niet alleen onderdeel van de oplossing, maar laat ze
ook meedenken in de oorzaken om dit soort dingen te voorkomen.

Waarom heeft iemand die plantjes op zolder? Is hij of zij een
crimineel? Of zijn er grote financiële problemen? Hoe kunnen we
daar dingen doorbreken?”
Door de menselijke maat terug te brengen in de relatie tussen
overheid en burgers?
“De systemen in Nederland zijn gebouwd met een ééndimensionale
blik: heb je ooit gefraudeerd, dan kom je niet meer voor schuldhulp
in aanmerking. Deze mensen zitten soms met een schuld van
tienduizenden euro’s. En dan komt de crimineel voorbij en die
zegt: ‘Jij moet ook voor je kinderen zorgen, ik kan je wel een beetje
helpen. Wil jij niet een paar plantjes neerzetten.’ We moeten dus
iets anders verzinnen voor die groepen. Proberen bij de oorzaken te
komen en, liefst samen met de omgeving, de buurt, proberen iets
op te lossen. Want niet iedereen kan het zelf.”
Gezondheid is het belangrijkste wat een mens bezit. Maar
gezondheid is ook ongelijk verdeeld.
“Als je in de verkeerde wieg geboren wordt, is jouw kans om gezond
op te groeien minder groot.”
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Kinderen die in een welvarend nest worden geboren leven
achttien jaar langer in goede gezondheid dan kinderen in de
lage inkomensgroepen. Die gaan overigens ook zeven jaar
eerder dood, gemiddeld. Een van de achtergronden: Een grote
groep mensen, ook in de gemeente Breda, beschikt niet over
voldoende capaciteiten en vaardigheden om gezond te leven.
Tegelijk zie je aan de andere kant van het spectrum steeds
meer onbegrip en tanende solidariteit. Werelden schuiven uit
elkaar.
“Ja, ik vind het ook onze opgave om zoveel mogelijk mensen te
helpen die vaardigheden aan te leren. Daarom doen we samen
met het Amphia Ziekenhuis een project rond laaggeletterdheid.
Er zijn heel veel mensen die slecht kunnen lezen en schrijven. We
proberen te bedenken met welke middelen we hen beter kunnen
benaderen met belangrijke informatie.”
In een samenleving van winnaars en verliezers lijken de
winnaars steeds minder belangstelling te hebben voor de
verliezers, solidariteit is tanende.
“Ik weet ook: we kunnen niet alles oplossen. Maar je moet het er
wel over hebben, de discussie voeren. Daarom praten we met
mensen in de wijken. Daarom zouden die verschillende groepen
in de stad ook meer met elkaar moeten praten. We hebben de
neiging snel te oordelen, maar we kunnen beter luisteren naar
mensen. En van hen eens horen waarom ze, terwijl ze bij de
Voedselbank lopen, toch ook nog sigaretten kopen of niks kunnen
met een kistje tomaten.”

Als het over onze gezondheid gaat zijn waarden vandaag de
dag belangrijker dan normen, zei je onlangs in een toespraak.
“Normen, bijvoorbeeld over gezonde lucht, zijn uiteindelijk ook
compromissen en niet per definitie de beste oplossing. Het zou
goed zijn, wanneer de stad die waarden van gezondheid zou
bespreken en vaststellen. Zo’n waardendiscussie kan de vraag
beantwoorden: Hoe ziet de gezonde stad eruit? Het kan mij zijn
ontgaan, maar zo’n discussie hebben we volgens mij nog niet
gehad. Het gesprek over een Omgevingsvisie zou een mooi
moment zijn.”
Wat zou de insteek van zo’n stedelijk debat kunnen zijn?
“Over de belangrijkste waarden die we in elke wijk van Breda
en in alle dorpen willen realiseren. Dus over de vraag: welke
waarden horen bij een gezonde wijk? Dan kun je denken aan
de openbare ruimte, een gezond leefklimaat, met voldoende
groen en water, over mogelijkheden van ouderen om zich goed
te kunnen bewegen door de wijk en bijvoorbeeld de huisarts voor
hen makkelijk bereikbaar is, over veilige en prettige routes voor
voetgangers en fietsers.”
Wat zie je zelf als verbeterpunt?
Daar heb ik wel een kritiekpunt: Breda is een autostad, voor
fietsers wordt minder gedaan. Ik woon in de Haagse Beemden.
Voor mijn dochters vind ik het in de avond en nacht niet
prettig fietsen naar de stad. Dan moeten ze door unheimische
industriegebiedjes, over volstrekt verlaten fietspaden waar
niemand op uitziet.”
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EEN OP NEGEN KAN NIET OF SLECHT
LEZEN OF SCHRIJVEN (OF BEGRIJPT
NIET GOED WAT DE DOKTER VERTELT)
Zo iemand is ‘laaggeletterd’. Zo heet in het
vakjargon. Voor betrokkenen waarschijnlijk
een onbegrijpelijk begrip. Trouwens: in
de groep 55-plussers is een op vijf met dit
communicatieprobleem opgezadeld.
Mensen weten deze beperking in de
spreekkamer van de dokter of in contacten
met
welzijnswerkers
vaak
goed
te
verbloemen. Ze hebben ook ‘smoesjes’ (vaak
gehoord: ‘ik heb mijn bril niet bij me’).
De taal begrijpen, ook geschreven taal,
is een cruciale gezondheidsvaardigheid:
zo noemen de ingewijden Zo hebben
laaggeletterde mannen ruim driemaal zo
vaak diabetes als de hoogst geletterden ons
ons. Bij vrouwen is die verhouding zelfs zes
op één. Mede als gevolg van hun problemen
met de taal hebben deze mensen vaak een
slechtere gezondheid en een lagere ‘ses’ -

ook al jargon: ‘sociaal-economische status’.
GGD West-Brabant en de ziekenhuizen
Amphia en Bravis sjouwen samen met de
stichting Lezen & Schrijven aan beter begrip
voor en betere ondersteuning van minder
taalvaardige patiënten. De coalitie die Breda
deze jaren bestuurt is er ook mee in de weer,
zo valt te lezen in het coalitieprogramma
Lef en Liefde: “Topprioriteit in onze
onderwijsopgave is de aanpak van de
laaggeletterdheid en de beheersing van
de Nederlandse taal. Hier maken we geld
voor vrij. Vooral omdat Nederlands kunnen
spreken, schrijven en lezen een basis is voor
het vinden van een baan.”
De coalitie lijkt er zovan uit te gaan dat
laaggeletterden de taal best machtig
kunnen worden. Dat zal lang niet voor
iedereen gelden. Want, zo schrijven VVan
Klei en Smit (2016) in Medisch Contact, ,

een groot aantal heeft zodanig ernstige
beperkingen dat het met lezen en schrijven
niet veel wordt. Hier geldt: overheid en
andere instellingen moeten zich aanpassen
aan de laaggeletterden. Dat betekent niet
alleen eenvoudiger taalgebruik en meer met
beelden werken, maar ook veel meer laten
zien, laten voelen, laten ervaren.
Meer informatie: www.pharos.nl of
bij www.lezenenschrijven.nl.
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S P R I N G B R E D A - ADVERTORIAL

DE DUURZAME AMBITIES VOOR PARK LANGENDIJK
Fijn wonen in een woning die bij je past, in een prettige leefomgeving waar je je thuis voelt. Het behoort tot de
elementaire levensbehoeften. Gebiedsontwikkelaar BPD komt aan die behoefte tegemoet op een manier die
oog heeft voor een cruciale maatschappelijke opgave: de verduurzaming van de samenleving. De ambities voor
Park Langendijk, een toekomstige woonwijk in Breda, laten het zien.

		ADVERTORIAL
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Veel mensen die tegenwoordig een huis kopen of huren,
denken verder dan prijs, kwaliteit en locatie. Ze vragen
zich ook andere dingen af. Is de energievoorziening
duurzaam geregeld? Is mijn woonomgeving groen en
gezond? Stadsbewoners willen daarnaast steeds vaker
weten of ze een auto kunnen delen, en hoe het zit het
met het openbaar vervoer.
Duurzaamheid heeft ook een grote maatschappelijke
urgentie. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal,
klimaatbestendig
en
circulair
zijn.
Als
grote
gebiedsontwikkelaar neemt BPD deze opgaven serieus.
Er is een duurzaamheidsvisie geformuleerd met vier
pijlers en bijbehorende ambities (zie kader).

DE VIER DUURZAAMHEIDSPIJLERS VAN BPD
1.

Energietransitie
Energiebesparing en duurzame energie hebben
hoge prioriteit bij het ontwikkelen van
nieuwe gebieden, wijken en woningen.

2.

Klimaatadaptatie
De leefomgeving wordt zo ingericht dat deze
bestand is tegen wateroverlast, hittestress
en langdurige droogte.

3.

Circulaire gebiedsontwikkeling
We (her)gebruiken grondstoffen en
beperken afvalstromen, juist bij de bouw van
nieuwe woningen en de inrichting van gebieden.

4.

Gezondheid
In leefomgevingen is het aangenaam
verblijven en zetten we bewoners aan
tot gezond gedrag.

Die vier elementen

– energietransitie, klimaatadaptatie,
gezondheid en circulariteit –
hangen
nauw
samen,
zegt
Patrick
Joosen,
regiodirecteur BPD in Delft en ‘ambassadeur’ van
de duurzaamheidsvisie. ‘Groen is gezond, maar ook
klimaatbestendig, en prettig om te wonen. Duurzaam
is energiezuinig, maar ook leefbaar op de lange termijn.’
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Park Langendijk
Patrick Joosen woont in Breda, volgens hem een ‘heerlijke woonstad’. Zijn kinderen kwamen ter wereld
in het Diaconessenhuis, nu onderdeel van het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk. Sinds juni 2018
is BPD eigenaar van die locatie, waar na 2021, zodra het ziekenhuis is verhuisd naar nieuwbouw aan de
Molengracht, ruimte vrijkomt voor een nieuwe woonwijk: Park Langendijk. Hoe die wijk er gaat uitzien, is
nu nog niet te zeggen. Concrete plannen zijn er nog niet, zegt ontwikkelingsmanager Marlijn Lodewijks
van BPD. ‘De gedachten gaan uit naar een gemengd woonmilieu, met grondgebonden woningen,
koop- en huurappartementen, en vijftig sociale huurwoningen.’ Ambities zijn er echter wel. Deze plek,
op tien minuten fietsen van het centrum, in de populaire wijk Boeimeer, met het Zaartpark naast de
deur, leent zich er bij uitstek voor om de duurzame ambities concreet uit te werken.
Marlijn Lodewijks: ‘Onze ambitie is allereerst om hier een gezonde wijk te maken. Dat ligt ook wel
voor de hand, natuurlijk, voor een plek waar nu een ziekenhuis staat. Maar het sluit vooral aan op hoe
mensen tegenwoordig willen wonen. Ze willen een fijne woning in een gezondmakende leefomgeving.
We willen hier dus ruimte scheppen voor wandelen, sporten, spelen en fietsen. De nabijheid van het
Zaartpark helpt daarbij een handje. Het groen van het park willen we straks bij de wijk betrekken.’ Zo
zijn er ook ambities voor gezond vervoer (een nieuwe fietsverbinding met het centrum, elektrische
deelauto’s) en uiteraard: voor gezonde woningen. Marlijn Lodewijks: ‘Dan kun je denken aan natuurlijke
bouwmaterialen en de toepassing van technieken voor een optimaal binnenklimaat.’

Patrick Joosen: “Best mogelijk dat hier dan
energieleverende woningen komen.”
Foto: Raymond de Vries

Marlijn Lodewijks: “Onze ambitie is allereerst om hier
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een gezonde wijk te maken.”
Foto: Wiesje Peels

Energieneutraal
Die nieuwe woningen worden uiteraard energieneutraal. Of zelfs meer dan dat, zegt Patrick Joosen. ‘Als we gaan bouwen, zijn we weer
een paar jaar verder. Best mogelijk dat hier dan energieleverende woningen komen.’ Hij ziet kansen om de omliggende wijken te laten
‘meeliften’ als de nieuwe wijk straks van een duurzaam energiesysteem wordt voorzien. ‘Of om een energiecoach in te zetten, zoals we in
Wageningen hebben gedaan bij nieuwbouwproject Kortenoord.’
BPD richt elke nieuwe leefomgeving tegenwoordig zo in dat deze bestand is tegen wateroverlast en hittestress. ‘Dat gaan we dus ook
doen in Park Langendijk’, zegt Joosen. ‘Door het vele groen en water in de openbare ruimte leent de wijk zich goed voor aanpassing aan
het veranderende klimaat.’
Een andere ambitie zal veel Bredanaars goed doen: het idee is om het oude, karakteristieke Diaconessengebouw te behouden en er
bijzondere woningen in te realiseren. De ziel van het terrein zou daarmee behouden blijven. Het is een mooi voorbeeld van circulair
ontwikkelen: wat goed is, kan blijven. Grondstoffen worden opnieuw gebruikt, afval wordt zo veel mogelijk vermeden. Slopen van de
andere gebouwen op het terrein zal ‘doordacht’ gebeuren. Marlijn Lodewijks: ‘Materiaal uit het ziekenhuis wordt aangeboden aan
andere ziekenhuizen.’ Joosen verwacht dat 70 tot 80 procent van alle sloopmateriaal wordt hergebruikt, deels op het terrein zelf. ‘We
hebben daarmee al goede ervaringen opgedaan. Zo gebruiken we restmateriaal van het oude CBS-kantoor in Voorburg voor een nieuw
woongebouw op die plek.’
De eerste bouwactiviteiten zijn op z’n vroegst in 2022 te verwachten. De omwonenden, met wie nu nog geen formeel contact is, hebben
al duidelijke ideeën. Volgens Lodewijks kunnen ze vanaf 2019 een uitnodiging verwachten om mee te denken als de plannen concreet
gestalte gaan krijgen.
https://www.nieuwbouw-parklangendijk.nl/
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MET Z’N ALLEN VOOR
DIE ENE WONING
Bredase woningmarkt zit muurvast; bouwen dus!
De een wijkt uit naar België, waar huurwoningen in
de vrije sector nog betaalbaar zijn. De ander heeft
een stacaravan gekocht. Een derde doet sociaal werk
om de jaren durende tocht door de wachtlijst wat te
bekorten. Een vierde verkast naar een dorp buiten
Breda. En bij nummer vijf lopen de spanningen in
huis op, omdat er voor de dochter geen woning te
vinden is. Maar de Bredase woningmarkt zit voor
grote groepen inwoners muurvast. Het stadsbestuur
legt de nadruk op middeldure woningen. De hoogleraar meent dat strategisch bouwen beter is dan de
waan van de dag volgen. De corporatiebestuurders
zoeken bouwgrond en waarschuwen dat sommige
wijken niet veel meer sociale vraagstukken kunnen
dragen en dat er ook sociale huurwoningen moeten worden gebouwd in de betere wijken. Stof voldoende voor heel wat discussie in de stad. Een ding
wil iedereen: de rijen wachtenden moeten korter
Gina en Rosina: hun verhaal lees je verderop in dit hoofdstuk.
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Wie actief op zoek
gaat, kan nog twee jaar
wachten op een huurhuis
Maar de Bredase woningmarkt zit voor grote groepen inwoners
muurvast. Wie bijvoorbeeld is aangewezen op een sociale
huurwoning, is wel even bezig. Tonny van de Ven, bestuurder van
de corporatie Alwel taxeert dat ‘duizenden’ Bredanaars op zoek zijn
naar zo’n huurwoning. Klik voor Wonen (2018) is het platform waar
elke woningzoekende met een smalle beurs naartoe moet. In 2017
waren er voor iets meer dan 1500 geadverteerde woningen 10441
‘unieke woningzoekenden’. Op één woning reageerden gemiddeld
211 personen. De gemiddelde zoektijd - de periode tussen een
eerste reactie op een huis en de uiteindelijke bemachtiging van een
goedkope huurwoning - is in Breda voor mensen van 23 tot 56 jaar
tussen 2014 en 2017 opgelopen van vijftien maanden tot bijna twee
jaar. Gemiddeld: dus tegenover de geluksvogels die al binnen een
jaar een woning hebben, staan de pechvogels die misschien drie of
vier jaar actief zoeken. En dan staan ze ook al zes jaar of langer, ook
gemiddeld, ingeschreven.
Je zult voor je uitdijende gezinnetje op woensdag augustus 2018
belangstelling willen tonen voor een huurwoning van 1954 aan
de Snelliusstraat in de wijk Linie: drie slaapkamers, een tuintje en
een onbekend energielabel voor € 529,90 in de maand. Dan zie je
meteen dat er nog 846 mensen hebben gereageerd....Wie ‘t langst
ingeschreven staat, krijgt deze woning. Wel opschieten, want
‘reageren kan nog: 21 uur en 44 minuten’.

Corporaties: ‘Help ons aan grond’
Corporaties rammelen daarom al meer dan een jaar zeer vasthoudend aan de deur
bij de gemeente Breda. Vooral om bouwgrond. Voorjaar 2018 kreeg informateur
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen een noodkreet van de Bredase corporaties.
Voor hen ligt een stapel vraagstukken: er zijn veel te weinig sociale huurwoningen,
verduurzaming moet sneller, de sociale problemen in verschillende wijken hopen zich
op. In hun brief vragen ze daarom de gemeente om de corporaties te ondersteunen
bij de verwerving van een onmisbaar element in de woningbouw: grond. Die sociale
huurwoningen zouden moeten komen in delen van de stad waar er nu nog niet zo
veel staan. Want: ‘wij streven naar een ongedeelde stad, een stad die niet segregeert
op inkomen”. Oftewel een stad die geen typische armen- of achterstandswijken
kent. Daarnaast zoeken ze nauwere samenwerking op gebieden als CO2-neutraal
maken van huizen, armoedebeleid en de leefbaarheid in wijken met groeiende
sociale vraagstukken.
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Beschikbare
koopwoningen

Serieuze Zoekers

Aantal serieuze zoekers
per woning

Belcrum

19

677

36
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5

110

22

Zandberg

65

793

12

Ginneken

68

1463

22

Boeimeer

29
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31

Ruitersbos

22
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11
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Breda, bestaande koopwoningen;
gemiddelde verkoopprijzen in euro’s
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Met z’n allen voor die ene woning....
Wie in Breda serieus op zoek is naar een koophuis weet dat hij of zij in de
meeste prijscategorieën in de rij staat met nog tientallen gegadigden
van wie sommigen grif meer dan de vraagprijs willen betalen. Lennart
van Oosterhout van makelaardij De Boer-Storimans laat het zien. Men
neme een hete Bredase wijk, de Belcrum. Daar staan medio juni 2018
maar liefst 19 woningen te koop die ook beschikbaar zijn (want dat
is nog een lesje voor kopers: op Funda staan ook heel wat woningen
die al zo’n beetje verkocht zijn of ‘onder bod’ zijn; links onderaan op
de Funda-site even instellen’ beschikbaar’). Niet minder dan 677
personen zijn op dat moment in de Belcrum actief op zoek naar een
koopwoning. Deze actieve, of serieuze zoekers zijn mensen die recent
een contactaanvraag hebben gedaan bij een makelaar of die op basis
van hun zoekgedrag op het punt lijken te staan zoiets te doen. Wie
even later poogt in het Ginneken een woning beneden de vier ton te
bemachtigen, heeft de keus uit exact vier woningen.

vijf à zes weken te koop. Ook hier geldt: er zijn er die er veel langer over doen
en ook die op de dag van publicatie van eigenaar verwisselen.

Er wordt geregeld overboden
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs tendeert naar nul. Gemiddeld.
Dit houdt in dat er ook geregeld wordt overboden. Onder normale
marktomstandigheden gaat er gemiddeld een procent of 5 van de vraagprijs
af. De schaarste stuwt nu de prijzen op. En dat is, zoals we uit de bankencrisis
van 2008 hebben geleerd, niet geheel zonder risico.

“We komen enorm veel woningen tekort. Het aanbod knalt echt naar
beneden. Breda is misschien wat te hard op de rem gaan staan toen de
crisis zich aandiende”, zegt makelaar Lennart van Oosterhout. “Nu kost
het veel tijd om de inhaalslag te maken.”

En de gemiddelde transactieprijs is volgens de NVM-statistieken (NVM, 2019)
vorig jaar de drie ton ruim gepasseerd. Het hele scala aan woningprijzen
beweegt zich opwaarts. Onder de twee ton zijn in Breda deze zomer nog
een dozijn beschikbare ‘rijtjeswoningen’ en pakweg twintig appartementen
te vinden. En die kan een woningzoekende of een stel met samen niet
meer dan een modaal jaarinkomen (ca € 35.000 bruto, aldus het Centraal
Planbureau) niet met een hypotheek financieren. Daarvoor moet je toch
(samen) minstens een halve ton verdienen, aldus - voor dit voorbeeld - de
rekentool van de Hypotheker.

We bekijken het aanbod op de website van de NVM, Funda. Dat geeft
weliswaar geen compleet, maar wel een vrij betrouwbaar beeld van de
markt. In Breda zijn er op een dag eind juni nog 412 woningen te koop
en beschikbaar. Dik twaalfduizend mensen zijn via Funda op zoek. Het
aantal verkopen per kwartaal, een jaar terug nog bijna zeshonderd per
kwartaal, kruipt naar de vierhonderd (ter vergelijking: in het tweede
kwart van 2008 werden in Breda nog 826 woningen verkocht). Wat er
wordt verkocht is snel weg: gemiddeld staan woningen in Breda nu

De grootste piek van de zoekers zit volgens Van Oosterhout in de categorie
tussen twee en drie ton. Dat zou kunnen kloppen, voor wie op Funda
kijkt en ziet dat er in deze prijsklasse in Breda in de maand juli precies 78
woningen beschikbaar zijn. Over nog eens 103 wordt op hetzelfde moment
onderhandeld of is de koop net gesloten. Maar ook boven drie ton is de vraag
groot. Van Oosterhout merkt dat appartementen, hoe hoogstedelijk ook,
minder in trek zijn dan eengezinswoningen. “Eengezinswoningen worden
viermaal zoveel gevraagd als appartementen”, leest hij uit zijn
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NVM-statistieken. Moeten we dan vooral eengezinswoningen gaan bijbouwen? Van
Oosterhout: “Er moeten veel meer woningen worden gebouwd. In allerlei soorten en
maten. En het tempo moet echt omhoog. Wat je ziet is dat op dit moment de balans
tussen vraag en aanbod bij appartementen beter is.”

Bouwen dus?
Bouwen dus! Was het maar zo simpel. De huidige coalitie wil wel, maar is afhankelijk
van anderen, van projectontwikkelaars in het bijzonder. Die bezitten de bouwgronden
in Breda. Ook op zeer strategische plekken. Zo is een heel groot deel van de gronden
tussen Speelhuislaan en insteekhaven, grond van de voormalige machinefabriek
Breda, door Amvest voor ruim 7 miljoen euro aangekocht. Het Amphiaterrein is
inmiddels van BDP. De Zundertse bouwer-ontwikkelaar Maas Jacobs bezit sinds kort,
samen met NBU, ook de voormalige Nibbitfabriek plus terrein. Het zijn maar een paar
voorbeelden.
De gemeente Breda is bijna door haar bouwgrond heen. “Na 2024 is de bouwgrond
op”, schrijft het college in de laatste gemeentebegroting. Voor plannen van particuliere
collectieven is de bouwgrond nu al op, lieten B en W onlangs weten.
Wethouder Daan Quaars van wonen heeft een verdraaid lastige klus aangenomen:
in vier jaar tijd, zo hebben de onderhandelaars van de coalitiepartijen afgesproken,
worden er zesduizend woningen gebouwd. Dat wil zeggen.... in elk geval worden er
plannen gemaakt voor dat aantal, en wel ‘harde plannen’ - wat wil zeggen dat het
bestemmingsplan (het Omgevingsplan) straks woningbouw op plekken niet in de
weg staat.
Spannende uitdaging, want de wethouder en alle Bredase woningzoekenden zijn
afhankelijk van initiatieven van ontwikkelaars en bouwers. Zowel de gemeente als
lokale corporaties hebben in de crisistijd nogal wat grond (voor crisisprijzen) van de
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Hoogleraar Peter Boelhouwer waarschuwt voor tekort betaalbare woningen

GAAT BREDASE
WONINGMARKT OP
DIE VAN AMSTERDAM
LIJKEN?
“Je moet mensen niet in de stad ophokken.
Dat willen ze niet.” En: “Wie zit er nou op uienakkers
te wachten?” Maar ook: “Straks is het hier net als in
Engeland. Dan kun je alleen nog fatsoenlijk wonen,
als je ouders geld hebben.”
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Over ophokken gesproken: Hoogleraar
volkshuisvesting Boelhouwer verblijft in de
majestueuze academie bouwkunde van de
TU Delft in een piepklein zolderhokje, tussen
immense stapels boeken en papieren.
Drie problemen schildert hij voor Nederland.
Ze kenmerken ook de Bredase woningmarkt:
er zijn te weinig woningen, de betaalbaarheid
van wonen - met name in de steden - wordt
steeds lastiger en daaroverheen golft nu de
urgente kwestie van de duurzaamheid.
Insiders en outsiders op de woningmarkt
hebben tegengestelde belangen. “De grote
groep insiders die in Nederland meestal in
een koophuis wonen, heeft het goed voor
elkaar. Die hebben baat bij stijgende prijzen,
die vinden het niet erg dat er minder wordt
gebouwd”, zegt Boelhouwer. De outsiders,
de kleinere groep, jongeren, huishoudens die
scheiden, arbeidsmigranten en ouderen met
veelal meer specifieke woonvragen, staan
vandaag de dag jaren buiten te wachten,
zeker als ze een betaalbare woning zoeken.
En de cijfers vertekenen, meent de
hoogleraar.
“Het
officiële,
statistische
woningtekort van dit jaarvan zo’n 200.000
is een onderschatting. Want hoe komen ze

daaraan: mensen worden ondervraagd over
hun verhuisgeneigdheid. Maar als huizen erg
duur en slecht beschikbaar zijn, zijn mensen
niet verhuisgeneigd. Dus vaar niet blind op
dat tekort. Jongeren blijven langer thuis
wonen, mensen gaan nu met zijn twee of
drie in één huis wonen, dan vragen ze geen
woning meer.”

Officiële woningtekort
is ernstige onderschatting
Probleem één is het aanbod, twee gaat over
de vraag. Eerst het aanbod: ”Er is veel te weinig
gebouwd. Dat hoefde niet meer van adviseurs
als Maarten Hajer van het Planbureau voor de
Leefomgeving en rijksbouwmeester Frits van
Dongen. Terwijl ze wisten dat er een enorme
vraag aan zat te komen, hebben ze gezegd:
stoppen met bouwen”
“Aanvankelijk na 2008, kwamen er wat
extra subsidies. Corporaties kregen zo wat
ruimte, die bouwden de ruim helft van de
nationale productie. In 2011 bouwden we
ongeveer even veel als voor de crisis. Maar
toen zijn beleidsmakers zowel de koopals in de huursector de duimschroeven
gaan aandraaien. De hypotheken moesten

worden beperkt, de corporaties kregen de
verhuurderheffing, waardoor hun productie
meer dan halveerde. Als je gaat knijpen tijdens
een crisis, dat leert jou elk beginnersboekje
over economie, maak je die alleen maar erger.
Dan komt er ook een vertrouwenscrisis. Je zag
heel die markt wegzakken. Intussen is nadien
de woningbouwproductie gehalveerd, is de
helft van de architectenbureaus gestopt, zijn
er 80.000 tot 100.000 bouwvakkers verdwenen
en vijfduizend bouwbedrijven opgeheven.
Dat gaat ons een paar jaar kosten om weer op
gang te komen. Doodzonde, want onnodig.
Zo is ook heel veel welvaart verspeeld.”
Dan twee: de vraagkant. Boelhouwer: “De
bevolking groeit de laatste jaren veel harder
dan we dachten. Er zitten niet altijd realistische
aannames in de modellen. Het CBS houdt
rekening met een migratiesaldo van 20.000.
Die is in werkelijkheid veel hoger: 60 tot
80.000 . En de verwachting voor de toekomst
is dat de instroom per saldo eerder meer
dan minder wordt. Ga maar na: we hebben
nu al enorme tekorten op de arbeidsmarkt.
Overal hebben we buitenlanders nodig, ook
in Nederland. Dat gaat gewoon gebeuren.
Maar die mensen moeten toevallig wel
ergens wonen. Dus ook daar gaat het fout in
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de prognoses. Gemeenten krijgen verkeerde cijfers aangeleverd en als
gevolg daarvan bouwen ze dus te weinig.”
Het gevolg, ook in Brabant en in Breda, al bleef hier de bouwproductie
nog redelijk op peil: “Nu moeten mensen soms vijf tot tien jaar wachten
op een sociale huurwoning. Nu zijn de prijzen door het dak gegaan. Wie
kan er nog in Amsterdam wonen? Zo’n trend zie je, op net wat lager
niveau natuurlijk, ook in Breda ontstaan.”

OVERAL TEKORTEN OP DE
ARBEIDSMARKT: IMMIGRATIE
NEEMT DUS TOE. DIE MENSEN
MOETEN OOK ERGENS WONEN!
Wat is het migratiesaldo?
Dat is het verschil per periode tussen het aantal immigranten in Nederland
en het aantal emigranten dat Nederland verlaat Boelhouwer heeft in elk
geval tot en met de eerste helft van 2018 gelijk: de migratiesaldi over 2015,
2016, 2017 en de eerste helft van 2018 bedroegen resp. 55.000, 79.000,
80.000 en 31.000, aldus het CBS, ofwel ongeveer 160.000 personen meer
dan in de aanvankelijke prognoses van het CBS. Een groeiend aantal
migranten komt uit Europese landen, het aandeel migranten uit Azië. en
Afrika is in 2018 fors geslonken.
Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/31/ruim-32-duizend-inwonerserbij-in-eerste-halfjaar
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Niet alle mensen willen
hoogstedelijk opgehokt zitten
Stel, de bouwproductie komt op gang. Waar gaan we dan
bouwen. Ook hier heeft Boelhouwer een scherpe opvatting: “Met
die discussie gaan we ook al de mist in. Alles moet in de stad, alles
moet hoogstedelijk. Maar dat is niet de voorkeur van iedereen. Niet
alle mensen willen hoogstedelijk opgehokt zitten. Dat wil hooguit
een bepaalde groep, voor hen moet je dat organiseren. Dus als je
ook kleinere woningen bouwt in Amsterdam, allemaal goed. Maar
al na een paar jaar zie je de uitstroom van mensen.”
In Breda is er in verschillende prijssegmenten bijna niets meer
te koop. Azen tientallen mensen op dezelfde woning. Rond de
twee ton staan er dagelijks nog slechts een handjevol woningen
op Funda. “En die woningen krijg je vaak niet meer voor die prijs,
daar moet je overheen bieden. En wat doen mensen dan? Die
zeggen: Ik ga niet eens meer zoeken, ik ga naar Bergen op Zoom
of naar Oosterhout. De Randstad spant natuurlijk de kroon, al
waaiert die ontwikkeling ook uit. Als jij 4,5 ton moet betalen voor
een achterwoning in Amsterdam en je kunt naar Almere, dan is de
keuze snel gemaakt.
Bouwen dus. Vooral in de stad? “Natuurlijk moet je ook in de stad
bouwen, maar overdrijf dat niet, zoals sommige adviseurs doen.
Want dan moet je dus ook groen in de stad opgeven, de volkstuintjes
saneren, de industrie er ook uit, zodat we weer einden naar ons
werk moeten reizen. Dan accepteer je dus een langer durende

woningnood. En veel mensen willen het niet. Die willen niet 20-hoog
wonen. Je moet gezinnen niet ophokken in woontorens. En: er is ruimte
genoeg! Op dit moment beslaat woningbouw zeven procent van het
Nederlandse landoppervlak. Maak daar acht van en alles is opgelost. Er
is zoveel ruimte, deels zwaar gesubsidieerd omdat er agrarische sector
daar zit die we niet nodig hebben. Kassen kunnen naar Friesland. Dat
gebeurt allemaal op steenwol, op kunststof. En wie zit er te wachten op
een uienakker aan de rand van een stad? Voorwaarde is wel dat je een
goede vervoersinfrastructuur aanlegt.”
Gevraagd wat de lokale en regionale overheid kan doen, zegt Boelhouwer:
“Belangrijkste nu is dat de bouwproductie op gang komt omhet tekort
weg te werken. Ik ben er ook erg voor dat corporaties ook voor dat
middensegment mogen bouwen. Dan komt er meer ruimte. Er is al
de markttoets die binnenkort ook versoepeld wordt: als de particuliere
sector het laat liggen om voor de middensegmenten te bouwen, dan
mogen corporaties inspringen. En gemeenten kunnen de behoefte
aan middenhuur vastleggen in hun bestemmingsplannen. Voor de
rest moet je strategisch bouwen. Dus bouwprogramma’s inzetten die
de meeste verhuizingen genereren. Dat zijn in het algemeen wel wat
luxere huizen en woningen voor de middeninkomens. Je kunt zeggen:
er zijn heel veel starters dus we moeten veel starterswoningen bouwen,
Maar je kunt ook andere woningen bouwen, waardoor starters kunnen
inschuiven in bestaande woningen. Dus ga niet alleen af op de waan
van de dag.”
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Tonny van de Ven, bestuurder corporatie Alwel

DUIZENDEN IN
DE RIJ VOOR
SOCIALE
HUURWONING
Tonny van de Ven, bestuurder van de wooncorporatie Alwel, ontvangt
in een modelwoning in een rijtje aan de Rombout Keldermanstraat in
Geeren-Zuid. Alwel voert hier een ingrijpend verduurzamingsproject
uit. Er is meteen te zien hoe ingewikkeld zoiets in een stad als Breda
is. Sommige particuliere eigenaren in de rijtjes in dit complex doen
niet mee. Dat leidt tot een zekere vertanding in de gevelrij, want de
huurders van Alwel (had ze die paar woningen maar nooit verkocht...)
en andere deelnemers krijgen een dikke jas om hun huis.
Heel veel mensen wachten al jaren op een betaalbare woning. De
Bredase woningmarkt zit muurvast, doorstroming is nagenoeg tot
stilstand gekomen.

Hoeveel mensen staan er in Breda in de rij voor een sociale
huurwoning?
“Paar duizend. Duizenden.”
En waar staan die dan te wachten?
“Daar heb je wel een punt. Het is niet zo dat die mensen onder de
brug slapen. Die mensen verblijven ergens. Deels op al die bungalowen caravanparken in de regio. Starters blijven langer onder moeders
rokken. Mijn kinderen doen dat ook. Twintigers. Die hadden een
studentenkamertje, maar komen nu weer terug. Een heleboel mensen
die al wonen, blijven zitten waar ze zitten, verroeren zich niet, want ze
kunnen geen kant op.”

103

Op Klik voor Wonen waar alle woningzoekenden met een kleine beurs in
deze stad naartoe moeten, stond deze ochtend, begin zomer 2018, welgeteld
één bereikbare huurwoning aangeboden. Zoek je tot 900 euro per maand in
de vrije sector: vier aanbiedingen. Nogal frustrerend, dat geklik. Ze staan niet
voor de deur bij Alwel met spandoeken?
“Nee. Woningzoekenden vormen een anonieme, zwijgende groep. Huurders
laten zich wel horen. Dat zijn de insiders. Die zorgen ook wel voor hun belang,
bijvoorbeeld dat de huren niet te veel stijgen. En dat is goed. Want we hebben
in onze huizen mensen die heel hoge woonquoten hebben: veertig procent
van hun inkomen gaat op aan woonlasten. Die mensen zitten puur in de overlevingsstand. En dan lopen ze straks ook nog het risico dat de rekening van de
verduurzaming vooral naar hen gaat. Want die rekening komt. Deze mensen
hebben in elk geval een woning. Maar stel dat ze meer te besteden krijgen, waar
moeten ze dan heen? Hopelijk die betaalbare koopwoning. Maar dan moeten
die woningen wel worden gebouwd!”
Vanochtend ook nog even op Funda gekeken. Beneden twee ton in heel
Breda: 20 rijtjeswoningen te koop.
“Daar zie je dus ook dat mensen die iets meer kunnen besteden nu goedkope
woningen bezet houden. Zij wonen scheef, zoals dat heet, maar niet voor hun
lol. Ze zouden ook naar middenhuur (720-850 à 900 euro in de maand) kunnen
verhuizen, wanneer ze meer gaan verdienen. Ook hier geldt: dan moeten die
woningen worden gebouwd. Maar de belegger zegt: in die categorie haal ik geen
rendement. Ik bouw liever boven de 850 euro, liefst richting 1200 euro per maand,
want anders haal ik onvoldoende rendement om jouw pensioen te kunnen
garanderen.”

Waarom doen de corporaties niks?
De gemeente wil in luttele jaren 1300 sociale huurwoningen
bouwen. Als je er morgen 600 mocht bouwen, kun je dat
dan?
“Nou, zo werkt het niet. Morgen niet, overmorgen wel, zeg over
twee of drie jaar. We willen met Alwel ook naar eenverdubbeling
van de bouwproductie.”

“Hoe je ook wendt of
keert: de woningmarkt
is geen markt, dat is
een varkenscyclus”
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"Bouwgrond is het
grootste probleem"
Dus lieden die roepen dat de corporaties zitten te luieren op bergen geld,
hebben het mis?
Van de Ven, fel: "Ons geld zit overigens goeddeels in stenen. Maar daar zit het
probleem niet. Het probleem zit ‘m in de grond. Kunnen we aan grond komen?
En vinden we bouwers die tegen betaalbare prijzen die woningen willen
bouwen. Daar komt bij dat we onze organisatie moeten aanpassen op die
grotere productie. Maar dat is allemaal te doen, het gaat erom dat we geen
grond hebben. Daar zit een groot probleem. Is het oplosbaar? Ik denk van wel.
Kan dat morgen? Ik denk van niet.” De gemeente Breda voerde tot voor enkele
jaren altijd een zogeheten ‘actieve grondpolitiek’. Ze kocht zelf veel grond aan,
maakte die bouwrijp en verkocht die in de rijke jaren met goede winst door
aan projectontwikkelaars. Die winst, daar deden politici dan weer ‘leuke dingen
voor de mensen’ mee. Corporaties hadden ook dikwijls wel grond, of kregen die
tegen een billijke prijs van de gemeente om hun sociale taak - bouwen voor
mensen met een smalle beurs - te kunnen waarmaken. De crisis heeft roet in
het eten gegooid. De economie stortte in dankzij een bankencrisis. Grond werd
welhaast waardeloos, maar stond wel voor een vermogen in de boeken. De
gemeente heeft niet alleen het woningbouwprogramma fors beperkt, ze heeft
ook voor meer dan honderd miljoen in haar grondbedrijf moeten saneren, dus
heeft ze uitverkoop gehouden.

OOK IN BREDA
TE WEINIG
HUURWONINGEN
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Dus het zijn, nu de markt weer volop aantrekt, vooral ontwikkelaars die de
Bredase bodem bezitten. Zouden die niet ook een beetje sociale woningbouw kunnen doen?
“Dat kun je natuurlijk zeggen. Het zijn wel winst beogende bedrijven. Je ziet dat
ze dit niet gauw uit zichzelf doen. Als je 1200 euro huur per maand kunt vragen,
ga je niet op 700 euro zitten. Dat zit niet in hun systeem.
Dan word je gezien als ontwikkelaar met verward gedrag?
“Er is daar gewoon altijd de druk om uit de markt te halen wat erin zit. Want hoe
je ook wendt of keert: de woningmarkt is geen markt, dat is een varkenscyclus.
Daar zou sturing op moeten zijn van een overheid. De gemeente Breda doet
het goed hoor. Die twintig procent sociale huur die ze als maatstaf voor
bouwplannen hanteert, prima. Die hoeven niet alleen de corporaties te
bouwen. Dat kunnen ook anderen doen. Net als die middenhuurwoningen
sinds kort ook, wanneer marktpartijen dat niet doen, door corporaties mogen
worden gebouwd. De gemeente moet dat in haar omgevingsplannen vast
leggen en goed vinden. Dus: ontwikkel meer instrumenten om die
marktpartijen te sturen. Haal alles uit de kast. Het moet, de nood is hoog.”
Er staan in Breda nu vier dozijn kleine, flexibele woningen: 22 in Kesteren
en 25 aan de Koraalstraat in Brabantpark. Ook daarvan hebben we er veel
meer nodig.
“Ja, vind ik ook. Maar dat is niet simpel in Breda. Ik heb me de blaren op de tong
moeten praten voor deze tijdelijke woningen. Niet zozeer omdat ze tijdelijk zijn,
ze zijn eerder semipermanent. Ze kunnen twintig tot dertig jaar staan, alleen
staan ze tien jaar op die twee plekken. Ik zeg de hele tijd tegen de gemeente: ik
wil niet alleen maar vastgoed hebben, ik heb ook een paar honderdmaal
losgoed nodig. Als we in deze stad 80.000 woningen hebben staan die
hartstikke vast zijn, mogen er dan ook paar honderd meer flexibele bij? Ik ben
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voor die 22 en 25 echt op mijn knieën gegaan
om ze te krijgen. Ze zien er best aardig uit, ik
kan ze per stuk twintig keer verhuren.
Waarom doen er niet een paar meer?”
Nou, waarom niet?
“Omdat in het Stadskantoor het gevoel leeft
dat dit niet de kwaliteit is die je in Breda nodig
hebt. Ik zeg juist: dit is precies wat Breda nu
nodig heeft, niet in de duizenden, wel een
paar honderd, om in deze perioden van open neergang mee te kunnen bewegen. We
willen allemaal mensen in de stad hebben
die de stad mee kunnen dragen. Die mensen
moeten wel ergens kunnen beginnen, of
opnieuw kunnen beginnen. Spoedzoekers,
waar we nu geen oplossing voor hebben, voor
wie deze woningen een prima springplank
kunnen zijn. Bovendien: We hebben het over
een flex-samenleving. Een samenleving, een
arbeidsmarkt met een steeds grotere flexibele
schil. Waarom niet ook een flexibele schil om
de woningmarkt? Als we ze hier niet meer
nodig hebben, zetten we ze ergens anders.”
Gaat het wel goed met deze stad?
“Daarop kan ik twee antwoorden geven. Hoe
gaat het met de stedelijke omgeving of hoe
gaat het met de mensen. Met die omgeving

gaat het wel goed. De stad heeft geen grote
problemen, er is veel geïnvesteerd. In het
station, de nieuwbouw eromheen, het water
in de stad. Op zich gaat dat goed. En dan
komt het Havenkwartier er nog aan en de
rest. Ook de corporaties hebben, binnen de
mogelijkheden, aardig werk verzet. De Heuvel
is afgerond, hier in de Geeren zijn we met het
staartje bezig.”
“Maar als je vraagt: hoe gaat het met de
mensen?, dan krijg je van mij een wisselend
beeld. Met veel mensen gaat het goed, maar
de tweedeling zet zich door. Loop hier maar
eens een rondje of in andere wijken waar veel
lage inkomens zitten. Dan zie je dat het met
die mensen helemaal niet goed gaat. Die
profiteren niet van de economische opleving.
Omdat pensioenen niet stijgen, uitkeringen
niet stijgen, omdat die mensen nou nét níet
aan werk komen. Daar zie je de armoede,
de schulden, de vereenzaming. Mensen die
elke dag bezig zijn met overleven. Wij doen
dit verduurzaamingsproject in deze wijk. We
zijn achter elke voordeur geweest hier. We
schrikken van wat we daar aantreffen. Hoeveel
mensen er in een straat de gordijnen de
hele dag dicht hebben en daarachter leven,
zich verschuilen, zich schamen, proberen te
overleven. Dus, hoe gaat het met de mensen.....
dat is geen onverdeeld genoegen.”

Wat doe jij voor hen?
“Kunnen wij hen allemaal helpen? Nee,
natuurlijk niet. Dat inkomensvraagstuk, dat is
een vraagstuk van werk, inkomen, pensioenen.
Dat lossen wij niet op. We kunnen proberen te
zorgen dat het niet erger wordt, door huren
laag te houden, door bijtijds mee te kijken
wanneer
betalingsproblemen
ontstaan.
Daarin doen zorg- en welzijnswerk en
gemeente trouwens heel goed mee. Samen
proberen we te voorkomen dat problemen uit
de hand lopen, wat vroeger te vaak gebeurde.
Het blijft wel razend ingewikkeld.”
Is Breda dan een inclusieve stad? Wat is dat
volgens jou?
“In elk geval een gedifferentieerde stad. Dat
is Breda ook,. Maar je ziet wel dat waar grote
concentraties van de huurvoorraad zitten, we
door de passendheidstoets (zie kader) het risico
lopen van een steeds verder gesegregeerde
voorraad.”
Je bedoelt: alle armen en mensen met een
vlekje wonen in dezelfde paar wijken? In het
getto?
“Dat begrip gaat me te ver. Ga maar eens in
Franse voorsteden kijken. Wat daar gaande
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is, dat wil niemand. Maar daar zit voor ons wel een grote zorg. In sociale
huurwoningen komen in toenemende mate kwetsbare mensen terecht,
omdat anderen er gewoon niet meer in mogen. Dat geeft op termijn geen
goede ontwikkeling.”
Meer spreiden dus, maar dan kom je uit in wijken met torenhoge
grondprijzen.
“Toch wil ik ook in het Ginneken die betaalbare huurwoningen kunnen bouwen. Inderdaad, dan moet je een grondprijsgat overbruggen. En dan zoek je
naar de gezamenlijke overtuiging dat de maatschappelijke kosten die je nu
maakt, uiteindelijk maatschappelijk rendement opleveren.”
Krijg je dit verhaal voor het voetlicht?
“Lastig, de prijs van maatschappelijke segregatie betaal je altijd achteraf.
Bestuurders van nu hebben er nog geen last van. Dus je probeert de overtuiging te laten landen. Je zoekt mensen met een visie over de goede ontwikkeling voor de stad. Dat betekent spreiden. En niet weer die goedkope
woningen in arme wijken persen en die drie-ton woningen elders.”

Tonny van de Ven: “In sociale
huurwoningen komen in
toenemende mate kwetsbare
mensen terecht.”
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"In buurtjes gaat de
draagkracht voor opvang
kwetsbare mensen achteruit"
Wat merk je nu dan al van die overconcentratie van kwetsbare
mensen in jullie woningen?
“Overlast. Draagkracht gaat onderuit. Dat zien we nog niet op
wijkniveau, wel op complexniveau, in buurtjes. Kijk, we hebben
een voorraad woningen onder de 570 euro per maand huur. Die
zijn alleen bereikbaar voor mensen met de allerlaagste inkomens.
Daar komt niemand anders meer in. Er zitten heel wat mensen
met rugzakjes bij. En als je er daar steeds meer van hebt, gaan
andere mensen verhuizen. Mensen die nog een beetje draagkracht
hebben, gaan eruit. En er komen nog meer probleemhuishoudens
voor terug. Dan zit je in een spiraal naar beneden. Dus hebben we
in een paar complexen al een stop gezet op toewijzing aan mensen
met problemen. Dat wil je niet, maar je moet het ook wel leefbaar
zien te houden voor iedereen. Anders gaat je draagvlak om deze
mensen te huisvesten helemaal onderuit.”
Heb je nog manoeuvreerruimte?
“Het gaat knellen. We moeten deze mensen die op de laagste huren
zijn aangewezen nu ook laten instromen in andere complexen, waar
we meer kwaliteit hebben, maar waar we dus de huren omlaag
moeten doen. Zo gaat ook je verdiencapaciteit naar
beneden. Dat kun je dus niet te vaak doen.”
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EXTRA HUURVERHOGING ZWAK
WAPEN IN JACHT OP SCHEEFWONERS
Behalve een tekort aan bouwproductie zijn er meer oorzaken die
woningzoekenden beletten een woning van hun gading te vinden.
Scheefwonen is er zo een. En dan in het bijzonder ‘goedkoop’ scheef
wonen: ofwel met een te hoog inkomen een sociale huurwoning
bezet houden.
Volgens het ministerie van BZK waren dat er in 2015 ruim een half
miljoen, bij een stevig dalende trend.
Later is er niet meer geteld. De daling kan te maken hebben met
de extra huurverhogingen die corporaties sinds 2013 aan mogen
opleggen. Voor 2019 geldt dat de huren van sociale huurwoningen
maximaal 4,1 procent mogen stijgen, tenzij het hurende huishouden
meer dan € 42436 aan inkomen had in 2017 (meetjaar) en niet meer
dan drie personen telt. Dan kan het op 1 juli een huurverhoging
van 5,6 procent tegemoet zien. Corporaties moeten dan wel de
inkomensgegevens van die huurders opvragen bij de belastingdienst.
Dat vinden sommige corporaties principieel niet de bedoeling of
gewoon lastig. “We doen dit met veel tegenzin”, zei bestuurder Tonny
van de Ven van de Bredase-Roosendaalse-Etten-Leurse combinatie
Alwel in 2017 nog. Ze moest toen wel, ook om de greep uit de kas door
het Rijk die verhuurdersheffing heet, te kunnen betalen. In 2018 doen
ze er niet aan bij Alwel. Scheelt ook weer een stapel bezwaarschriften.
Scheefwonen heeft ook

iets zeer betrekkelijks. Mensen die tegen hun pensioen aanzitten,
zouden hun huis uit moeten, terwijl ze even later weer ‘in de
doelgroep’ vallen. Mensen een laag inkomen die wat meer gaan
verdienen, zouden hun huis ‘worden belast’. Fijne beloning voor hun
vooruitgang. En dan hebben we het maar niet over dat groeiende
leger flexwerkers, dat het ene jaar echt niet weet hoe het volgende
gaat verlopen.
Deze ‘inkomensafhankelijk huurverhogingen’ (IAH’s in het
dieventaaltje van Haags beleid) hebben, aldus eerste evaluaties, een
uiterst beperkt effect op dat scheefwonen, zo laat Kromhout (2016)
zien. Mensen gaan voor een paar tientjes meer huur niet weg
uit een woning, als ze geen betaalbare betere kunnen vinden, of
wanneer ze in hun vertrouwde buurt willen blijven. In feite is zo
die extra huurverhoging een extra heffing op het inkomen die de
rijksoverheid via de verhuurdersheffing binnenrijft. Daarom zeggen
ook veel corporaties: laat de belastingdienst dit maar doen, wij voelen
er weinig voor, ook vanwege de privacy van onze bewoners. Het lijkt
er voorlopig op dat vooral bouwen de oplossing is voor een beter
functionerende woningmarkt. Misschien zit er dan straks wel wat
tussen voor die goedkope scheefwoners...
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..... EN WAT IS DAN
PASSEND TOEWIJZEN?
De overheid heeft bepaald dat woningcorporaties hun woningen
vooral - voor 80 procent - móeten toewijzen aan huishoudens met een
inkomen beneden € 38.035 (2019). Ze mogen daarnaast (voorlopig; dit is
een crisis-uitzondering) 10 procent toewijzen aan huishoudens met een
inkomen tot maximaal € 42.436.
Tien procent mogen ze vrij toewijzen. Die vrijheid is beperkt, want
huishoudens met bepaalde urgenties (gezondheid, veiligheid,sociale
factoren) krijgen voorrang, net als huishoudens die woningen met elkaar
ruilen of medehuurders die zelfstandige huurder worden.
De eerste regel is verder aangescherpt. Woningcorporaties moeten, wanneer
kandidaat-huurders recht op huurtoeslag hebben, een ‘passende woning’ passend bij het inkomen van de huurder - toewijzen. Voor alleenstaanden en
tweepersoons huishoudens geldt dan een grenshuur van (in 218) € 607, voor
drie - en meerpersoons huishoudens is die grenshuur € 651. Achtergrond:
zo is het risico dat mensen in betalingsproblemen komen kleiner, en de
staat is minder huurtoeslag kwijt.
De liberalisatiegrens ligt voor 2019 op €720,42. Deze grens bakent de
sociale huursector af van de vrije sector en bepaalt zo ook of huurders voor
huurtoeslag in aanmerking komen. Is de huur hoger, dan is dat niet het
geval.
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Wethouder van Wonen Daan Quaars
over inzet 14 miljoen voor middeldure bouw:

‘ALS IK VERSNELLING
WIL, ZAL IK OOK IETS
MOETEN DOEN’
Nee, vastgelopen vindt hij een wat te negatieve omschrijving van de Bredase
woningmarkt. De VVD-wethouder van Wonen (en evenementen en sport),
Daan Quaars, spreekt liever van een ‘enorme uitdaging’. “We moeten gewoon
bouwen”, klinkt het kordaat.
Maar ‘we’ bouwen niks, dat doen ontwikkelaars, corporaties en particulieren. De
coalitie die Breda bestuurt heeft vastgesteld dat er de komende vier jaar een fikse
inhaalslag wordt gemaakt: Zesduizend woningen erbij (of in elk geval, zo luidt
de ontsnappingsclausule, ‘harde’ - in bestemmingsplannen gesanctioneerde
- plannen voor dat aantal). Vooral woningen voor middeninkomens (volgens
het akkoord: van 36.000 tot plusminus 45.000 euro bruto per jaar) en sociale
huurwoningen komt de stad te kort.
Van de 1369 woningen die in 2017 in Breda werden gebouwd, waren er slechts
2 in de categorie ‘goedkope koop’, niet meer dan 118 sociale huur en 188 in de
middeldure huurcategorie (met een huur tussen 720 en ongeveer 950 euro in de
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maand). Komen de corporaties, aldus Alwel-bestuurder
Tonny van de Ven enige ‘duizenden’ sociale huurwoningen
tekort, ook naar deze laatste categorie woningen is
er veel vraag. Het Planbureau voor de Leefomgeving
concludeerde vorig jaar overigens dat zelfs middenhuur
voor een grote groep lagere ‘middeninkomens’ nog te
duur is.
Niettemin: Waarom worden die woningen niet gebouwd?
De wethouder: “Dat heeft te maken met de businesscase
van ontwikkelaars. Breda is een hartstikke aantrekkelijke
stad om te wonen. Je kunt hier een woning van drie ton
bouwen, maar eentje op dezelfde plek van zes ton wordt
even gemakkelijk verkocht.” Wie in Breda goedkoop
bouwt is een dief van zijn portemonnee.
Dan is de moeilijke uitdaging niet dat er in Breda
wordt gebouwd. De uitdaging is dat er in Breda wordt
gebouwd voor stadgenoten die zich geen woning van
meer dan drie ton kunnen veroorloven of die geen huur
van pakweg 950 euro en meer kunnen betalen.
Dat leren ook de cijfers van makelaars: De grote bulk zoekt
een koopwoning tussen 175.000 en drie ton. Beneden de
twee ton is in Brede nagenoeg geen eengezinswoning
meer te koop. Wie in Breda een huis wil kopen moet
daarom of behoorlijk meer verdienen dan € 45000 bruto
per jaar of een fors bedrag aan eigen geld meebrengen.

Woningbouw in Breda in 2017
Categorie

Aantal

Sociale huur

118

Studentenhuisvesting

452

Middeldure huur

188

Dure huur

75

Goedkope koop

2

Middeldure

190

Dure koop

95

Onbekend

209

TOTAAL

1329
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"Kom niet met plannen
waar geen middenhuur in zit"
Hoe gaat de wethouder ontwikkelaars verleiden om middeldure
huur en goedkope en middeldure koop te bouwen? Daar zijn een
paar antwoorden op. Het eerste luidt, in lijn met de aanbevelingen
van Van Gijzel (zie kader ‘Hoe komen meer mensen...’):
Ontwikkelaars zouden - onder meer uit het coalitieakkoord kunnen weten of krijgen in elk geval luid en duidelijk te horen
wat Breda nodig heeft. De boodschap luidt: We hebben behoefte
aan middeldure en goedkope woningen, dus je hoeft niet met
plannen aan te komen zetten waar die niet in zitten.
Beleidsadviseur Bertwin van Rooijen is bij het gesprek aanwezig.
Hij zegt over de reactie van ontwikkelaars: “Dan gaan ze wel
meteen nadenken. Zo van: Hoe krijg ik dat voor elkaar. Zo zijn ze
ook wel weer, die bouwers, die pakken de rekenmachine. En als
dat de prijs mag zijn...”
Quaars: “Ik denk dat je ze kunt verleiden door de combinatie van
vrije sector en middelduur, en desnoods zelfs sociale woningen. Ik
zou niet weten waarom ik het gesprek daarover niet zou kunnen
voeren. Ook ontwikkelaars mogen sociale huurwoningen bouwen,
dat is niet het alleenrecht van corporaties.” Interessant voorstel,
waar niet winst-beogende corporaties dat vandaag de dag met
moeite voor elkaar krijgen. Quaars daagt de ontwikkelaars dan

ook uit op hun creativiteit, hun innovatiekracht.
Ze beschikken ook over voldoende rekenkracht. Wat ze willen
bouwen hangt af van het rendement dat uiteindelijk uit de
rekenmachine rolt.Beleggerszijnookkritisch. Volgens hoogleraar
Johan Conijn vormen sterk stijgende bouwkosten nu al een rem op
de bereidheid van beleggers om in nieuwbouw van huurwoningen
te stappen. Is de winst of het rendement te laag, dan bouwen ze
niks en laten ze hun grond in waarde stijgen.
Wat dan? Komt het volgende verleidingsinstrument: in het
coalitieakkoord is 14 miljoen euro gereserveerd voor de inhaalslag
op de woningmarkt. Het grootste deel daarvan gaat naar bouwers
van huizen voor huishoudens met een bruto inkomen van € 36.000
tot € 45.000. Natuurlijk gaan ook de corporaties aan die euro’s
trekken. Ze hebben nauwelijks of geen grond en ze weten dat de
grondprijzen in Breda te hoog zijn om sociale huurwoningen te
kunnen bouwen.
“Ze kunnen trekken wat ze willen, die 14 miljoen gaan grotendeels
naar het middensegment”, zegt de wethouder najaar 2018.
Inmiddels is er wat beweging en groeit de kans dat ook de
corporaties toch ook een hapje uit deze welgevulde ruif mogen
nemen. Immers, zo antwoordt het college in maart op vragen
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van de SP: "Omtrent de aanwending van de € 14 miljoen zullen
we binnenkort met een bestedingsvoorstel komen. De inzet van
voornoemde gelden voor de sociale woningbouw wordt daar ook in
meegenomen."
“Met de corporaties ga ik apart afspraken maken. Ze hebben
al aangegeven te willen gaan voor die 1200 nieuwe sociale
huurwoningen. Dat ze geen grond hebben, dat begrijp ik. Ik snap
ook dat ze aandachtspunten hebben zoals de extra heffingen die
het Rijk hen oplegt en de duurzaamheidsopgaven die ze moeten
oppakken. Ze hebben ook wel investeringsmogelijkheden, zo
verwacht ik.”
Terug naar de markt. Breda gaat commerciële projectontwikkelaars
of beleggers sponsoren om middenhuurwoningen en goedkopere
en middeldure koopwoningen te bouwen? Ofwel: de mindere
rendementen die ze op deze huizen maken compenseren? Quaars
ziet dat anders. “Wat ik zie is dat ik financieel een impuls ga geven
om versnelling te realiseren. Wanneer ze woningcategorieën
combineren, krijgen ze volgens mij hun businesscase wel rond. Als
ik versnelling wil in de woningbouw, zal ik zelf ook iets moeten doen.
Dat hoeft trouwens niet alleen over ontwikkelaars te gaan, dat kan
ook over collectieve particuliere projecten gaan, CPO. Als je dan al wat ik bestrijd - over sponsoring wilt spreken, dan sponsor ik in elk
geval iedereen die in deze categorie wil bouwen.”
Let op, vult beleidsadviseur Van Rooijen aan, sponsoring van
ontwikkelaars mag helemaal niet, dat zou staatssteun zijn en die
is in de EU verboden. “Je probeert randvoorwaarden te creëren
waardoor projecten kunnen slagen. Neem het Havenkwartier: Daar
heeft de gemeente tweeënhalve ton bijgedragen aan behoud van
monumentale panden en aan de buitenruimte.”

“Breda is
een hartstikke
aantrekkelijke
stad om te
wonen.”
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WAT KUN JE MET
€ 45000 PER JAAR
BRUTO?
Volgens de website Independer kan een stel dat
samen € 45000 bruto per jaar verdient, net geen
2 ton hypotheek krijgen (op 11 september 2018). Ze
moeten trouwens altijd de kosten van aankoop (2
procent overdrachtsbelasting, notaris, taxatie, provisie
van bank of bemiddelaar, eventueel kosten Nationale
Hypotheekgarantie) uit eigen geld financieren.
Datzelfde bruto jaarinkomen staat voor net geen
€ 3500 bruto in de maand. Verhuurders eisen vandaag
de dag vrijwel altijd een bruto maandinkomen
dat tenminste viermaal de maandhuur bedraagt.
Deze mensen kunnen zo maximaal € 865 aan
huur opbrengen. Deze huurcategorie lijkt voor
ontwikkelaars minder interessant, waar in deze tijd
huizen of appartementen met veel hogere huren
ook als warme broodjes over de toonbank gaan.

Iets doen aan grondprijzen
Dat hij de grootste uitdaging uit het coalitieakkoord op zijn bordje heeft, lijkt
geen overdreven vaststelling. Toch blijft het interessant: een VVD-wethouder
die er niet aan ontkomt marktpartijen de gewenste kant op te duwen door zelf
ook stevig te investeren in voor deze partijen aantrekkelijke randvoorwaarden.
Onvermijdelijk, zo valt aan te nemen, omdat die partijen het anders
mogelijk niet zien zitten om het maatschappelijke vraagstuk van grote
tekorten aan betaalbare woonruime in Breda te helpen oplossen. Wellicht
willen ze een deel daarvan doen, wanneer ze daarnaast ook dure huizen
mogen neerzetten. Package deals zijn nodig om beweging uit te lokken.
Want
ook
wanneer
de
gemeente
louter
zou
investeren
in
omgevingskwaliteit of infrastructuur, dan zal dat nog niet meteen tot
veel hogere rendementen voor de beleggers/ontwikkelaars leiden.
Hoogleraar Peter Boelhouwer vindt het geen raar idee dat gemeenten,
om die middenhuur aan de ontwikkelende partijen te ontlokken,
‘iets doen aan grondprijzen’. “Er zijn meer gemeenten die dat doen,
Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld. Je moet dan wel afspraken maken
met die partijen. Dat ze niet na tien jaar de huizen verkopen en dat
ze een beetje normale huurontwikkeling garanderen. Natuurlijk kun
je ook laten aankomen op de markttoets voor corporaties, zodat zij
in dit segment kunnen bouwen. Dat is een weg van langere adem.”
Een gemeente moet wel grond hebben, om iets aan die prijs te kunnen
doen. En die is, wat gemeentegronden betreft, in Breda nagenoeg op.
Maar de gemeente kan uiteraard elke dag weer de markt op. Met veertien
miljoen kun je wel een lapje op de kop tikken. Een uitdaging, dat is het.
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HOE KOMEN MEER MENSEN AAN
EEN ‘MIDDENHUUR’-WONING?
Het is al een heel lang bekend probleem: mede door de voorkeursbehandeling door
de overheid van enerzijds de sociale huursector en aan de andere kant de eigen
woningbezitter, is een enorm gat geslagen in de woningmarkt. Tussen de hoogste
‘sociale’ huur (dit jaar € 720 per maand) en het aanbod in de vrije sector gaapt een
groeiend gat.

Wie zoeken er woningen in de 'middenhuur'?

•

Er zijn te weinig woningen in de tussencategorie: middenhuur (van 720 tot ongeveer
900 euro in de maand) en ‘goedkope’ (tot ongeveer twee ton) koopwoningen.
Breda’s nieuwe wethouder van Wonen, de VVD’er Daan Quaars, wil met ontwikkelaars
en met corporaties in gesprek over oplossingen voor de acute hiaten in de Bredase
woningmarkt.
Een heel goed plan, zo leren ook de aanbevelingen van de commissie Van Gijzel
(2018). Die is op verzoek van minister Ollongren van Wonen ook met alle partijen op
de nationale en hier en daar op de lokale woningmarkt in conclaaf gegaan.
De minister vindt uitbreiding van het aantal middenhuurwoningen een
verantwoordelijkheid van gemeenten. Die kunnen ze langs verschillende wegen
waarmaken. Door te (laten) bouwen, uiteraard, ook door ‘slimme oplossingen
binnen de bestaande voorraad”, schrijft ze in reactie op Van Gijzel’s rapport ‘Samen
Bouwen aan Middenhuur’ (Ollongren, 2018).’ Zelf is ze bereid ruimte te maken voor
corporaties, een fonds in te stellen en toewijzingsregels in de Huisvestingswet op te
nemen.rui

•
•

huishoudens met een zogeheten 			
‘middeninkomen’ (volgens Van Gijzel: ergens
tussen € 34.000 en € 52.500 bruto per jaar;
van alle huishoudens zit 21 % in deze groep),
die geen huis willen of kunnen kopen; hier 		
treffen we vaak jongeren onder 35 jaar en 		
paren zonder kinderen;
De doorgaande ‘flexibilisering’ van
de arbeidsmarkt bevordert dikwijls de keuze
voor huren boven kopen. Het aandeel mensen
met een vaste baan op de arbeidsmarkt is deze
eeuw van driekwart naar 60 procent gedaald
en die trend lijkt door te zetten.

Veel ouderen wonen in een Voor hen veel 		
te grote woning; bovendien wil een aantal
van hen de eigen woning graag ‘verzilveren’.
en borg dat middenhuurwoningen, zolang de vraag
daarnaar actueel is, niet worden 			
verk
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Aanbevelingen uit van Gijzel’s rapport
‘Samen bouwen aan middenhuur’
Zijn B-trefwoorden nemen we over:
1.

Binden: Ga met elkaar in gesprek, gemeente, ontwikkelaars/beleggers, corporaties; tracht je in te leven in elkaars positie en 		
belangen en tracht overeenstemming te bereiken over de lokale behoeften op de woningmarkt.
De gemeente verwoordt die in een duidelijke ‘woonvisie’. Noem dit overleg wellicht (zoals Van Gijzel er vele heeft ingericht)
de Lokale Samenwerkingstafel.

2.

Bouwen: Laat als gemeente de markt weten dat er behoefte is aan middenhuurwoningen; weet dat de rijksoverheid corporaties
meer ruimte biedt om ook middenhuur te bouwen; doe- als binnenstedelijk bouwen ingewikkeld wordt - een beroep op het 		
saneringsfonds van het Rijk.

3.

Bestemmen: Schuif in de voorraad: maak mogelijk (wellicht ook met grond) dat corporaties kleine sociale huurwoningen 			
bouwen, zodat grotere wellicht naar het middenhuursegment kunnen worden overgeheveld; het Rijk maakt toewijzing van 		
middenhuurwoningen mogelijk, zodat deze echt beschikbaar komen voor de passende vragers.

4.

Behouden: Verstevig de positie van huurders en borg dat middenhuurwoningen, zolang de vraag daarnaar actueel is, niet worden 		
verkocht of verhuizen naar veel hogere huurcategorieën. Maakdaaroverafspraken met de eigenaren.
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MARIE-THÉRÈSE
DUBBELDAM
(LAURENTIUS): IN MIJN
IDEALE BUURT WONEN
ALLE SOORTEN MENSEN
DOOR ELKAAR
Het
Havenkwartier
mag
de
natte droom van stedenbouwers,
ontwikkelaars en bestuurders zijn,
het is ook de natte droom van
corporatiebestuurders, om daar te
kunnen aansluiten met goedkopere
woningen.
Want ook ‘gewone mensen’ zouden op zo’n
interessante plek moeten kunnen wonen.
Net als op het Amphiaterrein. En ze snapt
nog steeds niet waarom destijds VVDminister Blok van Binnenlandse zaken en

volkshuisvesting, de corporaties zonodig een
kopje kleiner moest maken. En, tip: bouw nu
maar gewone woningen met een tuintje, die
willen de mensen.
Bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam van
Woningvereniging Laurentius heeft haar
corporatie, samen met haar mensen, in
vierenhalf jaar - dus niet in de geplande tien
jaar - weer op de rit. De corporatie heeft
inmiddels vele honderden woningen en
ander onroerend goed verkocht om de zaken
financieel weer op orde te krijgen. Dat is in

recordtijd gelukt. Precies op het moment dat
in Breda een aantal grote ontwikkelingen op
gang komen en er een enorme uitdaging
op de woningmarkt ligt, is bij Laurentius het
extra toezicht opgeheven. Laurentius doet
weer mee in Breda, als het gaat om wonen,
woningen bouwen of verduurzamen. De
corporatie laat het bouwen voorlopig nog even
over aan de zusters in Breda, WonenBreburg
en Alwel. Dubbeldam is klaar, ze is een tijdje na
dit gesprek als bestuurder in dienst getreden
van corporatie Woonpunt in Limburg.
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De nieuwe coalitie die Breda bestuurt presenteerde haar
program in Electron, in het hart van het Havenkwartier dat
de komende jaren een totale metamorfose ondergaat. Het
voormalige haven- en industriegebied - met de restanten
van de verdwenen machinefabriek Breda als iconen - wordt
getransformeerd tot een van de meest aanlokkelijke stedelijke
woongebieden van Brabant.
Niet gek dat corporaties ook op een ‘plotje’ azen. Maar is dat
reëel? Dit is niet de goedkoopste grond van Breda?
Dubbeldam: “Het is ook een taak van de gemeente om te zorgen
voor diversiteit in de stad. Ze heeft er dus voor te zorgen dat
ook daar delen van het gebied worden bestemd voor sociale
woningbouw. Of nu beleggers die bouwen of corporaties, is een
tweede, het allerbelangrijkste is een gediversifieerde stad.

De gemeente is aan de slag met een raadsopdracht om 1300
sociale huurwoningen te bouwen. Er komen er bijvoorbeeld
vijftig op het Amphiaterrein.
“Dat zijn heel kleine druppels op een gloeiende plaat. Van de dik
achtduizend woningen die de gemeente in zijn plannen heeft,
zijn er nog lang geen duizend sociale huurwoningen. We moeten
echt meer locaties hebben, meer plannen kunnen maken. Van
mijn part vragen ze het aan commerciële partijen om die taak te
realiseren. Het gaat erom dat mensen een dak boven hun hoofd
krijgen.” Limburgse Dubbeldam staat nu vijf jaar aan het roer bij
Laurentius. Haar opmerking over sociale woningbouw, ook in het
prestigieuze Havenkwartier, is niet meer dan de articulatie van de
vanzelfsprekende corporatietaak: zorgen voor een inclusieve stad.
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“In een heel ver verleden maakten alle mensen deel uit van
de gemeenschap. Ook mensen met een psychische of een
lichamelijke beperking. Ik had ze in de klas op de kleuterschool.
Het was normaal. Ze hoorden erbij. Later zijn we begonnen die
mensen te verzamelen in bepaalde gebouwen, aan de randen
van de stad, of ver weg in de bossen. Daarmee sorteerden we
mensen op psychische en lichamelijke kenmerken. Vreemd, toch!
Als je je daar op enig moment bewust van wordt, vind je dat raar.
Waarom wonen die mensen niet in hun sociale omgeving? Ik heb
in de sociale werkvoorziening gewerkt. Ook daar reden de busjes
om mensen op te halen en weg te brengen. We realiseerden
ons heel goed dat het mooier zou zijn dat kleinschaliger te
organiseren, zodat mensen in hun eigen omgeving aan het werk
zouden kunnen.
Dus in jouw ideale buurt wonen al die types, al die varianten
van mensen bij elkaar?
Ja, daar wonen alle categorieën van de samenleving met elkaar.
Kent iedereen elkaar. Je kent dus veel mensen, je weet ongeveer
wie wie is. Je groet elkaar, je helpt elkaar. En dat spreekt voor
zich. Natuurlijk heb je er grote huizen en kleinere huizen, je hebt
huizen waar mensen alleen wonen en je hebt huizen waarin
mensen met meer wonen, er zitten bijzondere mensen bij en
heel gewone mensen.”

Volgens niet de minste studies groeit de samenleving uit
elkaar: kansrijken en minder kansrijken hebben ook steeds
minder contact met elkaar. Kansrijken hebben hun eigen
scholen, eigen sportclubs en ga zo maar door.
“Ik denk ook dat we daarin doorgeschoten zijn.”
Hoe wil je die vanzelfsprekende sociale verbindingen van
weleer terughalen?
“Klein beginnen. Niet meteen instituten opheffen, maar
mensen in kleine groepjes terugbrengen in de samenleving.
Woningbouw kan daar een bijdrage aan leveren. Wat je ziet:
je krijgt meer kleinschalige voorzieningen voor mensen die
dementeren of mensen die in groepjes willen wonen, of voor
mensen met een verstandelijke beperking.”

"We leren niet meer
omgaan met mensen
met een beperking"
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In haar dorp, ergens in Limburg, vanwaar ze dagelijks op en neer tuft naar
Breda, schuift ze af en toe op het bankje aan bij Jos. Jos rijdt op een driewieler,
hij is meervoudig ‘beperkt’. “Jos is een van de mensen die het meeste contact
legt met mensen in het dorp”, vertelt ze. “Je ziet hem overal fietsen, of hij
zit op een bankje. Ik heb Jos leren kennen omdat hij me aansprak en zei:
‘Hé, jou ken ik nog niet. Wil je even naast me komen zitten. Ik wil met jou
praten.’ Hij is een natuurtalent in het contact leggen met mensen. Een
extraverte, zeer sociale vent. Waarom doen we dat met z’n allen niet?”

Nou, waarom?
“Misschien hebben we het te druk?”
Te druk?
“Ja, dan doe ik aannames. De een heeft het misschien te druk, de ander is
misschien bang voor het onbekende. Kun je met een verstandelijk beperkte
mens een gesprek voeren? Ik vind van wel, verrassend leuke gesprekken zelfs.
Het geheugen van Jos is enorm. Daar is niks mis mee. En hij heeft altijd een
oprechte belangstelling. Ik denk dat we een beetje verleerd zijn om met mensen
zoals hij om te gaan. Ik heb ze nog in de klas gehad, ik heb dat als kind dus
nog geleerd. Maar doordat we die mensen uit de samenleving wegtrekken, leren
onze kinderen helemaal niet meer met deze mensen om te gaan.”
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Hoe gaan we dergelijke hiaten in de samenleving herstellen?
“Je moet ergens beginnen. Het is goed dat we met kleinschalige voorzieningen
beginnen. Het is jammer dat het systeem die kleinschaligheid soms nog
tegenhoudt. Neem de Egelantier in Prinsenbeek. Het systeem stond op dat
moment nog niet toe dat we daar in vier woningen telkens drie statushouders
zouden plaatsen. Vreemd, want daarvoor was daar begeleid wonen door
Amarant, dus ook meer mensen in een woning. Uiteindelijk heeft de gemeente
gelukkig meegewerkt.”
Ik herinner me nog een bewogen avond over dat plan... waar heel wat
onzekerheid en angst van omwonenden aan de oppervlakte kwam.

"Die statushouders
zijn net zo bang
als wij. Logisch
dat ze bij elkaar
kruipen. Dat doen
Nederlanders
in den vreemde
precies zo"zo.

“Voor die angst moet je ook respect hebben. Natuurlijk zou ik ook bezorgd
zijn, wanneer er twaalf mannen uit een heel andere cultuur bij mij om de hoek
komen wonen. Maar vraag je af: waar komt die zorg vandaan? Dat is toch veelal
angst voor het onbekende. Dat is moeilijk, en dan is het fijn dat er hulp komt
om die angst bespreekbaar te maken en de verbinding te leggen. Want die
statushouders zijn net zo bang. Dan zegt de buurt: ‘Ja, ze kruipen bij elkaar’.
Stel je voor dat jij in Syrië terecht bent gekomen. Spreek je Arabisch? Dan loop
je ‘s avonds een blokje om en dan kom je een Nederlander tegen. Hoe blij ben
je dan, wanneer je even Nederlands kunt spreken. De mensen in Prinsenbeek
zeggen nu: mogen wij deze statushouders houden? Ik vind het prima. Dan
moeten we het wel even hebben over de vraag wie zijn woning beschikbaar
stelt, zodra de statushouders met hun gezin worden herenigd. Want ik heb de
vrijkomende woningen niet voor het kiezen. De les hier is: heb het met elkaar
- ook met de nieuwkomers - open over de angsten. Duw die niet weg. Laat die
angst er zijn, maar ga die samen aan. Als je dat doet, vind je openingen.”

125
Goed voorbeeld van een proces om mensen nader tot elkaar te brengen.
“Het gaat erom dat we eraan wennen dat ook deze mensen deel uitmaken
van onze maatschappij en naast ons recht hebben op een plekje in deze
maatschappij. Ze hebben er niet om gevraagd dat ze met een beperking
werden geboren, of later pech hadden door ziekte of ongeluk of door
oorlogsgeweld of onderdrukking worden voortgejaagd. Bij al deze mensen
gaat het erom: kijk naar hun talenten, kijk door de uiterlijkheden of de
beperkingen heen."
De bestuurder wil haar politieke kleur niet bekennen. Naar buiten toe is
neutraliteit wellicht verstandig. Ze is kritisch op destijds VVD-minister Blok
van Wonen. “Ik heb me enorm gefrustreerd gevoeld door alle wet- en
regelgeving die hij over de corporaties heeft uitgestort.”
Had je het idee dat hij de corporaties de nek wilde omdraaien
“Niet zozeer de nek omdraaien, maar de corporaties moesten toch een
behoorlijk kopje kleiner gemaakt worden. Ik snap tot de dag van vandaag
niet waarom. In het buitenland zijn ze jaloers op hoe wij het hier doen. En
natuurlijk zijn er excessen geweest in corporatieland. Maar dat gaat over
enkele gevallen. En daarbij zijn niet corporaties uit de bocht gevlogen, maar
een bestuurder. Hier ook. Heel wat mensen die eromheen stonden hebben
geapplaudisseerd. Tot de bestuurder van zijn voetstuk viel. Er lag hier een
opdracht om stevig te bouwen, ook commercieel, om geld te verdienen
voor de sociale taak. Dan heb ik het niet over de criminele activiteiten van
deze meneer. Bij de aankoop van de SS Rotterdam door Woonbron stond
ook iedereen te juichen. Daar ging iedereen, tot in Den Haag, in mee. Want
een innovatie! Natuurlijk zie je achteraf dat je over die dingen beter moet
nadenken. Leer van wat fout is gegaan. Maar dat is nog heel wat anders dan
wat er nu gebeurt.”

Zonder
verhuurderheffing
bouwden Bredase
corporaties fluitend
1300 nieuwe sociale
huurwoningen
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De slagkracht van corporaties is fors beperkt. Is dat de oorzaak dat we zo veel
sociale huurwoningen te kort komen? Dat verduurzaming aarzelend op gang komt?
“Natuurlijk. De verhuurderheffing. Ook Laurentius moet miljoenen per jaar
betalen. Ik zou met veel plezier die hele verhuurderheffing inleveren en die
inzetten voor verduurzaming.”
Hoeveel woningen kun je nu niet bouwen?
“Dan gaat het om het investeringsbedrag wat je in de sociale huur niet kunt
terugverdienen. Die onrendabele top is ongeveer 50 mille per woning.”
Gaan we even rekenen: hoeveel verhuurderheffing betaalt Laurentius?
“Zes miljoen.”
Dus als je die onrendabele toppen in één keer neemt, kun je 120 woningen extra
per jaar bouwen. Dan komen we in tien jaar aardig in de buurt van die 1300 van de
gemeenteraad. En dan hebben we het nog niet over de andere corporaties.
“Met z’n drieën (dus plus Alwel en WonenBreburg) hebben we 25 miljoen
afgedragen aan verhuurderheffing.”
Vijfhonderd sociale huurwoningen gemist. Dankjewel meneer Blok.
“Ik zou graag weten wat er met die euro’s gebeurt.”
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Die gaan in de grote pot van de Staat. Of we lossen staatsschuld af.
“Ik zou die verhuurderheffing graag inzetten voor investeringen die ten goede
komen aan onze huidige en toekomstige bewoners.”
Heb je al een verkenning van de kosten van verduurzaming van die achtduizend
woningen van Laurentius?
“Als we alles naar Nul op de Meter verbeteren kost dat voor ons 400 miljoen
euro. In de sector hebben we afgesproken: in 2050 zijn we CO2-neutraal.”
Is dat dan wel een realistische ambitie?
“Nu niet. Maar de techniek gaat ons helpen. Die ontwikkelt zich verder en
die wordt goedkoper. Als je dat meeneemt denk ik dat het zou moeten
kunnen. Wat ik zeker weet dat niet lukt: Label B in 2021. Als we al onze
investeringsruimte benutten voor duurzaamheid komen met label B uit in 2026.
Toch ook niet verkeerd?
“Nee, er zijn corporaties die het moeilijker hebben. Ik ben daarom ook zo trots
dat we die saneringsslag al in 4,5 jaar voor elkaar hadden. Daar is wel heel hard
aan gewerkt, we hebben heel wat bezit de deur uit moeten doen. Maar het is
geen tien jaar geworden. We kunnen weer mee gaan doen.”

128

SPRING BREDA

Brigitte Braspennincx:

EERDER AAN DE BEURT
DOOR SOCIALE INZET
Win-win. De woningzoekende is veel
sneller geholpen en de buurt gaat er
wellicht op vooruit. Kesteren-Muizenberg
in stadsdeel Haagse Beemden in Breda
heeft geen al te goede naam, wat er
ook van waar moge wezen. Vandaar
ook dat een woningzoekende met
een sociale inslag, de capaciteiten van
een beginnende buurtwerker en een
overtuigend verhaal hier zomaar met
voorrang een huis van wooncorporatie
Alwel kunnen krijgen. Dan moet zij of
hij wel bereid zijn zich in te zetten voor
verbetering van het leefklimaat in de
buurten.
Brigitte Braspennincx hapte toe. Voor drie
uur in de week is ze ‘wijkadviseur’. Met
haar zoon woont ze nu in de wijk. Met tuin.
“Wij woonden na mijn scheiding op een
heel klein flatje. Ik deed al vrijwilligerswerk
op de kinderboerderij. Het was hartstikke
moeilijk om een wat grotere woning te

krijgen in de omgeving. Asielzoekers gaan
voor en daar heb ik trouwens alle begrip
voor. Ja, je kunt naar Oosterhout. Dan zou
mijn zoon ook naar een andere school
moeten, dat wilde ik liefst voorkomen.”
“Ik ben gaan nadenken, toen ik dit aanbod
zag: waar ben ik goed in? Ik ben sociaal,
mensen vertrouwen mij snel. Door mijn
levenservaring kan ik me goed in veel
situaties verplaatsen. Ik heb ook vrij gauw
door wat er speelt bij mensen. Nu ben
ik natuurlijk heel trots en dankbaar dat
ik hier ben terechtgekomen. Ik heb de
bodem van de put gezien, maar heb nu
een baan, een prima huis, een leven.”
“Ik wandel en fiets door de wijk. Spreek
met mensen, vraag ze waar ze tegenaan
lopen en geef die dingen, als ze dat willen
door aan de professionals in de wijk. Ik
probeer ook de buurtbewoners zo veel
mogelijk te stimuleren om zelf in actie
te komen als ze een probleem hebben.
Het is bij mij niet zo van ‘ik regel alles

wel’. Daarmee maak je mensen ook niet
sterker.”
“Ik doe ook een paar projecten. Er moet
meer groen in de wijk komen. Ik ben dus
een tuindag aan ‘t organiseren, samen
met de woningbouwvereniging. De buurt
geen al te beste naam? Ik ervaar dat echt
niet zo negatief. Hangjeugd heb je overal.
Ik ben ook niet bang uitgevallen, ik spreek
ook jongeren gewoon aan, maar wel op
een prettige manier. Dat zeggen ze ook
tegen me.”
“Een tikje idealistisch ben ik wel, al weet ik
dat ik niet de wereld kan redden. Ik ga uit
van het goede in de mens. Soms is dat een
valkuil. Maar als je leert elkaar een beetje
te begrijpen, dan kom je tot harmonie.
Leven en laten leven is mijn motto. Of
die ander nou in een kooi danst of heel
hoogopgeleid is, het boeit me niet, zolang
ze een beetje normaal doen.”
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Wonen+ Kesteren-Muizenberg:

ACTIEF IN DE BUURT
EERDER EEN HUIS
Om de wijken Kesteren en Muizenberg, waar de doorstroming hoog is, sociaal te
verstevigen, draait hier het project Wonen+, een samenwerking van corporaties Alwel
en Laurentius, de wijkorganisatie Haagse Beemden (Bekom) en de gemeente. “We
willen graag dat sociaaleconomisch sterke kandidaten hier blijven wonen en in de buurt
investeren”, vertelt coördinator Ilse Hontelé. Inmiddels zijn achttien huurders geworven
onder de conditie dat ze elke tweeënhalf uur per week in hun buurten actief zijn. Ze
organiseren buurtactiviteiten, geven voorlichting of zorgen voor een smakelijk maaltijd
in buurthuis De Sleutel. Kandidaten moeten ingeschreven staan bij Klikvoorwonen en
aan alle voorwaarden voldoen waar elke kandidaat-huurder van een sociale huurwoning
aan moet voldoen (zoals passend inkomen).
Een comité van buurtbewoners beoordeeld elke ‘sollicitatie’. Alleen goed gemotiveerde
kandidaten met een overtuigend verhaal maken een kans.ma

Er moet meer groen in de wijk komen.
Ik ben dus een tuindag aan ‘t organiseren,
samen met de woningbouwvereniging.
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Esther Ruiten:

DAN MAAR DE CAMPING...
Esther’s verhaal is van een bloedstollende
eenvoud: voor een huurhuis in de vrije
sector (in 2018 boven de € 710 per maand
kaal), laat staan een koopwoning, is haar
inkomen van pakweg € 12.000 per jaar
(veel) te laag. “Dan vragen ze een inkomen
van vier keer de maandhuur.”
Voor een sociale huurwoning staat ze een
paar jaar in de rij. Ja, ze kan voor 500 euro
per maand een kamertje huren. Dat wel.
Maar een stukje grond pachten? Zou ze
wel willen, voor haar ‘Pipo’-woning. Maar
waar dan in Breda?
Dus heeft ze, voor een relatief prikkie,
een stacaravan op de kop getikt op ‘t
Oekeltje, de langzaam, maar zeer zeker
verduurzamende camping in Rijsbergen
van Ina Hanegraaf. Voor de staanplaats
betaalt ze € 2700 per jaar, krijgt ze een
prettig zwembad bij.
Breda zit potdicht voor mensen met een
smalle beurs. Niet voor niets roept Tonny

van de Ven van Alwel dat ze ‘duizenden
sociale huurwoningen’ te kort komt.
Esther klaagt niet. Net zo min als wellicht
duizenden anderen woningzoekenden.
Om een simpele reden: “Ik ga daar geen
energie in steken. Zinloos. Er is niks om in
te wonen. Veel mensen zijn murw.”

Voor een sociale
huurwoning
staat ze een paar
jaar in de rij
Esther woont, sinds haar relatie eindigde,
momenteel
spotgoedkoop
in
een
sloopwoning van WonenBreburg in
de Heuvel. Ze betaalt 275 euro in de

maand voor dit appartementje met twee
slaapkamertjes en een keuken. Maar:
koud. “In de winter sta ik onder de douche
bij 3 graden.” Bovendien: weinig prettige
leefomgeving. “Sommigen ervaren het hier
als onveilig. Ik voel me niet onveilig, maar
aangenaam is anders. Ze plaatsen hier al
‘t uitschot van Breda. Hier wordt een getto
gecreëerd. Bij een meisje dat over overlast
klaagde zijn de ruiten ingegooid. “
Liefst wil ze ook zelfvoorzienend leven,
dus los van de leidingen. “Ik zou graag
een moestuintje hebben, grijs water, mijn
eigen zonnepanelen. Ik ken veel mensen
die op zoek zijn naar alternatieve vormen.
Als je niet in deze ratrace mee wilt doen,
kun je beter creatief zijn en je eigen fijne
woonplek creëren! “
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Het liefst
woon ik
zelfvoorzienend
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Rosina: “Ja, er is veel te veel
spanning. Ik wil niet meegesleept
worden in de financiële problemen
van mijn moeder,
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Gina en Rosina:

TOT ELKAAR VEROORDEELD?
Ze weet het dondersgoed: ze heeft in
de huidige woningmarkt in Breda niets
te vertellen. Geen rechten, want pas
een jaar ingeschreven bij de corporatie.
Natuulijk mag Rosina op vrijkomende
sociale huurwoningen azen, reageren via
de toewijzingsloterij van Klik voor Wonen.
Maar dat heeft geen enkele zin.
Die naam stamt trouwens uit de tijd
dat er nog iets te verdelen was en de
slimme advertentiejongens van het
huurwoningwezen dachten dat je in Breda
een woning zou kunnen bemachtigen
met een muisklik. Hoe bizar vandaag de
dag! Alternatieve namen: Allen voor Eén,
De Woon-Wachtrij, of ‘Reken op niks, dan
kan het alleen maar meevallen’.
Moeder Gina en dochter Rosina van
24 wonen nu in een mooi, nieuw
appartement van Laurentius in
Brabantpark. Huur: € 712 per maand en
twee inkomens, dus geen toeslagen hier.
Beiden zijn in de Ziektewet, moeder met

hartproblemen en een nekhernia, na
een auto-ongeluk. Dochter zit naar eigen
zeggen met stress-achtige klachten plus
een eetstoornis. “Ze wil al heel lang op
zichzelf”, vertelt Gina. “Vorig jaar hoorden
we van de nieuwe flexwoningen aan
de Koraalstraat. Ze heeft toen meteen
AlleeWonen gebeld. Ja, prima, zeiden
ze daar, maar ze moest wachten tot de
woningen op de website van Klik voor
Wonen zouden komen. Keurig gewacht.
Inmiddels zijn al die woningen vergeven,
ze hebben nooit op die site gestaan,
vandaag nog niet. Waar moet je dán zijn
voor zo’n woning?”
Ze zitten vooral elkaar in de weg, roepen
ze in koor. Gina: “Nu we bij elkaar wonen,
zijn de mogelijkheden heel beperkt.
Bovendien zijn er constant spanningen.”
Rosina: “Ja, er is veel te veel spanning.
Ik wil niet meegesleept worden in de
financiële problemen van mijn moeder,
ik wil daar niet voor opdraaien.” Moeder

hoopt dat voor haar de situatie wat
verbetert, als dochter de deur uit is, want
nu zijn ze woningdeler en komen ze geen
van beiden voor welke toeslag dan ook in
aanmerking.
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HARRY VREEST Z’N PENSIOEN...
Hij wordt Breda uitgepest, vindt-ie. Hij is 63,
deze oud-reclameman. Na een scheiding
woont hij alleen in een ‘veel te grote’ woning
met een forse tuin en vier slaapkamers in
Breda Zuid. Een huurwoning in de vrije
sector is het, waarvan de huur elk jaar met
zo’n 4 tot 5 procent omhoog gaat. Hij betaalt
nu 900 euro in de maand. Harry heeft ME,
chronisch vermoeidheidssyndroom. “Ik kan
daardoor ook het huis en en de tuin niet zo
goed onderhouden.”
Sinds vijftien jaar heeft hij een WAOuitkering en een uitkering van een
particuliere verzekering. Hij komt zo aan
een bruto maandinkomen van ongeveer
3750. Netto blijft daarvan, na aftrek van
belastingen en premies, ruim 2000 over.
Dus nu gaat het nog wel. Maar....
Over enkele jaren gloort pensioen, AOW
vooral, want veel pensioen heeft Harry
(‘ik heb vooral veel in de snelle handel
gewerkt’) niet. Dus Harry bereidt zich voor
op een lastig probleem: met nagenoeg
alleen AOW (en een klein pensioentje) kan
hij de huidige huur niet langer betalen.

“Ik heb geprobeerd een appartement te
kopen in de buurt. Daar had ik voor de helft
kunnen wonen. Maar als 55-plusser krijg je
van de bank geen hypotheek, ook niet met
een beetje eigen geld en zelfs niet nadat
de projectontwikkelaar had aangeboden
mij een deel van de koopsom te lenen.”
Voor een sociale huurwoning komt Harry,
vanwege zijn huidige inkomen, niet in
aanmerking. Bovendien gelden daar,
ook in Breda, lange wachttijden. Harry is
zo’n Bredanaar die klem lijkt te zitten. Hij
moet wachten tot zijn inkomen veel lager
is geworden en pas een jaar later - de
corporaties hanteren het inkomen uit een
voorbij jaar als maatstaf voor toewijzing
in plaats van het werkelijke, toekomstige
inkomen - kan hij aanspraak proberen te
maken op een goedkopere huurwoning.
Zeker is het niet dat hij die snel kan
bemachtigen.
Daarom overweegt Harry naar België
te verhuizen. HIj heeft al uitgezocht dat
tussen Antwerpen en Sint Niklaas vrij

luxe appartementen te huur zijn voor
iets meer dan 600 euro. Compleet met
vloerbedekking en prima sanitair. “Ik moet
bijtijds iets doen”, zegt hij. “Maar het is wel
bizar: dezelfde bank die denkt dat ik geen
500 euro per maand kan betalen voor een
koopflat, is op de achtergrond eigenaar van
mijn huidige huis waar ik 900 euro voor
betaal.”
Harry ziet in zijn omgeving veel verborgen
armoede. “Mensen die hun auto niet
meer laten repareren, mensen die hun
halve familie in huis nemen, mensen
die een lap stof voor de ramen spijkeren
die daar de hele dag hangt. DIt was een
middenstandsbuurt, middeninkomens. Je
ziet het nu achteruit gaan, niet overal, maar
toch.” En dan, aan het slot van ons gesprek:
“Misschien moet ik een tiny house zoeken.
Ja, dat lijkt me helemaal ok. Die zijn er in
Breda niet, niet als permanente huisvesting
voor singles.”
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JACQUELINE HUURT EN ZIT IN DE VAL
Je woont, maar je zit tegelijk in de val.
Jacqueline woont met drie tieners sinds
tweeënhalf jaar in een huurhuis in Breda
waarvoor ze maandelijks € 1050 aftikt. Ze
werkt bij de gemeente Breda, heeft een
modaal inkomen en geen alimentatie.
Haar woning is nauwelijks geïsoleerd.
De energierekening is € 160 per maand.
Tieners hebben de hebbelijkheid te
consumeren, het is een hele toer de
huishouduitgaven in de hand te houden.
Jacqueline wil graag een woning kopen.
Dat zou haar woonlasten fors verlagen. Dat
kan ook, want dit voorjaar is de woning
die ze ooit samen met haar ex bewoonde,
verkocht. Daarbij is wat geld vrijgekomen.
“Dan ga je nadenken”, vertelt ze. “Ik
ben dus langs een hypotheekadviseur
gegaan. Daar kwam uit dat ik iets kan
kopen tot maximaal € 250.000. Ik wil het
liefst nieuwbouw. Een nieuwbouwhuis
is beter geïsoleerd, je hebt wat betreft
indeling meer te kiezen, het is een betere
investering op termijn. In een bestaande

woning moet je vaak nog veel doen.
Maar ja, ga die nieuwbouwwoning met
vier slaapkamers in Breda eens vinden.
Er zijn wel wat projecten in aantocht,
maar die zijn meestal een stuk duurder.
En ik ben gebonden aan Breda. Dat is
zo afgesproken in het ouderschapsplan
dat ik na onze scheiding met mijn ex ben
overeengekomen.”
“Bij een bestaande woning krijg je ook niet
de tijd om na te denken. Of je moet mee
willen doen aan het spelletje: wie biedt
het snelst en het meest, die krijgt het.
Daar heb ik dus helemaal geen zin in. Ik
wil niet geleid worden door druk. Ik ben
een aantal woningen langs geweest om te
bezichtigen. Het is bedroevend hoe weinig
kwaliteit je voor je geld krijgt. Stel dat ik
nu een slechte woning koop, zo’n beetje
op het toppunt van de markt, en ik laat
die opknappen. Misschien wil ik later weer
samenwonen met iemand. Dan krijgt ik
die investering nooit terug.”

Ze beseft dat ze niet het allerurgentste
geval van Bredase woningnood is. “Maar
het is frustrerend. Als ik wel eens bedenk
wat huren me kost in vergelijking met
kopen... Ik teer nu in op mijn spaargeld.
Omdat er zó weinig aanbod is.”

Kleine goedkope
woningen. Laag
in lasten, minder
uitstoot!
Is Breda hier klaar
voor?
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TINY HOUSES! IS ER
EEN PLEK VOOR?
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'COMBINATIE BOUWER-ONTWIKKELAAR, DAAR LIGT DE TOEKOMST'

MAAS-JACOBS EN NBU:
SAMEN STERK, MAAR OOK CONCURRENTEN...
Hun eerste samenwerking, de voormalige BBAremise in Princenhage omvormen tot een nieuwe
woonwijk, is beide directies goed bevallen. Die
krijgt nu een vervolg. En wel hier: We zitten
met adjunct-directeur Séverine Blok van NBU
en projectontwikkelaar Maikel Foesenek van
Maas-Jacobs aan tafel in het BUAS-pand aan
de Archimedesstraat. In deze gebouwen zat ooit
Euretco. Nu zijn er nog een paar maanden de
creatieve opleidingen van de Breda University
of Applied Sciences (BUAS) gehuisvest. Die
verhuizen naar de nieuwe campus aan de Sint
Ignatiusstraat. NBU en Maas-Jacobs hebben
het complex samen gekocht. Ze gaan deze hoek
van de stad ook samen herontwikkelen.

Séverine Blok van NBU en
Maikel Foesenek van Maas-Jacobs
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Samen sterk, is uiteraard het motto. Risico delen, maar
ook know how en creativiteit. Met hun kennis van
gebied, netwerken en mensen hebben zij als lokale
bouwers-ontwikkelaars altijd een kleine voorsprong op
de concurrentie ‘van buiten’. Tegelijk geldt: die lokale
bouwers-ontwikkelaars hebben meestal geen grote,
kapitaalkrachtige moeders, ergens in de Randstad of
elders, die miljoenen in lappen grond kunnen steken
om vervolgens rustig af te wachten tot de markt ‘rijp’
is.
Van dat betrekkelijke nadeel maken bedrijven als MaasJacobs uit Zundert en de NBU (voluit: Nederlandse
Bouw Unie, gevestigd te Etten-Leur) op Cruyffiaanse
wijze een voordeel in termen van slagvaardigheid.
Bij deze twee bedrijven blijven terreinen niet jaren
zo maar braak liggen. Blok: “Als wij grond verwerven,
laten we zo’n project niet jaren op de plank stil
liggen. Dat doet ons direct financieel pijn. Ik zou me
bovendien schamen om geen vaart te maken vanuit
betrokkenheid met de stad. Zeker in deze tijd, waar
woningen hard nodig zijn.”
Bij Maas-Jacobs gaat het niet anders, vertelt Foesenek:
“Als wij locaties aankopen, doen we dat met een reden,
namelijk snelle bouwproductie om de continuïteit van
het bedrijf te waarborgen. Daar stuurt mijn directeur
Het voormalige Euretcoterrein aan de Archimedesstraat
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en eigenaar Rene Maas vanaf dag 1 op. Want Maas-Jacobs is net als NBU zowel ontwikkelaar als bouwer. Foesenek: “Daar ligt de toekomst.
Als je alleen bouwer bent, feitelijk aannemer dus, ben je afhankelijk van de aanbestedingsmarkt. De crisis heeft wel geleerd hoe lastig die
kan zijn. Maar ben je alleen ontwikkelaar, vind dan in deze tijd maar eens een betaalbare bouwer die tijd heeft voor jouw plan. Ik zie ze hier
in Breda nu soms ontwikkelaars van buitenaf die percelen in eigendom hebben met plannen, waarvan bouwers zeggen: ‘Zoek het lekker
uit voor die prijs’. Zo komen die locaties niet van de grond.” Blok:”Je wilt ook niet alleen op prijs concurreren en in die hoek kom je vaak
wel terecht als louter bouwer.”
Beide bedrijven vullen elkaar deels aan, maar lijken ook op elkaar. Foesenek: “We hebben al heel snel gemerkt dat het ondernemende
DNA van beide bedrijven vergelijkbaar is, al zitten wij wat meer in transformatie van bestaand vastgoed in Brabantse binnensteden.” Blok:
“Wij doen vaker hoogbouw en werken ook in Zuid-Holland en Zeeland. We werken vaker samen met andere partijen, maar met dan mis je
soms slagvaardigheid en ook betrokkenheid.” Foesenek: “En we zijn allebei goed in de dialoog met de omgeving van onze plangebieden.
Ook belangrijk in deze tijd.”
Met die knusse projectontwikkelingen spelen beiden elkaar vast geregeld de bal toe in aanbestedingen? Geen sprake van, klinkt het
een tikje verontwaardigd. Blok: “We pakken een aantal projecten samen op, maar we zijn regelmatig ook volle concurrenten. Als wij een
marktselectie niet winnen en Maas-Jacobs wel, dan is het in Eten-Leur toch even van mmmm... Maar tegen cowboys die voor absurde
bedragen locaties aankopen willen en kunnen wij niet opbieden. Die risico’s moeten wij ook niet willen nemen.”
Maas-Jacobs en NBU zijn middelgrote familiebedrijven. Wat dat betekent? Foesenek: “Ook ik voel me verantwoordelijk voor de mensen,
de collega’s. Je hebt met z’n allen meer hart voor de zaak.” Blok: “Je werkt pragmatisch, geen gezeur, je speelt geen tactische spelletjes.
De betrokkenheid is hoog.”
Ook deze twee bouwers-ontwikkelaars zien prima kansen voor Breda en dus ook voor hun bedrijven. Blok woont sinds 25 jaar met
veel plezier in Breda ‘een van alle gemakken voorziene stad’. Er zijn ook uitdagingen.
Blok: “De kunst is om die prachtige historische binnenstad, de stadseconomie en het voorzieningenniveau op peil te houden. Dat lukt
aardig. Maar het mag in de architectuur wel ietsje experimenteler, wat spannender. We mogen wel naar een volgend level.”
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‘Eureka!’
En, daar zijn beide het over eens: er zijn welbeschouwd twee Breda’s,
het meer welvarende Zuiden en het vaak wat minder bedeelde
Noorden. Aan een betere relatie tussen die twee stadshelften kan
het Euretcoplan een mooie bijdrage leveren. Foesenek: “Dit wordt de
verbindingsplek tussen Noord en Zuid.” Er komen schetsen op tafel.
Een brede laan gaat van Zuid naar Noord. Foesenek: “De gemeente
wil over het terrein een groen kralensnoer van Liniepark naar de
stad, goede langzaam verkeersverbindingen en een snelfietspad.
Spannend is dat we hier tussen twee nogal verschillende wijken zitten.
Dus hoe maak je goede aansluitingen naar de Belcrum aan de ene
kant en de Linie in het Oosten.”
Het nieuwe wijkje gaat straks ‘Eureka!’ (‘Ik heb het gevonden!’) heten,
zo kondigen de plannenmakers aan, naar het fraaie verhaal van
de badderende naamgever van de straat Archimedes, de GrieksSiciliaanse wiskundige uit de derde eeuw voor Christus.

Maas-Jacobs en NBU hebben dit voorjaar ook de ‘Kerry’, het voormalige
fabriekscomplex van de Nibb-it aan de Ettensebaan, aangeschaft. Op
die ruim vijf hectaren passen volgens bestuurder Jan Voesenek van
NBU 350 tot 400 woningen. Hij daagde eerder de gemeente Breda uit
om hier krachtdadig de samenwerking op te zoeken en elkaar geen
vliegen af te vangen. Gelet op de enorme woningvraag in en rond
Breda is dit geen overbodige luxe.
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NBU KWAM VAN
WALCHEREN
Recent werk is hier te zien
In de jaren 60 ontstaan vanuit Walcherse Bouw
Unie, een samenwerking van kleinere Zeeuwse
bouwbedrijven,
bedient Nederlandse Bouw
Unievanuit Etten-Leur als ontwikkelende bouwer
Zuid-West Nederland (Noord-Brabant, Zuid-Holland
en Zeeland). De jaaromzet bedraagt ca. 45-50miljoen
euro met ongeveer tachtig medewerkers. Ze
noemen zichzelf ‘een beetje vakidioten’, pakken
graag de meer ingewikkelde klussen aan. Directeureigenaar Jan Voesenek heeft een platte organisatie
ingericht, waardoor ‘wij snel schakelen met onze
samenwerkingspartners en klanten’.

•

Nieuwbouw appartementen en stadswoningen op de plek van 		
voormalige wasserij De Zon ( hoek Marksingel-Markendaalseweg);
ontwerp van Reinier Ubels (Mix Architectuur, Ede)

•

Sculptura, appartementen, wijk de Heuvel, Talmastraat (2012); ontwerp
van Reinier Ubels (Mix Architectuur)

•

Bouverijen, eengezinswoningen, Teteringen; ontwerp van
Tom Mulleners, Mulleners + Mulleners Architecten, Amsterdam

•

Twist Breda, Nassausingel, 41 studentenwoningen; ontwerp
van C5 Architecten, Breda.
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MAAS-JACOBS:
KIEN OP COMPLEXE
KLUSSEN
Recent werk is hier te zien
Ontwikkelende bouwer Maas-Jacobs uit Zundert is nu
ruim veertig jaar actief in Zuid-West-Nederland. Het
bedrijf heeft zich gespecialiseerd in binnenstedelijke
projecten, zowel nieuwbouw als transformaties. Mede
dankzij dergelijke complexe klussen bedraagt de
geconsolideerde jaaromzet ca. 75 miljoen euro. Er zijn
op dit moment ongeveer 185 medewerkers in dienst.

•
•

•

Houtmarktpassage; reconstructie/renovatie winkelpassage;
ontwerp van Pieter Bedaux van Bedaux de Brouwer Architecten.
Gasthuyspoort, Vlaszak, Breda; transformatie voormalig gebouw
Sociale Dienst gemeente Breda tot 6 stadswoningen met tuin,
52 appartementen en commerciële ruimten; ontwerp van
Pieter Bedeaux (Bedeaux de Brouwer Architecten)
Ulvenhout, voormalig autobedrijf: Annevillehof; ontwerp
van Haverman, Van den Meiracker, Vermeulen.
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Breda, de stad van rijkdom en verschillen
Wat is dat toch, een inclusieve stad?
Letterlijk is het een stad die insluit en
niet uitsluit, ook al zit dat ‘tegenhouden’
of ‘versperren’ ook in het oorspronkelijke
Latijnse werkwoord includo. Insluiten is
wel de eerste betekenis. Voor dit boek
hanteren we een uitgebreide definitie
van de inclusieve stad. Daarbij gaat het
zowel om fysieke voorzieningen als om
sociale, economische en bestuurlijke
kwesties.
Een inclusieve stad is zo goed toegankelijk en
‘bruikbaar’ voor mensen met een beperking.
Mensen met een fysieke beperking kunnen
goed gebruik maken van de openbare
voorzieningen en de openbare ruimte.
Een actueel dingetje is: in een inclusieve
stad zijn er voldoende openbare toiletten.
Bepaald geen overbodige luxe in een
vergrijzende samenleving. Het ontbreken
van dit onderdeel van de inclusieve stad,

een actiepunt van de Verenigde Naties,
heeft ook het kabinet en Breda bereikt.
Een inclusieve stad biedt elke inwoner
- ongeacht haar of zijn karakteristieken
- kansen om mee te doen in en aan de
samenleving, vooruit te komen, zich
welkom te voelen. Bij Movisie verwoordt
Jamila Achahchah het zo: “Daarbij gaat
het om een combinatie van (min of meer)
onveranderbare factoren gender, leeftijd,
religie, seksuele voorkeur, etniciteit en
handicap, én veranderbare factoren
zoals armoede, opleiding, identiteit of
vervreemding.”
Een inclusieve stad betrekt ook burgers van
allerlei pluimage bij beleid en uitvoering,
vindt ook burgemeester Paul Depla. “In een
inclusieve stad is er plaats voor iedereen
en moet iedereen in staat kunnen zijn
mee te doen en invloed uit te oefenen op

besluitvorming. Die ruimte moet er zijn.”
Een gemeente gaat daartoe dan ook liefst
actief op zoek naar soms lastig bereikbare
groepen. Daarvoor ontwikkelt ze kennis en
netwerken. Doel is uiteindelijk, en dat is ook
in Breda zo afgesproken, dat elke inwoner
kan meedoen en liefst ook meedoet
en tegelijk zo veel mogelijk het eigen
bestaan bestiert. ‘Eigen regie’, noemen
welzijnswerkers dat.
Een inclusieve stad is zo vooral een
beschaafde stad, een die diversiteit
koestert, maar tenminste respecteert, al
was het op de pragmatische overweging
dat ontmoeting van culturen, mits - vooral
in het begin - goed begeleid, nieuwe
inzichten of zelfs soms eenvoudige, soms
fraaie innovaties kan opleveren (Van der
Wolk, 2008).
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BREDA VAART WEL....
DE PIJN BLIJFT UIT BEELD
Breda is, gemiddeld, een welvarende stad. Wie door Breda

samenleving te halen, stelselmatig verlaagd, tot er bijna geen

loopt ziet nagenoeg geen ellende, wel veel voorspoed. Wie

verwarde persoon meer zichtbaar was. De laatste jaren is de

wel eens in Praag is geweest of in Florence, ook welvarende

omgekeerde route ingezet: intramurale behandeling van

steden, komt op straat heel wat bedelaars tegen. De zelfkant

deze patiënten wordt gaandeweg steeds vaker ingeruild voor

van de samenleving is in Nederland, zo ook in Breda, op

ambulante begeleiding. En de patiënt wordt langzaamaan

beschaafde wijze weggewerkt.

weer buurtbewoner.

Breda had ooit haar Duivelshoek, de steeg aan de Bosschstraat

Maar ja, daar is die buurt nog niet altijd op ingesteld. Dus wat

waar naar verluidt ‘s winters “bedelaars, kunstenmakers,

doen de omwonenden wanneer iemand op straat staat te

kramers, ratten- en mollenvangers en dat slag van lieden”

schreeuwen of zijn huisraad uit het raam kiepert: de politie

huisden, zo’n oord waar je niet gevonden wilde worden.

bellen. Die komt dan aangereden om in verreweg de meeste

Zo’n plek bestaat nog steeds, alleen vandaag de dag is het

gevallen vast te stellen dat het hier niet om een crimineel gaat

een ordentelijke voorziening, met hulpverleners, douches

of een jeugdige schavuit die een lesje moet hebben, maar om

en maaltijden. Voorheen ‘t IJ aan de Slingerweg heet nu de

een mens in psychische nood.

‘Doorstroomvoorziening’, waarvan de naam verwijst naar de

Voor deze stadgenoten is er nu een tijdelijk opvangadres waar

gewenste tijdelijkheid van het verblijf aldaar. Vandaag de

ze even tot rust komen en waar een deskundige het verdere

dag worden verslaafde daklozen hier en in De Vliet aan de

verloop van hulpverlening of de terugkeer naar huis met

Galderseweg opgevangen met als doel zo veel van hen als

betrokkene kan afwikkelen.

mogelijk terug te begeleiden naar een gewone woning, liefst
naar een meer geregeld bestaan.

De daklozen, de verslaafden, de verwarden, ze kennen
hun plaarts. Veel mensen aan de zelfkant van de Bredase

Voor de verwarden onder ons is er intussen ook een keurige

samenleving houden de gordijnen dicht, zoals Tonny van

hulproute uitgestippeld. Het aantal signalen van overlast

de Ven vertelt. Zo blijft stedelijke pijn toch enigszins buiten

van ‘personen met verward gedrag’ is de laatste jaren

beeld. Maar de inclusieve stad omarmt ook - en dat vergt

enorm toegenomen. Het is ook lastig voor de omwonenden.

enige verstandige en responsieve begeleiding - zijn inwoners

Een eeuw lang hebben beleidsmakers de normen om

‘met (soms) verward gedrag’.

mensen met een psychiatrisch of psychisch probleem uit de
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ONGELIJKHEID GROEIT
Dat moet ze ook wel, want heel wat mensen die voorheen in instellingen woonden,
komen naar de stad. Zo wordt de stad niet alleen veelkleuriger, maar ook sociaal
diverser. Al die mensen proberen zich een plekje in de samenleving te verwerven,
soms met vallen en opstaan.
Ook best een spannend proces: van beschermd wonen naar zelfstandig wonen.
Platform 31 heeft een experiment georganiseerd waaraan tien gemeenten, waaronder
Breda, deelnemen. De eerste tellingen stemmen nog niet tot tevredenheid. “Een zachte
landing in de wijk” heet het programma, waarmee wordt aangeduid dat alle streven
erop is gericht de bedoelde verhuizingen zo ‘gewoon’ mogelijk te laten verlopen, de
betrokkenen goed te begeleiden en dat alles liefst met draagvlak in de buurt. Verder
nodig: passende woonruimte en woonvormen.
“Daar wordt de inclusieve samenleving in de praktijk gebracht”, zo dagen de bedenkers
instellingen en besturen - die hier coalities zouden moet vormen - uit. “Hier is nog een

Ondertussen signaleren onderzoekers op nationaal niveau een
trend van groeiende ongelijkheid binnen en tussen steden
(PBL, 2016; Florida, 2018; Sassen, 2018). Die gaat vooral over de
economie en de mogelijkheden van mensen om hun situatie
te verbeteren. Dat laatste lukt de afgelopen jaren aan ‘de
bovenkant’ beter dan aan de onderkant. Polarisatie - het verschil
tussen de hoogste en de laagste inkomens - in Nederland groeit.
Die groeit vooral doordat de inkomens aan de bovenkant harder
stijgen dan die aan de onderkant, niet doordat de onderkant
zou weg zakken. En er is weinig reden om aan te nemen dat
dit in Breda fundamenteel anders zou zijn. Hier past natuurlijk
ook de relativering dat economische ongelijkheid in en tussen
Nederlandse steden bescheiden is in internationaal perspectief.

wereld te winnen”, luidt de voorlopige conclusie. Breda verwacht binnenkort meer te
kunnen vertellen over haar bijdrage: de zelfstandige huisvesting van tien voormalige
instellingbewoners.
Regels, protocollen en verkokerde budgetten staan nog al eens passende hulp aan
kwetsbare mensen in de weg. Regels en protocollen kunnen ‘maatwerk’ moeilijk
maken en samenwerking vraagt soms ook om ongehinderde geldstromen. In jargon:
de systeemwereld blokkeert adequate oplossingen voor de leefwereld. In de City
Deal Inclusieve Stad probeert een vijftal gemeenten daar oplossingen voor te vinden
door professionals de ruimte te geven om hen te helpen op basis van de combinatie
van hún vraagstukken, in plaats op basis van de regels. Een evaluatie leert dat dit
goed werkt, dat cliënten toekomstperspectief terug hebben, dat bij de werkers het
kostenbewustzijn ook stevig is ingedaald en dat de maatwerk-aanpak uiteindelijk tot
minder maatschappelijke kosten leidt. Maar, zoals vaak bij dit type diepte-investeringen
in nieuwe methoden, die komen niet al morgen tevoorschijn. De proef die doorgaat als
‘Eenvoudig Maatwerk’ vergt dus geduld van bestuurders.

De veelkleurige boom van Pascale
Marthine Tayou, de Kameroenese
multikunstenaar, die hem voor
de deur van de rechtbank plantte.
Maskers aan de takken verbeelden de
diversiteit van de stad, in termen van
culturen,etniciteiten en vast ook
sociale verschillen: de bron van
samenleven, La Source...
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PAUL DEPLA

INCLUSIEVE STAD KENT VELE IDENTITEITEN
Depla verhaalt uitvoerig over de poging van een van zijn vorige gemeenten, Nijmegen,
om aan de overkant van Waal zo’n zelfvoorzienende stad te maken. “Dat hield ook in dat
er voor iedereen plek was. Maar op zo’n nieuwe uitleg komen, hoe je ook differentieert in
de woningbouw, toch mensen met gelijksoortige leefstijlen af. Waar we vroeger vooral
naar sociaaleconomische kenmerken keken bij differentiatie, gaat het nu veel meer over
leefstijlen, over sociaal-culturele diversiteit. Dat geldt ook voor stemgedrag van kiezers. Dat
blijkt vandaag veel meer gebaseerd op sociaal-culturele dimensies, op identiteit, dan op
zoiets als inkomen.”
De stad is per definitie een kleurrijk boeket van culturen en leefstijlen.

Bouwen aan een stad waar iedereen
meetelt, zo een waarover Vader
Abraham zou kunnen zingen: ‘Daar
zijn de mensen gelijk en tevree’ ....en:
daar telt je geld of wie je bent niet
meer mee’, is een knap lastig karwei.
Want, zo leert ook een vraaggesprek
met burgemeester Paul Depla, hoe
creëren we een samenleving waarin
alle mensen meetellen en toch de
ruimte en vrijheid krijgen om eigen
keuzes te maken? En, bestaat er zoiets
dat de Bredanaars samenbindt? En
geldt dat dan voor allemaal?

Maar waarin zit dan de sterkste binding van mensen: in de stad, in de wijk? Depla: “ Het
unieke aan een stad is de eenheid in verscheidenheid. Dat is de motor voor de ontwikkeling
van een stad. Dat helpt een stad vooruit. De rol van de wijken en dorpen moet je daarbij niet
onderschatten. Ik kom van Stratum in Eindhoven. Dat is een van de oorspronkelijke dorpen
met een heel eigen identiteit. De keerzijde is: mensen willen ook niet opgesloten worden in
die ene identiteit van de buurt. Dus het is ook de vraag of je inclusiviteit in de buurt moet
realiseren. Of moet je die in de stad als geheel voor elkaar zien te krijgen? De stad als geheel
zou wel eens te groot kunnen zijn omdat gevoel tastbaar te maken.”
NAC is een soort koningshuis voor Breda
In sommige opzichten is de stad ook niet te groot, maar juist groots. “Wat zijn de iconen
van Breda waarvan je zegt dat die de stad tekenen? Dat die de Breda-identiteit maken. Dan
heb je het over NAC of de Grote kerk. Dan maakt het niet meer uit of je arm bent of rijk, of
bij welke leefstijl je wilt horen, allochtoon of autochtoon: NAC kom je overal tegen. NAC is
een soort koningshuis voor de stad, een van de identiteitsdragers waarwe trots op zijn. Zoals
Philips in Eindhoven.”
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Geborgenheid en identiteit
Mensen zoeken, zo legt Depla uit, naast overlevingsmiddelen altijd eerst geborgenheid
in eigen kring. “Er is die basisbehoefte om ergens bij te horen, pas als je dat voor elkaar
hebt durf je stappen naar het onbekende te maken.” En zo ontstaan ook wijkidentiteiten.
Beroemde voorbeelden zijn te vinden in de VS, waar de grote steden allemaal hun ‘Chinatowns’, hun Italiaanse wijk en zo meer hebben.
Voor Nederlandse steden geldt dat net zo, al dan niet geprogrammeerd. Breda kent zijn
Driesprong, waar de Molukse stadgenoten sinds de jaren vijftig zijn ondergebracht en
nog steeds graag bij elkaar leven. Zo zijn er ook in Breda wijken waar hoge percentages
stadgenoten met een migratieachtergrond leven. Die mensen zoeken elkaar op; ze zijn ook
veelal aangewezen op goedkopere woonruimte en die is niet in elke wijk te vinden.
Waken voor 'wij-zij-gevoel'
Depla begrijpt dat zo: “Misschien is die inclusieve stad wel opgebouwd uit sterke homogene
bouwstenen die samen de inclusieve stad maken. Het risico van zo’n redenering is dat je
scheidslijnen in je stad hebt die heel lastig te slechten zijn. In Nijmegen was dat sterk het
geval, met erg homogene, strak omlijste wijken. Per postcode wist ik wat mensen zouden
gaan stemmen. In Eindhoven waren de wijken veel gemengder, hadden ze een minder
strakke identiteit. Ja, een zekere mate van homogeniteit helpt je, als veilige basis, om verder
te komen. Mensen willen bij een groep horen om zekerheid en stabiliteit te ervaren. Maar
wanneer slaat de balans om? Wanneer leidt het tot isolement en de neiging van mensen
zich terug te trekken op hun eiland of tot tegenstelling en uitsluiting? Daar moeten we voor
waken, het ‘wij versus zij’ gevoel.”
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Discriminatie niet te snel oordelen
Er is altijd, ook in Breda, veel te doen over discriminatie in het uitgaansleven. Depla: “Er zijn
barrières in de stad, zichtbare, onzichtbare, die mensen verhinderen mee te doen. Maar alleen
maar roepen ‘die barrières mogen er niet zijn’ is me te gemakkelijk. Daar zit vaak toch ook een
reden achter. Die proberen te begrijpen en dan er iets aan proberen te doen, dat lijkt me beter.
In Eindhoven, op Stratums Eind waar we vroeger uit gingen, had je aan de ene kant de cafés van
de alto’s, en aan de andere kant die van de hockeyers. Die twee groepen moest je niet bij elkaar
zetten, want dat ging geheid mis.
Dus: iedereen bleef waar hij thuishoorde. Dat vinden we niet erg, dat zijn eigen keuzes. "Dat is
wezenlijk iets anders dan mensen afwijzen op huidskleur, sekse, seksuele voorkeur of afkomst.
Barrières wegnemen moet het doel zijn, maar met makkelijke morele oordelen kom je niet zo
ver. Je moet nadenken over de achtergronden. En daar met elkaar over praten, op basis van
wederzijds respect. Veroordeel niet, maar verwonder je slechts. Alleen dan kan een samenleving
écht inclusief zijn.” Is zo’n inclusieve stad er dan ook een met gedeelde waarden? Heel wat mensen
die hebben meegepraat over de invulling van het Amphiaterrein reppen van de gemeenschap
die ze daar willen vestigen, het samen doen, de duurzame wijk die ze er willen maken.
Depla: “Dat moet je secuur nagaan, als je een wijk gaat bouwen. Heel veel mensen willen
vandaag de dag duurzaamheid. Maar niet iedereen bedoelt daar hetzelfde mee. De een legt het
accent op milieu, de ander op gemeenschap. Dus praat door met elkaar over zo’n onderwerp.
Vrijheid is er ook zo een. Vindt uit wat ieder ermee bedoelt, en wat je er samen onder kunt
verstaan.” Breda is volgens Depla al op de goede weg: “De verschillende dorpen. De verschillende
gemeenschappen. Die identiteiten blijven van waarde in een stad als Breda. Maar we brengen ze
wel bij elkaar. Omdat we weten dat eenheid in verscheidenheid een samenleving verder brengt.
Onze stadsslogan vat dat perfect samen: “Breda brengt het samen”.
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"Op basis van
wederzijds respect.
Veroordeel niet,
maar verwonder je
slechts."
Burgemeester Paul Depla en Avans-studenten Maaike van Leeuwen, Richard van Nieuwenhuijzen, Loes van Poppel en Remco Tacken bespreken de inclusieve stad,
'hangend boven Breda', zoals dat in de hal van het Stadskantoor in miniatuur te zien is.
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Nooit
gezien
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Maar het wordt juist erger: meer
discriminatie in plaats van minder.
Met Marokkaanse vaders praten over de
inclusieve stad is spreken over discriminatie.
Want ze hebben die zelf aan den lijve
ondervonden, of hun kinderen zijn ermee
thuisgekomen.
Mohammed Bouyaouzan is secretaris
van de Arrahman moskee. Sinds 1992 is
dit het gebedshuis van de Marokkaanse
Bredanaars. Hij, en zijn medebestuursleden,
vinden Breda zonder uitzondering een
mooie stad, maar inclusief......?
“Wat ik meemaak is dat Marokkaanse
jongeren hier niet gelijkwaardig worden
behandeld”, zegt Mohammed. Hij werkt
in de geestelijke gezondheidszorg. Hij
zegt een tweedeling waar te nemen in
de benaderingswijze van jongeren: “Voor
autochtone Nederlandse jongens wordt
een pakket aan hulpverlening ingezet. Die
komen naar buiten met hulp of ze maken wat

van hun leven. Marokkaanse, buitenlandse
jongens worden gecriminaliseerd, de hoek
ingedrukt. Dat is wat bezig is. Het is niet
eerlijk verdeeld.”
De
voorzitter,
Mohammed
Ettalabi,
spreekt met meer nuance, maar heeft ook
voorbeelden. “Ik woon hier heel graag in
Breda”, zegt hij. Hij heeft zes kinderen. “Ik
heb zelfrespect. Ik probeer rechtschapen
te zijn. Als er een probleem is in de straat
dan lossen we het samen op, samen met
de buren, en als het moet samen met de
politie.”
Een aantal jaren terug werd Ettalabi heel
erg boos op een Bredase middelbare school.
“Buitenlandse kinderen kunnen heel goed
leren”, begint hij. “Op een dag stuurden ze
mijn dochter van school, omdat ze dertig
seconden te laat was. Ik ben naar de school
gegaan. Daar zei men dat mijn dochter beter

achter de kassa plaats kon nemen dan in
een schoolbank. Ze vonden dat mijn dochter
een grote mond had. De school beweerde
dat ze daarover brieven hadden gestuurd.
Dat is niet waar. Nooit gezien. Ik heb toen
de OBD (Onderwijs Begeleidingsdienst)
ingeschakeld. Die hebben haar in de gaten
gehouden. Ze is naar een andere school
gegaan en heeft haar havodiploma gehaald.
Later is ze naar de universiteit gegaan. Ze is
nu belastinginspecteur. Met twee andere
kinderen is het ook op zo’n wijze gegaan.
Scholen hebben blijkbaar veel moeite om
normaal met buitenlandse kinderen om te
gaan.”
Nogal wat onderzoek (o.m. Andriessen,
2014, 2015; Huijink en Andriessen, 2016;
Boutelier, 2018) laat zien dat in het bijzonder
Marokkaanse
jongens
discriminatie
ondervinden in schoolloopbanen en
op
de
arbeidsmarkt.
Bouyaouzan:
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“Het heeft allemaal te maken met
ontwikkelingskansen. Als jij goed wordt
geholpen op school, kom je een eind. Maar
het wordt juist erger: meer discriminatie
in plaats van minder. Er dreigt nu een
generatie te worden afgeschreven.Een
geluk is dat de economie nu erg goed gaat
en werkgevers wel móeten. Tegelijk wil het
kabinet, met zijn woningtoewijzing, getto’s
maken. De mensen die weinig geld hebben
komen allemaal op één plek terecht. Als het
politieke klimaat zich zo blijft ontwikkelen,
zeggen we over een paar jaar: maar dát
hadden we niet bedoeld.”

Moskeebestuurder Ahmed Chehboun is
minder uitgesproken: “Het valt in Breda wel
mee. Natuurlijk moet je geen getto’s maken
in je samenleving. Maar voor ons het hier
prima. Nederland is echt mijn eerste land,
Marokko is nu mijn tweede land. Er mag wel
wat meer begrip zijn voor onze jeugd. Die is
niet zo anders als anderen. Zo rond vijftien,
zestien maken ze veel lawaai. Als ze 22 zijn
is het over.”
Bouyaouzan ziet wel een opvoedingsprobleem: “Ik ken die groepen wel, die
gedragsproblemen hebben. Er is daar thuis
te weinig tijd voor de opvoeding. Afrikanen
zeggen: it takes a village to raise a child. Die

village was weg toen de Marokkanen hier
kwamen. De Nederlandse samenleving is
zó anders, veel losser.”
Hij vertelt dat hij onlangs in Etten-Leur in een
buurthuis was. “Dan hoor je daar mensen,
die spreken echt vanuit de onderbuik. Het
sentiment tegen buitenlandse mensen is
wel heel scherp geworden. Het gebeurt
ook achter je rug om, dat is misschien een
beetje Brabants. Maar dan hoef ik er ook niks
mee. Ja, hoe lang blijven wij gastarbeiders?
Dit, deze moskee, is ook van jou, is van de
stad. Die hoort bij de stad. Iedereen is hier
welkom. Laat ons dat ook zijn.”
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Voor ons
is het hier
prima
Bestuurders van de moskee Al Arrahman: Ahmed Chehboun, Mohamed Etalabi, Mohammed Bouyaouzan, Mimoun Aribba.
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AHMET CÖL EN HAKAN TEK ZIEN PLAN NIEUWE MOSKEE VOORLOPIG STRANDEN

WIJ BLIJVEN ALTIJD BUITENLANDERS
Wanneer je maar lang genoeg doet over
een boek, dan haalt de werkelijkheid je
vanzelf in.
Deze inleiding stond bij dit verhaal:
De Turkse gemeenschap in Breda,
iets meer dan drieduizend mensen,
staat aan de vooravond van een grote
sprong voorwaarts. Binnenkort start de
bouw van een nieuw gebedshuis naast
het voormalige politiebureau aan de
Vlaanderenstraat. Het verlaten wijkbureau
gaat als gemeenschapshuis dienstdoen.
Inmiddels
ligt
de
bouw
stil.
De
rechter
schorste
op
19
december
jl. de op 28 september verleende
omgevingsvergunning en de gemeente
heeft vervolgens het moskeebestuur
overgehaald de verleende vergunning in
te trekken. Een buurtbewoonster stelde, zo
bleek, met recht onzorgvuldigheden in het
vergunningproces aan de orde. De rechter
volgde haar en motiveerde dat de gemeente

de nieuwbouw van een moskee op een
grasveld naast het politiebureau weliswaar
heeft toegestaan, maar dat dit strijdig is
met het geldende bestemmingsplan en
er over de afwijking daarvan geen expliciet
besluit van de gemeente bestaat. Het plan
moet nu opnieuw worden beoordeeld. Ook
parkeervoorzieningen moet de gemeente
opnieuw bekijken.

De gelovige Turken zitten sinds 1982 in de
moskee aan de Bouwerijstraat, hartje Breda.
Aanvankelijk delen ze die moskee met de
Marokkanen. “Het is één ruimte, er hing een
groot gordijn tussen. Het ging toen om de
eerste generatie, er waren nog nauwelijks
gezinnen”, vertellen moskeebestuurders
Hakan Tek en Ahmet Cöl. “De insteek was
destijds ook: die gaan weer terug.”

Voor het moskeebestuur kwam de
stillegging als een donderslag bij heldere
hemel, vertelt bestuurslid Hakan Tek.
Tek en zijn bestuur hadden rekening
gehouden met bezwaren uit de buurt
en eventuele wensen om onderdelen
aan te passen. “Maar dit hadden we niet
verwacht. De gemeente heeft ook aan ons
excuses aangeboden. Daar kopen we niets
voor. Alles moet over. Dat kan maanden
gaan duren. We hebben de moskee aan
de Bouwerijstraat al verkocht. Gelukkig
mogen we daar van de nieuwe eigenaar
nog eventjes gebruik van blijven maken.”

Het liep als bekend anders: de mannen
bleven, hun gezinnen kwamen over,
de gemeenschappen groeiden en de
moskee werd te klein. “In 1989 hebben
wij de Marokkanen kunnen uitkopen.
De laatste jaren merken we dat allerlei
groepen dingen willen. Onze jongeren
willen eigen activiteiten, de meiden, de
ouderen willen dingen organiseren, we
verzorgen onderwijs wat ruimte vraagt.
De moskee is echt veel te klein geworden.”
Op het vrijdaggebed, het belangrijkste in
de week, komen ongeveer driehonderd
gelovigen af. Wat de nieuwbouw gaat
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kosten weten de bestuurders eind juni nog niet
precies. Wel wie het gaat betalen: niet de Turkse staat
of en andere mogendheid of instelling uit het MiddenOosten. “De Turkse gemeenschap hier betaalt de
gebedsruimte, niemand anders”, bezweert Hakan ons.
“De uiteindelijke juridische eigenaar is de Islamitische
Stichting Nederland te Den Haag (Diyanet, aldus de
Turkse afkorting. Deze stichting is vanwege de nauwe
banden met de Turkse regering niet onomstreden,
al lijkt – volgens onderzoek van Radar uit 2017 voor
het ministerie van SZW - van directe invloed van de
Turkse regering geen sprake, HS). De stichting is
de koepelorganisatie voor de bij haar aangesloten
moskeeën. Alle inkomsten bestaan uit donaties van
de Turkse inwoners uit Breda en omstreken. Alle
inkomsten worden netjes bijgehouden.”
Hakan Tek is in Breda geboren, Ahmet Cöl in het Turkse
Aksaray. Hij is als jongen van 14 jaar naar Nederland
gekomen. We nemen de peilstok ter hand om de
inclusiviteit van Breda en Nederland te meten. Bij beide
bestuurders van de Turkse moskee in Breda leeft een
dubbel gevoel.

Hakan
tek &
Achmet
Col
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Hakan is het meest uitgesproken: “Ik ben
hier geboren. Maar het maakt niet uit wat
je hier doet, we blijven altijd buitenlanders.
We zijn formeel gelijk in alle regels en
wetten, we betalen dezelfde belastingen en
onroerendezaakbelasting als jij, maar in het
leven van alledag zijn we helemaal niet gelijk.
Nee, ik voel me nog altijd niet geaccepteerd.
Dat ligt aan het politieke klimaat in Nederland.”
Is het echt zo dramatisch? De mannen komen
met voorbeelden. Ahmet kwam 25 jaar geleden
met zijn gezin in de straat wonen, waar hij nog
steeds woont.”Rot op naar je eigen land, Turk”,
zouden de buren destijds hebben geroepen.
Inmiddels is de toestand veranderd. “Want de
Nederlanders zijn verhuisd, er wonen nu veel
meer buitenlandse mensen.”
Hakan meldt driemaal op de valreep te zijn
afgewezen voor banen waarvoor hij al was
geselecteerd. Ahmet heeft met werk zelden
problemen gehad. Wel krijgt hij op het werk
opmerkingen, wanneer IS in het nieuws is.
“Dan zeggen ze: Ja, niet alle moslims zijn
terroristen, maar alle terroristen zijn wel

moslim.” Hij verhaalt van een buurmeisje die,
zelf met heel goede diploma’s, afgewezen
wordt voor een baan.
Hakan vertelt dat het bestuur dezer dagen
gesprekken heeft gehad met de GGD en
met de raad van bestuur van het Amphia
Ziekenhuis. “Eindelijk praten ze over onze
vraagstukken ook met ons, in plaats van over
ons”, zegt hij. “Dit is een goede ontwikkeling,
maar die komt wel laat.”
We spreken elkaar op een licht gevoelig tijdstip.
Afgelopen weekend waren de verkiezingen van
president en parlement in Turkije. Ook vanuit
Nederland komt er pittige kritiek op het Turkse
staatsbestel en de positie en handelwijze
van de president. “Wij houden ons niet met
politiek bezig”, laat Hakan Tek, bestuurder
van de Turkse geloofsgemeenschap in Breda,
weten. ‘Heel de wereld heeft kritiek. Het volk
kiest één persoon. Of dat goed is of niet, zullen
we wel zien.”
En de stad, biedt die voldoende kansen om
mee te doen, is die inclusief? “De gemeente

faalt, ze zet alle buitenlanders bij elkaar”, zegt
Hakan. “Ik ben voor spreiding. Vroeger had
iedereen het over de taalbarrière. Nou die
taalachterstand is er nog steeds. Bij taal begint
je toekomst. Daarom moeten onze kindjes
met Nederlandse kindjes kunnen spelen. Dus
we moeten door elkaar wonen.” Ahmet: “In
mijn buurt zul je geen Nederlandse mensen
meer vinden. Als er een huis vrijkomt gaat dat
naar buitenlandse mensen.”
Wat kan de stad meer doen? Niet veel. Hakan:
“Het zijn de landelijke politiek en de main
stream media die dit klimaat van afkeer
en discriminatie van buitenlandse mensen
hebben geschapen. Dus voor verbetering
moeten we het ook hogerop zoeken.” Kan de
moskee en de gemeenschap dan zelf niets
bijdragen? “Als de politiek zo doorgaat, helpt
er niets.”
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"De gemeente faalt. Ze
zet alle buitenlanders
bij elkaar"
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INTEGRATIE EN
DISCRIMINATIE
Moskeebestuurders als Mohammed Bouyaouzan, Hakan Tek
en Ahmet Cöl schilderen een ontwikkeling van apartheid, hier
niet van staatswege opgelegd, maar door de samenleving
ontwikkeld. En hun gevoelens staan niet op zichzelf. Negatieve
impulsen blijven komen. Recent mengde minister Blok (VVD)
van buitenlandse zaken zich nog even in deze discussie met
zijn gevoel dat inheemse en uitheemse groepen mensen nooit
in vrede met elkaar kunnen samenleven. Heel wat tegengeluid
werd zijn deel, maar ook mensen met anti-buitenlander-sentimenten zagen hun positie bevestigd.
Recent uitvoerig onderzoek (Huijnk en Andriessen, 2016: 210 e.v.)
onder Nederlanders met een migratieachtergrond - zoals de
instanties tegenwoordig de mensen noemen die we voorheen
kenden als: allochtonen, vreemdelingen, buitenlanders,
gastarbeiders - laat zien dat van de personen van Turkse
origine er acht van de tien zich vooral (heel) sterk Turks voelen.
Van alle Turken in Nederland voelt 41 procent zich tegelijk ook
[heel] sterk Nederlander. Een kwart voelt zich in het geheel
geen Nederlander. Ruim vier van de tien Turken heeft de wens
in Turkije te gaan wonen. Onder leden van de tweede generatie
is die wens de afgelopen jaren sterker geworden, niet alleen
vanwege toenemend onbehagen over leven in Nederland, maar
mogelijk ook door de toegenomen aantrekkingskracht van Turkije.

De binding met de eigen groep is sterk onder Turken. Het SCP ziet die
mede als verklaring voor betrekkelijk lage criminaliteitscijfers onder
Turken (Hakan: “Wij hebben onze jongeren wat meer in de hand,
denk ik.”) en voor de matige beheersing van de Nederlandse taal, in
het bijzonder op het onderdeel ‘begrijpend lezen’. Dit wordt mede
verklaard doordat in Turkse huishoudens het minste Nederlands wordt
gesproken: in een op de zes wordt geen Nederlands met de kinderen
gesproken. Wanneer Turkse en Nederlandse jeugd met dezelfde
achtergrondkenmerken (leeftijd, sociaaleconomische situatie e.d.)
naast elkaar worden gezet, dan verschillen de onderwijsprestaties niet.
Een belangrijke hobbel in hun ontwikkeling, is voor beide groepen hier
de (lage) opleiding van de ouders.
Alle niet-westerse migranten en hun kinderen zijn kwetsbaar op de
arbeidsmarkt, melden de onderzoekers (Huijnk en Andriessen, 2016):
jeugdwerkloosheid is driemaal zo hoog als onder Nederlandse jongeren,
anderhalf maal zoveel personen werken in flexbanen, lonen zijn lager.
De kans om in armoede te leven is voor niet-westerse allochtonen vier
maal zo groot als voor oorspronkelijke Nederlanders. Voor de tweede
generatie kunnen verschillen in werkloosheid met Nederlanders
slechts ten dele worden verklaard uit leeftijd en opleiding. Daarnaast
is sprake van discriminatie, maar ook minder effectief zoekgedrag, een
geringere arbeidsoriëntatie, een relatief hoog aandeel jonge mannen
in verdachtenstatistieken (Marokkanen van 12-24 jaar komen daarin
vijf maal zo vaak voor als Nederlanders en tweemaal zo vaak als Turkse
jongemannen, aldus Jennissen [2017]) en het ontbreken van voor het
vinden van werk relevante netwerken. Ook bij de Nederlanders van
Marokkaanse herkomst voelt tachtig procent zich Marokkaans, al is
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bij hen de vereenzelviging met Nederland groter dan bij de Turken.
Marokkanen sluiten iets vaker aan bij autochtonen, maar dat heeft
niet geleid tot een grotere tevredenheid over leven in Nederland.
Hun arbeidsmarktpositie is de zwakste van de niet-westerse
migrantengroepen. Die vertaalt zich in lage inkomens en hoge
aandelen in armoede. Anders dan Turken hebben weinig Marokkanen
een koopwoning en vele wonen krap, leert het onderzoek van het
SCP. Marokkaanse jeugd is onderling meer solidair dan die van
andere culturen. Eer en trots spelen mee. Ze krijgt vaker, wellicht uit
onmacht bij ouders, een hardhandige opvoeding, zegt hoogleraar
Peter van der Laan (Algra, 2012). Daarom vluchten ze vaker de straat
op. Daar is vader dan het gezag kwijt, waarvoor hij vroeger, in Marokko,
kon rekenen op de buren.
Secretaris Mohammed Bouyaouzan van de Arrahman-moskee in
Breda zegt hetzelfde zo: “It takes a village to raise a child (het hele dorp
is nodig bij het grootbrengen van een kind). En zo ging het destijds
in Marokko. Die village is er niet in Nederland. De samenleving hier
is losser.”
Vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelen zich regelmatig
gediscrimineerd. De helft zegt dit mee te maken in de openbare
ruimte, een op drie maakt het mee bij het zoeken naar werk. Dit
concludeert het SCP. Een op drie van hen meldt tijdens de opleiding
discriminatie te ondervinden. Een op drie Turks-Nederlandse en
een op vier Marokkaans-Nederlandse studenten denkt dat ze lastig

aan een stageplek konden komen vanwege discriminatie. Beiden
melden dat geloof en hun etnische achtergrond de hoofdrol spelen
bij deze achterstelling. Die kan ontplooiing en participatie ook danig
in de weg staan. Van alle Nederlandse werkenden met discriminatieervaringen is zeven procent gestopt met werken, twee procent van
de scholieren met dergelijke ervaringen zei de opleiding vaarwel.
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BLINDE MIEKE

’JA, IK KOM VAN DE TONEELACADEMIE....’
We zij nog geen vijftig meter van haar
appartement verwijderd. Languit ligt Mieke
op de keien. Zere elleboog, zere knie. We
waren op weg naar het winkelcentrum
Hoge Vucht om de aldaar geplaatste
obstakels eens nader te onderzoeken. Want
Mieke is nagenoeg blind. Ze loopt met
een blindenstok. De hond is met pensioen
gegaan en ze wil liever geen nieuwe hond
meer. “Het afscheid nemen, begrijp je...”
Schrijver dezes schaamt zich dood, maar hij
kon er echt niks aan doen. De oorzaak van
de valpartij is een hard plastic dopje van een
drinkbeker of een deo-spuitbus. Daarover is
Mieke uitgegleden. “Ik ben ook al eens over
een leeg bierblikje gevallen”, vertelt ze.
Om bij het winkelcentrum te komen, moet
er een weg worden overgestoken. En een
fietspad. Maar pal naast de zebra staat
een bushokje. En dat is, want dat levert
geld op, aan de zijkant dichtgeplakt met
levensgrote reclame-uitingen. Fietsers zien

zo pas op het laatste moment iemand hun
pad oversteken. En Mieke ziet hen niet en
hoort hen niet aankomen.
De speciaal voor slechtzienden en
blinden aangelegde ribbelpaden naar het
winkelcentrum lopen ook ietwat curieus.
Een eindigt in een hoek tegen een, jawel,
blinde muur. In het winkelcentrum is een
gezellige braderie gaande. Het is dus druk,
leuke kraampjes, maar de reclameborden
staan er gewoon. De paden zijn dus nu half
zo breed. En daar toeren ook steeds meer
scootmobielen en ander rollend materieel
doorheen.
Mieke moet heel goed opletten. Want lang
niet alle anderen doen dat. “Toen ik nog
met een hond liep, kreeg ik meer respect.
Mensen denken nu dat ik meer zie. Ja, ik
kom van de Toneelacademie...” Ze kent hier
de weg, dus klagen doet ze alleen over de
“verrekte, volle winkels, zoals Kruidvat”, of de

stellingen met druiven in de Emté.
Minder is te spreken over openbaar vervoer.
Dat heeft te maken met het volgende: “Als
ik lang sta, raak ik gedesoriënteerd. Ik kijk
met mijn oren. Ook mijn andere zintuigen
gebruik ik. Je bent steeds extra bedacht
op obstakels of andere dingen. Ik ben snel
moe. Ik ga dus niet meer met de bus. Dan
zou ik al buiten schooltijd moeten gaan.
Want ze staan niet meer voor me op. Als ik
vraag of ik mag zitten, zeggen ze: ‘Ja, maar
ik zit hier’. Je moet ook heel snel uitstappen,
dat lukt me niet altijd Alles moet snel, het
is allemaal zo opgefokt. Neem het station
Breda. Niks voor mij. Mensen lopen allemaal
kriskras over de ribbelpaden, kijken alleen
op hun mobiel, maar niet om zich heen. En
dan zijn er overal de voor mij onzichtbare
op-en afstapjes, in restaurants, in het Van
Gogh-huis in Zundert. Daar zouden toch
ook architecten beter rekening met mijn
soort kunnen houden.”

167

"Ik zie alleen felle fluor kleuren"
Breda is prima, verder, alleen: “Ik kom niet vaak meer in de binnenstad. Vroeger
deed ik jazz. Dat kan niet meer, het is zó druk, overal ligt wat op de grond, kabels,
troep. Het café? Kwam ik altijd graag. Veel cafés en restaurants zijn vandaag de
dag aardedonker. Vinden ziende mensen blijkbaar wel gezellig. Ik zag er al weinig,
ik moet het laatste beetje licht benutten.”
Ze is geboren met kokervisie: het is alsof je door een buisje kijkt. “Maar ik wist dat
niet. Ik dacht: je moet met je hoofd draaien. Op school kwam ik niet zo goed mee,
ik was ook wel wat rebels, zat meer in de kroeg. Op m’n dertigste ging ik tegen
palen aanlopen en van stoepranden vallen. De oogarts in het Amphia stelde vast
dat ik primair open kamerhoek glaucoom heb. Met een waanzinnig hoge oogdruk.
Ik ben geopereerd. Van lieverlee is het rechteroog uitgegaan, ik zit nu met links in
het eindstadium. Het enige wat ik nog zie zijn felle fluorescerende kleuren.
Maar liefst niet van vuurwerk. “Rond Oud en Nieuw is Breda geen inclusieve
stad. Mijn geleidehond heeft een paar jaar terug een dik trauma overhouden
van vuurwerkbommen die jongetjes hier achter gooiden. Heb ik een brief
over geschreven naar de burgemeester, samen met Leo van den Berg, de
wijkaadsvoorzitter. Nooit meer iets op gehoord.”
“Ik zal je zeggen: het is soms eng, als je niets ziet. Die jongens hebben dat niet in
de gaten, die kijken nergens naar. Nee, dat vuurwerk, daar mogen ze in Breda van
mij meteen mee ophouden.”
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WILBERT WILLEMS

‘IEDEREEN DOET
MEE BETEKENT OOK:
IEDEREEN DOET
MEE!’
Armoede en
rechteloosheid
maken je geen
tweederangs
mens

“Inclusieve stad betekent: iedereen doet mee. Iedereen
doet mee betekent ook iederéén doet mee. Maar ik zie aan
de onderkant een heleboel mensen afvallen. Mensen die
er eigenlijk niet meer bij horen. Mensen met schulden, met
beperkingen, mensen die geen recht hebben om hier te
verblijven.”
“Ik zie ook, met mijn pet van de toegankelijke stad op, dat
nog veel plekken in Breda helemaal niet bereikbaar zijn voor
mensen met een beperking. Als je gaat bouwen, hoor je jezelf
de vraag te stellen: Kan iedereen erbij? Kan er een rolstoel
komen? Zijn de deuren breed genoeg. Is er een toegankelijk
toilet? Weet je waar in Breda die toiletten vindt? In de
fietsenstalling! En eentje in het Valkenberg.”
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Wilbert Willems is en blijft kritisch. Toch sleepte Breda eind vorig jaar nog
een Europese prijs, de 'Acces City Award', in de wacht voor zijn betrokkenheid
en volgehouden beleid om de stad toegankelijk te maken voor mensen
met een beperking. Het kan altijd beter, natuurlijk.
Willems is oud-wethouder van Breda. Hij was twee perioden Tweede
Kamerlid, eerst voor de PSP en later voor GroenLinks. Sinds januari van dit
jaar is hij, behalve bevorderaar van een voor ieder fysiek toegankelijke stad
ook bestuurder van het Mondiaal Centrum Breda. Het gesprek gaat over
inclusiviteit.
Armoede en rechteloosheid maken je geen tweederangs mens, opent
Willems. Vluchtelingen, ook zij die een uitspraak van een rechter hebben,
behandel je netjes. “Al was het maar vanwege de fouten die in een
op drie procedures worden gemaakt, waardoor iemand alsnog een
verblijfsvergunning toekomt. Er worden inschattingsfouten gemaakt.
Natuurlijk moeten er grenzen zijn, je moet je niet laten bedonderen.”
Wat hij maar zeggen wil: ga een beetje respectvol en zorgvuldig met
deze mensen om. En geef als agent van politie die Afghaan niet meteen
een boete, wanneer hij zijn ‘Action-hengeltje’ van een tientje in de Aa of
Weerijs heeft laten zakken. “Die man had nog nooit van een visvergunning
gehoord. Waarschuw zo iemand, deel niet meteen een prent uit.” Een
andere vluchteling, uit Kongo, was slechter af. Die reed op zijn fiets door
een rood verkeerslicht. Even later zat hij gevangen in een uitzetcentrum in
Rotterdam. “Dan kijken ze niet naar het pasje wat ze van ons krijgen, nee, ze
brengen hem meteen naar Rotterdam. Daar heeft-ie drie maanden in de
gevangenis gezeten, ze konden hem niet uitzetten. Die is dus weer terug
bij ons. Maar hoe, denk je?”
“Ik vroeg laatst aan mijn tandarts: mag ik een ongedocumenteerde naar
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je toe sturen? Ja, dat mocht wel, maar voor
ongedocumenteerden hebben we geen
tandheelkundige voorzieningen. Geen
vergoeding dus, want dat is verboden door
de regering. Moet je dus potjes zoeken.
Gelukkig hebben we hier een heel breed
netwerk, met name met de kerken. Hun
fondsen, daar bestaan we van. Want we
krijgen geen cent subsidie van de overheid.”
“Dit zijn ook Bredase mensen, mensen die
hier wonen. Ongedocumenteerden zijn nu
aangewezen op allerlei illegale plekken,
sinds Vluchtbed is gesloten. Voor hen
moeten we toch ook netjes kunnen zorgen.
Zij doen ook mee. En ze dragen allemaal
verhalen of problemen met zich mee. “
“Daarnaast komen hier statushouders,
mensen dus met een verblijfsvergunning,
die geen Nederlands spreken. Die willen
aan slag met gezinshereniging, die willen
werken. Anderen hebben problemen met
hun kinderen of relatieproblemen. Dat is
best een grote groep. De gemeente betaalt
maximaal drie maanden begeleiding,
daarna is er drie maanden steun van een
buddy. Dat is wat ze financieren. Dat die
mensen nog twee jaar in de problemen
kunnen zitten, bedenkt niemand. We

hebben hier een mevrouw die Arabisch
spreekt. Die tolkt al heel lang als
vrijwilligster. Wij vragen al een jaar om die
mevrouw te betalen. Zegt de gemeente:
alleen voor statushouders die na 2017 zijn
gekomen is er geld.”
De overheid onderschat problemen van
sommige statushouders en asielzoekers,
vindt Willems. “En daar zitten risico’s aan.
Want ook omdat wij in Nederland hen
niet helpen, raken die mensen in de war.
We hebben hier mensen die volledig
in de stress zitten door de procedures,
de bureaucratie. Er zat hier iemand te
wachten op een uitspraak van de Raad
voor de Kinderbescherming. Dat duurde
zes maanden. In die zes maanden kunnen
ze niks, hebben ze geen status, kunnen ze
ook niet terug.”
“Mensen met dat soort lang slepende,
persoonlijke sores gaan gekke dingen
doen, gaan verward gedrag vertonen.
En dan krijg je vervolgens dat er via de
media weer het beeld wordt geschapen:
vluchtelingen, dat zijn gevaarlijke mensen.
Nee, fout! We hadden die mensen beter
moeten helpen! Ik zie het ook bij mensen
met een beperking, een chronische kwaal,

mensen die dement worden. Die zijn
vandaag de dag vaker op zichzelf of hun
directe omgeving aangewezen. Maar veel
mensen zijn echt niet in staat, die hebben
geen hulp van een netwerk.”
Willems is gepassioneerd bestuurder,
van onder meer het Mondiaal Centrum
in Breda, maar ook een politiek dier. Hij
vindt dat de gemeente Breda te veel aan
de markt overlaat en te weinig zelf regie
voert op belangrijke onderwerpen in de
samenleving.
“Elke gemeente heeft best ook ruimte om
eigen beleid te voeren op dit terrein. Dat
is een kwestie van politieke wil. Wat dat
betreft is hier een hoop te doen.Breda is
voor sommige groepen een minder sociale
en een minder inclusieve stad. Want er
lijken hier geen sociale problemen te zijn,
maar die zijn er wel degelijk. De kerken zien
het, de GGZ heeft zijn verwarde mensen. Ze
zitten hier voor de deur op het bankje. Je
ziet hen wel, als je hen maar wílt zien."
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ELI MATITAHATIWEN, VOORZITTER WIJKRAAD DRIESPRONG:

LANGZAAM GAAT OOK DE
MOLUKSE GEMEENSCHAP OPEN
Met een Molukker over inclusiviteit
praten levert een boeiend college
cultuurhistorie op. De strikt gesloten,
naar binnen gerichte gemeenschap van
Molukkers in Nederland is vandaag veel
opener,heel wat jongeren waaieren uit
en er wordt vaker ‘gemengd’ getrouwd.
Maar de familieband is en blijft heilig.
Eli Matitahatiwen, voorzitter van de
wijkraad Driesprong in Breda is van de
derde generatie.
Ook aan hem de vraag: is Breda een
inclusieve stad?
“Breda is de laatste jaren heel inclusief.
Waarom zeg ik dat: het is een mooie
stad, er wordt wel overal aan gedacht,
van verkeer tot festivals. Wij Molukkers
worden, zo ver ik weet, door niemand
vreemd aangekeken. Toch valt ook hier
en daar terrein te winnen, bijvoorbeeld

op het gebied van armoede. Armoede
die niet zichtbaar is. Als ik van mijn
kinderen hoor dat er andere kinderen
uit groep acht niet mee kunnen op
schoolreis omdat hun ouders daarvoor
geen geld hebben, is er nog wat te doen.
“Breda profileert zich met de slogan dat
het om samen brengen gaat. Is dat ook
echt zo? Het is makkelijk te spreken
over samen, omdat we alleen met het
blote oog zien dat het goed gaat. Dat
is lang niet overal zo. We zien niet alles,
omdat we het ook soms niet kunnen
zien of niet willen zien. Er ligt ook een
taboe op armoede, mensen schamen
zich, verstoppen zich achter rolluiken
en gordijnen. Daar moet dan wel achter
willen kijken. En daar heb je geen
ambtenaren voor nodig, maar buren.”
Zijn grootouders arriveerden hier
begin jaren vijftig met de ongeveer

173
12.500 landgenoten die samen gezinnen
van voormalige militairen van het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger (KNIL) vormden.
Ze werden destijds in tamelijk geïsoleerde
kampen
ondergebracht
omdat
de
Nederlandse regering van destijds dacht of
hoopte dat men ze zou kunnen terugsturen
naar de archipel, zodra de relaties met het
nieuwe, onafhankelijke Indonesië zouden
zijn genormaliseerd.
Voorzieningen in de kampen - onder andere
voormalige concentratiekampen Westerbork
en Vught - waren van bedenkelijke kwaliteit.
Ze mochten niet werken. In dit isolement,
waarbij de onderofficieren uit het KNIL de
‘dorpen’ in feite bestierden, herleefden ook
oude tradities en werd het christelijk geloof
met passie beleden.
De Molukkers werden in de eerste tien,
twintig jaar in feite buiten de Nederlandse
samenleving geplaatst. Een naar binnen
gerichte groep ontstond zo. Hun ideaal:
een onafhankelijke republiek van de ZuidMolukken. Tot op de dag van vandaag
blokkeert de Indonesische regering dit
streven met harde hand. Leden van de
tweede generatie Molukkers hebben in de

jaren zeventig nog harde, gewelddadige
acties gevoerd om het ideaal dichterbij te
brengen.

"Ik leer mijn
kinderen wel de
geschiedenis
van ons volk"
Molukse buurtbewoners spreken van 'De
Wijk': de Driesprong in Breda ligt tussen
spoorlijn en Tilburgseweg. De Wijk is vandaag
de dag veel gemengder dan voorheen,
nadat Wonen Breburg deze ingrijpend heeft
verbeterd met heel wat nieuwbouw en
renovatie. Er wonen nog ongeveer negentig
Molukse gezinnen, de andere honderd zijn
Nederlanders.
Als het gaat om het Molukse ideaal kiest
Matitahatiwen een andere strategie. “Die
tweede generatie koos als strategie voor de
strijd. Ik, en de meesten van mijn generatie,
kiezen nu voor een andere weg. Ik leer mijn
kinderen wel de geschiedenis van ons volk.
Die bepaalt mede hun identiteit. Ik zeg hen

daarbij: Wij horen nu hier in Nederland. Zorg
dat je zo goed mogelijk wordt opgeleid, zodat
je je leven zo veel mogelijk zelf kunt bepalen
en wellicht ook invloed kunt hebben op de
realisering van de droom van de RMS. Want
die is echt niet weg.”
De Molukse gemeenschap is hecht.
Familiebanden zijn heilig. Ze hebben het niet
voor niets over De Wijk. Daarvan is er maar
één en die vormde tientallen jaren het veilige
nest, het beschermende bastion. Er zit ook
iets dubbels in: “De Wijk is hun veilige haven,
daar voelen de meesten zich veilig. Als het
niet nodig is, gaan ze de wijk niet uit. Tegelijk
vormen Molukkers, vergeleken met andere
culturen of volken, de best geïntegreerde
migrantengroep
in
Nederland”,
zegt
Matitahatiwen. “Vandaag wonen veel jonge
Molukkers buiten de wijk. Die hebben
een eigen bestaan opgebouwd. De eerste
en tweede generatie bleven meestal bij
elkaar. De tweede generatie hield zich al
makkelijker staande: die had ook Nederlands
geleerd, de eerste niet of nauwelijks. Die was
daarmee ook erg afhankelijk. In vergelijking
met onze grootouders is mijn generatie
praktisch Nederlands te noemen. Maar de
verbondenheid met de familie blijft, zal altijd
blijven.”
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HET
HOOFDDOEK
MOMENT
Ook Breda heeft zijn
‘Meiden van Halal’.
Meryem Bölükbaš en
de nichtjes Nuran en
Merve Köse zitten in
het bestuur van de
damescommissie van
de Turkse moskee in
de stad. De stad waar
ze graag verblijven,
maar waar voor hen
weinig interessants te
beleven is. We spreken
over hun ‘hoofddoekmoment’ en over ‘inclusief’ Breda.

VAN NURAN, MERVE
EN MERYEM
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En zeg tot de gelovige vrouwen, dat zij haar
blikken neerslaan en haar eerbaarheden
wél bewaren en dat zij haar tooi niet tonen.
Tenzij wat daarvan zichtbaar is, en laten
zij haar sluiers over haar boezem slaan en
haar tooi niet tonen, tenzij aan haar echtgenoten of haar vaders (hier volgt een lijstje van mannelijke familieleden en kinderen
die uitzondering vormen op deze regel)(...)
en laten zij niet met hun voeten stampen,
opdat kenbaar wordt wat zij van haar tooi
verborgen houden. En wendt u allen in
berouwvolle inkeer tot Allah, O gij gelovigen, opdat gij wel moogt varen.
(Sūra 24, vers 31 )
Meryem studeert voor pedagogisch medewerker. “Ik was achttien toen ik de hoofddoek
ben gaan dragen. Je merkt dat mensen anders naar je gaan kijken. Sommigen zijn ook
positief, hoor. Ik ben niet veranderd. Je voelt
bij de ander soms onzekerheid. Zo van ‘vind je
erg als ik muziek opzet?’ Ik woon al m’n hele
leven in het appartement in Breda-Noord. Als
je de buren ziet, zeg je hallo. Maar sinds ik een
hoofddoek draag, groeten sommigen mij
niet meer.” Nee, ze is nooit nageroepen of iets
dergelijks. “Ze kijken wel eens apart. Ik bedek
wel bewust ook mijn nek en ik laat geen haar

zien. We doen zo ons best.” Nuran zit in Rotterdam op de hogeschool en wordt opgeleid
tot sociaal-juridisch dienstverlener. Ze was 14
of 15 toen ze haar hoofddoek omdeed. “Ik heb
de keuze bewust gemaakt. Ik draag ‘m voor
Allah. De meeste mensen, ook mijn klasgenoten van toen denken dat je dit van je
ouders moet. Mijn ouders zeiden juist: denk
goed na, voor je zoiets doet. Ik merk wel dat
leeftijdgenoten niet altijd weten wat ze nu
met mij aan moeten. Of ik wel mee wil, shoppen in een andere stad. In hun ogen betekent een hoofddoek beperking.”
Merve, in Rotterdam studente social work,
tooide zich met dit teken van kuisheid toen ze
achttien jaar was. De jaren daarvoor bad ze al
vijfmaal per dag. Waarom? “Ik miste iets.Maar
op die leeftijd heb je nog niet de feeling om
de stap te zetten. Op een dag zat ik op mijn
kamer en besloot ik: ik ga nu een hoofddoek
dragen. Mijn ouders waren zeer verbaasd.”
Met grote nadruk zeggen ze gedrieën dat het
hun eigen besluit was. “Mijn ouders baden
nooit vijf maal per dag”, zegt de een. “Onze
ouders hoorden iets en dan namen ze het
aan. Het geloof kwam met de cultuur. Wij
onderzoeken zelf. We willen weten hoe dingen zitten. Als onze zeggen: dit is haram (on-

rein, verboden, HS), nemen we dat niet meteen aan. We zoeken het uit.”
Tuurlijk, de reacties op hoofddoekjes zijn niet
typisch Bredaas. En: de meiden voelen zich
in Breda zeer thuis. “Als ik de trein naar huis
zit, slaak ik een diepe zucht”, zegt Nuran, “dan
ben ik terug in mijn stad. Er zouden alleen
ook plekken moeten zijn waar je met je
gezin kunt zitten, plekken dus waar geen
alcohol wordt geschonken.”
Merve: “Ik ga liever naar een andere stad, in
Breda is heel weinig variatie in winkels. Ik mis
die kleine winkeltjes, waar ook voor ons leuke
dingen te koop zijn. Maar ik ben echt blij met
Breda, het is er veilig, rustig.” Nuran: “Ook al
voel je weerstand van sommige mensen, dit
is wel mijn stad. Het wordt alleen maar multicultureler. Het is dus belangrijk dat het meer
één wordt. Dat is dan ook het doel van onze
damescommissie: de islam praktiseren en
eenheid vormen met alle mensen.”
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INDIVIDUELE ZOEKTOCHT
LEIDT TOT DIEP GELOOF
Waar deze drie jonge vrouwen duidelijk een
keuze hebben gemaakt voor het geloof, constateert onderzoeker Willem Huijnk (2018)
van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat
bij Turkse Nederlanders ‘licht sprake’ is van
secularisering. De groep gelovigen wordt iets
kleiner. Dit geldt overigens niet voor
Marokkaanse Nederlanders.
Onder de gelovige moslims is tegelijkertijd
juist sprake van toenemende religiositeit.
Individualisering van het geloof is volgens
Huijnk gaande. ‘De islam wordt in toenemende mate op eigen manier ingevuld’,
meent hij.
Uit het rapport: ‘Volgens de individualiseingthese gaan jongeren zelf op zoek naar de
betekenis en invulling van hun geloof en volgen zij niet klakkeloos wat de imam of hun
ouders hun voorschrijven. Individualisering
verwijst dan naar het pad waarlangs iemand
tot zijn religieuze beleving komt en niet naar
de concrete wijze waarop de religie wordt be-

leden. Voor een klein deel leidt dit tot secularisering, maar bij een groter deel zien we dat
religie juist aan belang wint.’

schijnlijk beperkt. Sociale netwerken zijn
veelal gescheiden, net als de (sociale) media
die tot zich genomen worden.’

Het lijkt sterk op wat de drie vrouwen zeggen.
Huijnk verklaart de zeer beperkte daling van
het aantal gelovigen onder meer door erop te
wijzen dat islamitische ouders klaarblijkelijk
beter in staat zijn hun nageslacht aan het geloof te blijven binden. De negatieve oordelen
en de afwerende houding van Nederlanders
(tegen-)over de islam maken ‘het geloof, de
moslimidentiteit en het behoren tot een gemeenschap extra aantrekkelijk. Dit geldt mogelijk nog het meest voor de Marokkaanse
groep; de beeldvorming over hen is het
meest negatief, zij zijn de meest gestigmatiseerde migrantengroep in Nederland.’Huijnk:
‘De vraag kan gesteld worden hoe seculier de
directe sociale omgeving van veel moslimjongeren is en hoe vaak zij op een positieve
manier in aanraking komen met andere
denkbeelden. De (positieve) blootstelling
aanandere denkbeelden is waar

Waar komt de intensere beleving van het
geloof vandaan? Die is mogelijk vooral het
gevolg van de persoonlijke zoektocht naar
de ware islam, denkt Huijnk. Die kan ertoe
leiden dat jongeren juist strenger in de leer
worden dan hun ouders die het geloof meer
opnamen uit traditie, gewoonte of cultuur.
Een dubbel ‘afzetten tegen’ kan hier dus
aan de orde zijn: tegen de hen omringende
niet-gelovige omgeving in Nederland en
tegen de ouders die volgens de jongeren hun
geloof niet op de zuivere manier belijden.
Huijnk laat zien dat toenemende orthodoxie
niet een exclusief kenmerk van de islam is.
Ook in Nederlandse christelijke gemeenschappen is heropleving en intensivering van
geloofsbeleving zichtbaar, wellicht ‘als reactie
op het leven in een seculiere en liberale
omgeving’.
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Nuran: “Ook al voel je weerstand van sommige
mensen, dit is wel mijn stad. Het wordt alleen
maar multicultureler.
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FADI UIT SYRIË WIL
ECHT WERK, EN
JA, TERUG...
ALS HET VEILIG IS....
“Vier jaar geleden was Aleppo heel gevaarlijk.
Veel bommen, ja. Als je door de straat loopt,
komt auto, pssst, jij weg. Maar wie, weet je niet.
Daarna bellen ze jouw familie om geld te
vragen.”
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De tocht van Fadi en zijn echtgenote Lina
uit Syrië begint in de zomer van 2014: Van
Aleppo naar Turkije, vervolgens in een klein
bootje van kustplaats Bodrum naar het Griekse eiland Kos; dan met de veerboot in 12 uur
naar Athene. “Ik had geen paspoort. Mensen
hebben ons papieren gegeven.”

De flat is voor oude mensen. Misschien vijf
wat jongere mensen. Vanochtend kwam de
conciërge, een vrouw. Zij doet altijd boodschappen voor de oudste man, die niet goed
kan horen, niet goed kan lopen. Maar ze wil
op vakantie. Ik heb gezegd: doen wij dan de
boodschappen.”

Eerste dag in Nederland: politiek Amsterdam.”Krijg ik OV-chipkaart. We gaan naar Ter
Apel. Daar hebben we de eerste nacht op de
grond geslapen.”

Fadi is gordijnenmaker van beroep. Hij werkt
al een tijdje met een Bijstandsuitkering in het
Naai-atelier aan de Boschstraat. “Ik wil werk
zoeken. Dat is moeilijk.”

Tweede dag Nederland: Veenhuizen, voormalige gevangenis Groot Bankenbosch. Vijfde dag Nederland: Doetinchem, voormalige
gevangenis Kruisberg. Voor drie maanden.
Dan: Venlo, AZC. Voor anderhalf jaar. Dan:
Middelburg, AZC in het voormalige zorgcentrum Swerf-Rust.

Wie helpt jou daarbij? “Mijn buurman. Hij is
Marokkaan, is al bijna 35 jaar hier. Hij werkt
in een bedrijf dat meubels bekleedt. Hij zei:
ik heb voor jou bedrijf gevonden. Daar heb ik
CV naartoe gestuurd. Maar dat is niet gelukt.”
“Eerder heeft Vluchtelingenwerk geprobeerd
werk voor me te vinden. Ze vinden ook een
gordijnenbedrijf, maar de bazin wilde dat ik
daar vrijwillig kwam werken. Ik heb gezegd:
Ik wil geld krijgen. Dat kon niet. Toen ben ik
hier via Vluchtelingenwerk in het Naaiatelier
gekomen.”

Twee jaar rondzwerven is, zo vertelt Fadi, voor
Lina twee jaar huilen. Van vertrouwde grond
en familie gevlucht voor oorlogsgeweld, is
het bestaan in Nederlandse AZC’s behalve
onrustig, ook onzeker. Uiteindelijk krijgen
Fadi en Lina in 2016 een flat in Breda, waar
ze met twee dochtertjes wonen. Beetje leuk?
“Ik heb drie buren op de galerij. Eentje is misschien honderd jaar, de tweede is 95 jaar.

Helpt de gemeente je? “Nog niet. Ben pas
naar de Atea groep geweest. Ik kan geen
zwaar werk doen, ik heb veel last van mijn
rug.

Daar ben ik al vijf of zes keer voor naar het
ziekenhuis geweest.”
Zijn de mensen in Breda een beetje aardig
voor jou en je vrouw? “We hebben niet veel
contact.”
Hoe gaat het nu met jou en je gezin in Breda?
“Ik ben blij met Breda. Is heel rustig, voor de
familie, voor de kinderen. Niet veel ruzie, niet
veel problemen.”
Wil je niet terug naar Syrië? “Ja, straks. Als
mijn land rustig is, ga ik terug. Maar nu is het
te gevaarlijk.”
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ANKIE LEEFT VAN EEN BIJSTANDSUITKERING

‘IK VOEL ME BUITENGESLOTEN’

Nee, het ligt niet alleen aan Breda. Het is landelijke wetgeving en het zijn de stigmatiserende geluiden die ze toch wel vaak hoort over
haar categorie: mensen in de bijstand. Ja, ook
soms in Breda, helaas. Ankie raakte een jaar
of acht terug haar toen tijdelijke baan kwijt bij
een internationaal transportbedrijf. Na drie
jaar WW belandde ze in de bijstand. “Ik had
daar natuurlijk geen idee van, maar na een
paar maanden kom je er wel achter dat, als

je vaste lasten zijn betaald, je alles moet doen
van vijftig euro per week. Niet alleen je boodschappen, ook kleren, dingen die stuk gaan.
Ik koop geen kleren. Ik ben blij dat ik destijds
kleding van goede kwaliteit heb gekocht.”
“Het ergste is: ik kom niet meer aan werk.
Mijn werk is er nog, maar men wil mij niet
meer. Ze vinden me te oud. Ze denken: die is
vast niet met haar tijd meegegaan. Het is zó
frustrerend. Als je een sollicitatie stuurt, krijg
je meteen terug: u hoeven we niet. Hebben
ze je geboortedatum gezien.
“Je zit in een kamer met mensen op een
verjaardag en dan voel je: ik ben de enige
die geen eigen inkomen heeft. Je hebt ook
steeds minder vrienden. Ik kan niet mee naar
een terras of een ochtendje winkelen. Etalages kijken, daar ben je een keer klaar mee.”
“Tenslotte kom je in de fase dat je denkt: ik
kan ook niks, ik kan die dingen ook vast niet
meer. Je wordt heel onzeker. Van je gevoel

van eigenwaarde blijft niets over. Ik hoor nergens meer bij. Ik voel me buitengesloten door
deze samenleving.”
“Daarom is het zo kwetsend dat sommige
mensen, politici ook, het over bankzitters hebben als ze over mensen in de bijstand praten.
Iedereen wordt over één kam geschoren. Ook
bij uitkeringsinstanties krijg je dat gevoel: je
parasiteert op de gemeenschap. Ik weet heel
zeker: veruit de meeste mensen willen heel
graag uit de bijstand. Niet alleen omdat ze
van hun angst, van hun afhankelijkheid af
willen, want die zijn er. Maar vooral omdat ze
willen werken. Ze kunnen nog best wat, maar
ze lopen bij werkgevers en bemiddelaars tegen heel wat onbegrip en vooroordelen aan.
Ja, er zijn er ook die best wat zouden kunnen,
maar niet willen. Daar durven ze kennelijk
niet tegen op te treden. “
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“Breda gaat nu een tegenprestatie vragen aan mensen in
de bijstand. Twintig uur iets doen. Ik ben op zich niet tegen een tegenprestatie, maar in wat voor vorm wordt die
gegoten? Pak zoiets niet te rigide aan. Kan iedereen dat, is
twintig uur altijd haalbaar? En laten we niet de illusie hebben dat je daarmee op mijn leeftijd aan een baan komt.
Het leidt niet tot werk. Want wat ga je doen? Straatvegen,
zoals in Rotterdam? Daar waren vroeger ambtenaren
voor. Die zitten dus ook thuis. Conciërge op een school?
Dat is toch een gewone baan? Geef die dan! Ik wil graag
iets terugdoen, maar dan liefst iets waar ik goed in ben en
wat misschien wel naar werk leidt. Wat bereik je ermee
als je mensen een halve week iets laat doen wat ze helemaal niet zien zitten. Dan wordt het moderne slavernij.
Dat moet je niet willen.”
“Hoe ik mijn toekomst zie? Niet. Het is zo zwart. Ik leef van
dag tot dag. En dan mag ik nog niet eens klagen, want ik
heb een klein beetje spaargeld. Maar je schuift alles op de
lange baan. Ik moet eigenlijk een nieuwe bril. Durf ik nog
niet.”
“Breda een inclusieve stad? Breda is een heel fijne stad
om in te leven. Iets meer respect en begrip voor mensen in
kwetsbare posities, zoals mijn lotgenoten en ik, zou prettig
zijn. Ben heel benieuwd hoe ze dat met die tegenprestatie
gaan organiseren.”
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Rabia Nouhi werkt bij buurthuis ONS

LEER RABIA KENNEN, VRIJGEVOCHTEN
MODERNE MARROKAANSE
“Soms. Niet altijd”, luidt haar antwoord op de
vraag of Breda een respecterende, gastvrije
stad is. “Er wordt toch nog heel veel gediscrimineerd tegen Marokkaanse jongeren. Ik
hoor het ook wel eens van mijn kinderen of
m’n zussen. Ik maak het zelf ook af en toe
mee. Een maand terugliep ik hiervandaan
terug naar huis. Mij passeerde een Nederlandse man, helemaal getatoeëerd. Hoor
ik ineens van achteren: ‘Kut-Marokkaan, ga
terug naar je eigen land’. Ik keek. Tegen wie
heeft hij het? Maar ik was de enige op straat.
Ik had het zelf nog niet meegemaakt. Maar
het bestaat dus echt.”

Ook zij heeft twee fantastische buren, maar
er komt ook nog heel wat discriminatie en
onverholen racisme op de weg van Marokkaanse Rabia Nouhi. En ook in eigen kring
heeft ze heel wat moeten doorstaan toen ze
in buurthuis ONS aan de slag ging als beheerster en met mannen moest samenwerken.

Rabia is een Berberse, van het bergachtige
platteland van Marokko. Haar vader werkt al
een tijd in Nederland, bij Groko in Zundert. In
1979 voegt het gezin zich bij hem. “Dat was
echt heel vreemd. Ik kom uit een piepklein
dorp, eigenlijk een boerderij, tussen de bergen. Ik was nog maar één keer in mijn leven
in een stad geweest. En dan kom je hier in
Nederland. Alles is vreemd, de mensen, de

cultuur, het landschap. Overal was licht. In
Marokko hadden we ‘s avonds één olielamp.”
De familie wordt warm ontvangen. Er wonen
in het wijkje De Berk vier Marokkaanse gezinnen in die dagen. De juf van de Annaschool haalt de kinderen ‘s ochtends en tussen de middag en brengt hen weer naar huis.
“We kenden de weg niet. Op school zaten we
in een aparte groep, anderhalf jaar. Daarna
kwamen we in een gewone klas, wel met extra Nederlandse les. Van een vriendinnetje,
Irma, heb ik eigenlijk pas goed Nederlands
geleerd. Met haar trokken we veel op.”
Rabia trouwt Mohammed. Het paar krijgt
zes kinderen, vier meiden, twee jongens. Ze
wonen eerst in Geeren-Zuid, later in de wijk
Wisselaar. Met Mohammed gaat het op den
duur niet zo goed. Hij raakt aan het begin
van de bankencrisis werkloos. Mohammed is
een tijdje teruggegaan naar Marokko, hij
tracht nu samen met een neef een winkeltje
op te zetten in Spanje. “Hij kwam hier niet aan
baan”, vertelt Rabia. “Hij heeft veel gewerkt,
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de laatste jaren niet. Hij is ook teleurgesteld
in Nederland. Uitkeringsinstanties geloofden
niet dat hij solliciteerde. Toen hebben zij dat
voor hem gedaan en een baan gevonden bij
McDonalds, als afwasser. Sollicitatiegesprek
geregeld, hij mocht meteen beginnen. Hij
komt daar binnen en de bedrijfsleider zegt:
we hebben al iemand anders. Hij vraagt nog:
hoe kan dat? De manager heeft me uitgenodigd! Kans voorbij. Hij dacht: ze hebben mijn
zwarte haar gezien, ze weten nu dat ik
Mohammed heet.”
“Ik ben toen begonnen bij de Vrouwenstudio.“
Het verhaal van Rabia is dat van een dubbele
emancipatieslag: eentje in de Nederlandse
samenleving en een in de eigen cultuur, de
eigen achterban. Het eerste is haar zeker gelukt. De taal levert haar geen enkel probleem
op, ze werkt alweer een tijd als beheerder van
buurtcentrum ONS in Geeren-Zuid.
Dat ging niet zonder slag of stoot. “Je mag
weten: een Marokkaanse man die thuis zit en
een vrouw die werkt, dat is in onze cultuur
niet prettig. Mijn man heeft me wel altijd
gesteund. Niemand was het ermee eens dat
ik hier werkte. Ik heb drie jaar in de Vrouwenstudio meegedraaid, maar die was alleen

voor vrouwen, dat was normaal. Hier bij ONS
komt iedereen en kom ik ook mannen tegen.
Dat was echt een groot probleem binnen de
familie en de vriendenkring. Heb ik een hoop
ellende van meegemaakt. Maar mijn man is
steeds achter me blijven staan. En die had
het ook niet gemakkelijk. De mannen waren
tegen. Er werd in de moskee en in de cafés
geroddeld. Ik vind dat echt te ver gaan. Ik
deed niets verkeerd, vond ik. Maar vooral die
oudere generatie, daar zitten mannen bij die
er niet tegen kunnen. Mijn man vond: zolang
jij gelukkig bent en je doet geen dingen die
niet ogen, maak je zelf je keuzen.”
Rabia en haar man hebben zes kinderen. Vijf
van de zes wonen nog thuis, een dochter is
ge- trouwd. “De jongens vinden bijna nooit
een stageplek. Dat geldt veel Marokkaanse
jongens, weet ik. En wat doen die: die gaan
van school af. Die zitten thuis.”
Leren gaat de kinderen van Rabia en Mohammed niet zo makkelijk af. “Ze vinden
ook geen opleiding leuk.” En soms helpt de
school ook niet echt. Een van de dochters
volgt een mbo-opleiding mode. Met haar
gezondheid gaat het de laatste tijd niet zo
goed, dus ze heeft af en toe rust nodig, even

apart zitten. “Dat zijn we op school allemaal gaan
uitleggen, ze begrepen het. Maar uiteindelijk hadden ze dus geen begrip. Gingen ze heel moeilijk
doen. Ik heb tegen mijn dochter gezegd: zet maar
een grote mond op, kom voor jezelf op. Heeft ze
gedaan. Dat heeft wel even geholpen. Liefst gaat
ze naar huis, maar ze vindt die opleiding te belangrijk. Gelukkig is haar mentor nu poeslief.”
Het geloof speelt een belangrijk rol in Rabia’s leven. “Maar ik ben niet heel extreem gelovig. Ik bid
wel vijf keer per dag. Ramadan, dat doe ik natuurlijk ook. Maar ik verplicht het mijn kinderen niet.
We hebben wel scenes gehad over hoofddoekjes.
Ik heb twee meisjes die hoofddoeken dragen, twee
doen dat niet. Ik heb ze dat wel gevraagd toen ze
naar de middelbare school gingen. Dat was een
drama. Ze zeiden: we doen dat voor jou, maar op
school doen we hem af. Toen heb ik gezegd: laten
we eerlijk zijn tegenover elkaar. Elke ochtend strijd
om die hoofddoekjes, het werkt niet. Dus zo lang
je een ander niet kwetst en geen dingen doet die
niet mogen, kies vooral zelf. Dat is toch beter. Ik
hoor van hun de verhalen over school. Meisjes die
heel zedig gekleed aankomen, het toilet induiken……. Hoe die daar uitkomen! Je schrikt gewoon.
Nu draagt de een geen hoofddoek en de ander
wel, die getrouwde.”

Hoofdstuk 8
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NIETS MEER
OPMAKEN
Een circulaire economie, of wellicht vollediger:
een circulair werkende samenleving is nog
even een vergezicht. Circulair is: niets meer
opmaken. Het is: producten zo veel slimmer
ontwerpen, maken en gebruiken dat verbruik
van eindige grondstoffen tot een minimum
kan worden beperkt. Zo kunnen huidige
voorraden grondstoffen voor latere generaties
worden bewaard.

EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE IS
MEER DAN
RECYCLING
Het is een heidens karwei om alleen al in het betrekkelijk beschaafde
Nederland mensen daarvan bewust maken en hen ook nog te bewegen tot
ander gedrag. Vragen van klimaat en duurzaamheid staan nog lang niet bij
iedereen hoog op de agenda. Wel bij de landelijke overheid. Die heeft als
ambitie geëtaleerd dat Nederland in 2030 voor vijftig procent ‘circulair’ is en
in 2050 voor de volle honderd. Wat dat betekent? Hoe we dat gaan meten?
We weten ook dat voor de planeet internationaal, door alle aardbewoners,
gedragen principes en oplossingen de enige weg zijn. Dan is dus de vraag:
wie zet de eerste stap? Deze complexe uitdagingen vragen om nieuwe
vormen op zowat alle gebied en om nieuwe solidariteit. Ook in de stad.
Want dit is de simpele crux: wat de een opmaakt, kan de ander niet meer
benutten.
Dus: weg met de weggooimaatschappij. Dat gaat niet vanzelf.
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Een circulaire economie is meer dan recycling
1. Zuiniger omgaan met
grondstoffen door anders te
denken over producten en
productieprocessen. Is het
product het beste antwoord
op de behoefte? Kunnen
bij de productie minder of
andere grondstoffen worden
gebruikt?

6. Energie
terugwinnen uit
materialen.

7. Afval storten en
verbranden zonder
energieterugwinning
wordt zoveel mogelijk
voorkomen.

Bron: PBL

2. Redesign

4. Reparatie,
onderhoud
en revisie van
producten.

3. Reuse

Gebruik
GEBRUIK
l.n

l

4. Repair en
remanufacturing
5. Recycling

pb

2. Anders
ontwerpen, door
bijvoorbeeld vóór
de productie al
rekening te houden
met hergebruik,
reparatie en
recycling.

3. Hergebruik van
een product.

1. Rethink
en reduce

6. Recover

7. Disposal

5. Verwerken en
hergebruiken van
materialen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (pbl.nl) hanteert onder meer dit licht verbouwde schema van
de Ellen MacArthurFoundation van de zes R'en, dat begint bij veel beter nadenken over wat er echt
nodig is aan spullen of apparaten; vervolgens gaat het om zo slim ontwerpen dat er geen verspilling
van materiaal optreedt. Reuse, Repair en Recycling zijn in feite de inmiddels bijna klassieke manieren
om een beetje grondstoffen te besparen. Het echt werk zit dus daarvoor.

www.pbl.nl
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Architecten gaan circulair

De stad is wel dé plek om een nieuwe economie

circulair economisch beleid ligt vooral aan het

te scheppen. Dat zegt onder anderen de Ellen

begin van de productieconsumptieketen”, zeggen

MacArthur Foundation, genoemd naar haar zeer

de iingewijden (Van Gerwen, 2018) met recht. Wat

rap zeilende stichteres die in 2010 een wereldwijde

we nu circulaire of kringloopeconomie noemen,

beweging oprichtte om, via het idee van economie

ging voor gemeentebesturen en hun dorps- en

als cirkelgang, zuiniger met de rijkdommen van de

stadsbewoners tot voor kort alleen over hergebruik

planeet om te gaan.

van afval. Want om de keten van (grondstoffen)
‘winnen-maken-weggooien’ te doorbreken was

Waarom is nu de stad uitgerekend een goede plek

er onvoldoende gevoel van urgentie. Dat afval

om die vervuilende weggooimaatschappij te keren

moesten wij, burgers, gaan scheiden, zodat we

en te kantelen? Het antwoord is niet zo moeilijk:

met resten papier, gftafval en sinds kort ook plastic,

steden zijn van oudsher de motoren van de

misschien nog iets nuttigs kunnen doen. Bouwafval

economie, door hun schaal en doordat ze talenten,

verdween in de vermalingsinstallaties van de sloper

productiemiddelen en markten combineren. Al

en kwam onder onze snelwegen terecht.

die dynamiek en drukte zorgen nu voor vervuiling,
files en verspilling. In de woorden van de Ellen

Nuttig hoor, maar om hier nu van circulair te

MacArthur Foundation (2018):

bij gebrek aan

spreken gaat wat ver. Het kunstje bij een circulaire

een holistische benadering van het stadsbestuur

benadering is om voorafgaand aan de productie

leidt dit tot economische verliezen als gevolg van

van onwillekeurig welk product een paar vragen

structurele verspilling en negatieve milieueffecten.

te stellen. De belangrijkste is wellicht: hebben we

Dat kan beter, om te beginnen door die schaal, die

dit product wel nodig? Is er al iets op de markt wat

talenten, de productiemiddelen te benutten om

dezelfde functie vervult? In de supermarkt kan

steden slimmer te laten functioneren, met minder

deze vraag op elke tel honderd maal met ja worden

verspilling, bijvoorbeeld door producten veel vaker

beantwoord. Tegelijk willen we graag kiezen:

te delen en te hergebruiken. Minder weg te gooien.

daarmee onderscheiden we ons van de mensen die

Voorbeeld: In het Havenkwarter van Breda heeft

Euroshoppers kopen of juist van de merk-kopers.

Babbe Hengeveld (zie het interview met haar

We koesteren alledag de illusie dat we nu iets heel

elders in dit hoofdstuk)) haar foodguerilla, waar ze

speciaals hebben gevonden, wanneer de fabrikant

met de overschotten van winkels en horeca

weer een ander E-nummer in onze saus heeft

heerlijke gerechten bereidt. “De uitdaging voor

gemengd of de daklijn van ons autootje net anders

Achitecten spelen een belangrijk rol in de
duurzame stad. Als je heel principieel met
duurzaamheid en circulairiteit omgaat, kun je
je als architect de vraag stellen: moet er wel
gebouwd worden...?, zo leert hun manifest ‘Wij
gaan circulair’ van de architectenbond BNA.
Allez, er wordt gebouwd. En voor de architect
gaat het daarbij maar om één fenomeen: de
mens en om ervoor te zorgen “dat toekomstige
generaties in dezelfde behoeften kunnen
voorzien als wij”. Hoe gaan de bouwmeesters
in de toekomst te werk:
• Ze gaan hun opdrachtgevers uitdagen
circulaire buinessmodellen te hanteren.
Die
leiden
onvermijdelijk
tot
andere
verdienmodellen;
• Ze nemen de natuur als voorbeeld om zó
‘intrinsiek circulair en holistisch’ te ontwerpen,
dat installaties overbodig worden;
• Ze gaan flexibel bouwen, met als het ware de
tweede en derde gebruiker van het bouwwerk
in het achterhoofd;
• Bouwwerken maken ze zo, dat deze eenvoudig
en veilig te demonteren zijn
• En natuurlijk: ze gebruiken duurzame, niet
giftige materialen, met een lange levensduur
of goed herbruikbaar.
(het hele manifest vind je hier: https://www.bna.nl/
programmas/duurzame-ontwikkeling/wij-gaancirculair/)
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loopt dan die op de wagen van de buurman. Daar zit dus een belangrijke

werkt aan zo’n database voor bouw- en sloopafval. De betonsector sloot

kern van het probleem: we koesteren onze vrijheid om te kunnen kiezen.

onlangs een akkoord om hergebruik van beton in bruikbare concepten te

Vervolgens rijst de vraag: hoe kunnen we dit product, deze woning, deze

ontwikkelen. De Brabantse Milieu Federatie schrijft het in haar beleidsplan

wijk duurzaam of zelfs circulair ontwerpen. Dan wordt deze opgetrokken

‘Brabant in Transitie’: het traditioneel als balans brengend model bedachte

uit hergebruikte materialen, of uit herbruikbare materialen. Dat vereist,

‘People, Planet, Profit’ functioneert niet goed meer. De economie verdringt

behalve slim ontwerp, ook administratie. Handig zou zijn, en daar wordt

meert en meer mens en natuur. Daarom komt de BMF met een benadering,

in Nederland al op een aantal plekken aan gewerkt, over een database te

waarin het ecosysteem de basis vormt, waarin zich een samenleving

kunnen beschikken met her-bruikbare grondstoffen en bouwaterialen. TNO

ontvouwt met daarin ook, uiteraard, een economie.

Breda: Op naar nul kilo restafval per huishouden
Breda zet eerste stappen op weg naar een afvalloze
samenleving. Er zijn stevige ambities in het programma Van
Afval Naar Grondstof (VANG!): (zowat) nul kilo restafval per
persoon in de gemeente in 2030. Nu is dat nog ongeveer
150 kilo per persoon (Vorig jaar landelijk gemiddeld: 181 kilo,
aldus het CBS) . In oktober 2015 was dat in Breda nog ‘circa
250 kg’. Dus het gaat hard de goede kant op! “Bewoners
moeten afvalbewust worden”, verordonneert de gemeente.
Daartoe zijn 160.000 nieuwe rolcontainers uitgedeeld en zijn
er 463 nieuwe ondergrondse stortplekken voor dat restafval
gerealiseerd. Voor de containers komen de vuilnismensen
naar de hoek van jouw straat, restafval moet je zelf naar de
met een speciaal pasje te ontsluiten stortbak brengen. Dat
is allemaal uitgelegd in ‘een communicatietraject op maat’.
Uit de gezondheidszorg is bekend dat niet iedereen de
communicatie van de overheid, ook die ‘op maat’, meteen
snapt. Wellicht ook daarom zijn er onder anderen zes
‘afvalcoaches’ opgeleid en de straat op gestuurd. “Dit betreft

mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.
” Win-win! Wie niet horen wil krijgt een waarschuwing. Want
er is ook een ‘aanzienlijke extra inzet gepleegd door de boa’s’,
de zogeheten ‘bijzondere opsporingsambtenaren’. Zo zijn er
tussen juli 2017 en maart 2018 660 waarschuwingsbrieven
verstuurd en 217 officiële waarschuwingen. Ook zijn er
96 boetes uitgedeeld, variërend van € 95 tot € 380. Op
pakweg 80.000 huishoudens is dat peanuts. VANG is dus
goed ontVANGen. Er is één probleem: ‘nog veel afval wordt
geplaatst op tijden en momenten dat we niet in de wijk
zijn.’ Neemt niet weg dat het foutief geplaatste afval wordt
besnuffeld om de weinig duurzame onverlaat alsnog in het
gareel te krijgen. Wat zat er de laatste weken bij ons (nog)
in het restafval? Een dubbelgevouwen rolgordijn, luiers van
kleinkinderen, bedorven vleeswaar in de plastic verpakking,
een klein restantje laminaat, lege bierblikjes, flessendoppen,
metalen deksels van allerlei potjes, piepschuim uit een
verpakking, een partijtje oude CD’s en DVD’s.
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Hoogleraar Ellen van Bueren: ‘Duurzame, circulaire economie lonkt onvermijdelijk’

‘WE ZITTEN MET
Z’N ALLEN IN
HETZELFDE
SCHUITJE’
Hoe maken we ‘goede’ – d.w.z. duurzame, leefbare, toegankelijke steden?
Met die vraag houdt hoogleraar urban development management Ellen van
Bueren (1972) zich dagelijks bezig. Ze is van huis uit bestuurskundige, met
een grote belangstelling voor stedenbouw. In 2009 promoveerde ze aan de
TU Delft op duurzame beleidsontwikkeling in de gebouwde omgeving.
Het is voor aardbewoners, ook voor hen die in welvarende streken zoals de onze leven, een
lastig karwei: je te realiseren dat de wereld er in rap tempo anders uit moet komen te zien, dat
je je gedrag moet aanpassen en dat het ook nog een smak geld gaat kosten. En dat allemaal
om deze planeet zo netjes mogelijk over te dragen aan volgende generaties.
Van duurzaamheid beginnen we langzaamaan te snappen wat daarmee wordt bedoeld. Geen
gas, en zo. Circulaire economie is een lastiger ding. Het komt erop neer dat we geen dingen
meer weggooien die niet vanzelf weer aan bomen of struiken groeien. “Bij circulariteit komt
de vraag: wat is dat nou precies? Hebben we voldoende precieze indicatoren om te kunnen
beoordelen of een bouwbedrijf circulair opereert? Bij al dit soort ommezwaaien in onze manier
van leven zitten tegenstrijdige doelen en belangen."
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"En er is altijd enige wetenschappelijke
onzekerheid over zoiets als het klimaat. Maar
is dat voldoende reden om te zeggen: dan
doen we maar niets? Ik vind van niet. Want
we zijn het er natuurlijk wel over eens dat er
iets mis is met het klimaat. We merken daar
steeds meer de effecten van. Mij lijkt daarom
dat we er iets aan moeten doen, willen we
niet met z’n allen kopje onder gaan.”
Ellen van Bueren is hoogleraar ‘urban
development management’ aan de TU Delft.
Ze houdt zich zo bezig met de vraag hoe je
stedelijke ontwikkeling effectief kunt sturen,
vandaag de dag tegen de achtergrond van
een paar grote vraagstukken die ook op de
steden afkomen. Voor ontwerpers is volgens
haar een hoofdrol weggelegd als het gaat om
het uitstippelen en vormgeven van de weg
naar duurzaamheid en circulariteit. Het is aan
hen om in de schaarse ruimte van de stad ook
de oplossingen voor klimaatvraagstukken
en duurzaamheid te laten landen. “Ze
moeten zich heel erg bewust zijn van al
dat ruimtebeslag dat nodig is voor die
oplossingen. Klimaatadaptatie vraagt ruimte
voor water, voor groen. Technologie en ICT
spelen een belangrijke rol in de oplossingen,
maar brengen ook weer eigen vraagstukken
mee. Stedenbouwers kunnen een heel grote
rol spelen om ontwerpend oplossingen aan
te dragen die de verschillende claims op
ruimte recht doen. Ze kunnen laten zien wat

voor afwegingen nodig zijn. Die afwegingen
kunnen per plaats verschillen.”
Klimaat, energietransitie, nieuwe vormen
van mobiliteit, snelle technologische
veranderingen maar ook nieuwe uitdagingen op het gebied van zorg en
gezondheid raken in deze jaren ongeveer
tegelijkertijd de samenleving. Daarom zijn
ook afgestemde, gebundelde oplossingen
nodig. Stedenbouwers moeten dus heel
goed om zich heen kijken?

dan heb je minder zonnepanelen nodig. Zo
zijn er vanuit al die thema’s lokale invullingen
te ontwikkelen. Stedenbouwers moeten
daarvan een goede vertaalslag maken. Juist
verbeelding kan enorm helpen om mensen
zicht op de toekomst te geven."
In deze jaren lijkt het er sterk op dat de
techneuten het uitmaken en politici achter
hen aanhobbelen.

Dat vraagt ook andere competenties van
de stedenbouwers?

“Ja, de techniek loopt voorop, zoals altijd.
Als je het aan transportplanners vraagt,
komen ze met zelfrijdende auto’s op groene
wegen. Vraag je het aan smart-grid mensen,
dan krijg je prachtige plaatjes van aanbod
van en vraag naar energie. Wat je ook ziet
in al die toekomstplaatjes: geen mensen.
Al die plaatjes zijn technisch van insteek,
eendimensionaal. Hoe daar de mens in past
als gebruiker van het gebied, is niet duidelijk.
Veel van die plaatjes zijn ook normatief: we
moeten dit, dat is het beste. Dat leidt dus tot
weerstand, zoals je ziet in de gasdiscussie."

“Van hen vragen we vooral kennis van diverse
domeinen, maar vooral sensitiviteit voor
de vraagstukken die spelen. En het vereist
een heel degelijke plaatselijke gerichtheid,
kennis van het gebied waarin je werkt. De
vertaalslag wordt heel gebiedsgericht, heel
erg afhankelijk van specifieke condities van
de plek. Zit je op een aardwarmtebubbel,

“Liefst los je dit soort problemen internationaal
op. Er is de Circular Economy Package van
de EU, Maar dat gaat langzaam. Wil je dan
toch zelf actie ondernemen? Het heeft
alles te maken met de vraag: wat voor soort
samenleving wil je in de toekomst hebben.
Want op deze manier kom je nooit uit deze
discussies. Ook het circulaire economische

“Klassieke indelingen, schaalniveaus en
functie- scheidingen gaan niet langer op.
Je gebruikt je woning ook om er te werken,
op je werk doe je privé-dingen, als we straks
zelfrijdende auto’s hebben wordt transporttijd
ook werktijd. Exit functiescheiding. Die is niet
meer vol te houden in de samenleving van
vandaag.”
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model gaat nog sterk uit van economische groei als ons hoogste doel. De vraag
is nu: zou je het ook bij een ander economisch model kunnen ontwikkelen? Het
kapitalistische model leidt tot allerlei externe effecten (zoals milieuschade, opraken
van grondstoffen, HS) en grotere ongelijkheden tussen groepen. Als je bij de
winnende groep zit, kun je daar op korte termijn heel gelukkig van worden. Maar
ook de kinderen van de winnaars worden daar op termijn niet gelukkig van. We
zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje. Daarom stel ik voor dat we naar een ander
waardenmodel gaan, een stelsel waarin iedereen een beetje aan zijn trekken komt
en waarbij die externe effecten ook worden opgenomen.”
We debatteren eindeloos over zwarte piet en een Oekraineverdrag, maar niet
over deze vraag. Die vormt toch wel de essentie van onze toekomst?
“Nee, we hebben geen maatschappelijk debat. Het gaat steeds over incidenten
of urgente problemen die om een oplossing vragen. Maar over de vraag wat voor
samenleving we willen, hebben we het niet.
Dat gebeurt pas, wanneer de stad onder water staat? “Dijkgraven hadden af en toe
zo’n opwelling, dan riepen ze: O Heer, geef ons heden ons dagelijks brood en af en
toe een watersnood. Daarmee werd wel hun bestaan gelegitimeerd. Ik denk dat
bottom up-bewegingen, zoals jullie Stadslab en andere stedelijke experimenten,
een heel grote rol kunnen spelen om te onderzoeken en onder de aandacht te
brengen hoe we dit soort fundamentele vraagstukken kunnen worden benaderd.”
De mensen zouden het debat zelf moet aankaarten? “Ja, dat is zo gek niet. Zij
moeten de wereld vormgeven, zij zouden die nieuwe waarden moeten bepalen.
Daarom vind ik circulaire economie ook een mooi concept. Dat gaat uit van een
heel gebiedsgerichte benadering. Als je in een gebied, in een wijk, kringlopen wilt
sluiten, moet je het onvermijdelijk eerst met z’n allen over die waarden hebben.”
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WE GAAN EEN WIJK BOUWEN
We zien het ook in recente inleidende
beschietingen over een klimaatakkoord:
het bedrijfsleven zegt graag mee te doen,
behalve aan de rekening. Dan roepen de
ondernemers in koor: ‘Onze internationale
concurrentiepositie wordt bedreigd!’ Hoe te
handelen?
Van Bueren: “De eerste vraag is: wat voor
buurt wil je daar in de toekomst creëren?
Wie gaan daar wonen? Welke partijen zijn
nu al betrokken die ook in de toekomst een
rol zouden kunnen vervullen? Vaak zijn er
al bepaalde ondernemers, buurtbewoners,
direct omwonenden, een ontwikkelaar. Maak
een gedegen analyse van dit spelersveld en
de wensen die de verschillende spelers voor
het gebied hebben.”
“Te vaak vervallen we, helemaal in
duurzaamheidsvragen,
in
technische
opgaven. Daarin kiezen we al voor een
bepaald technisch principe om kringlopen
te sluiten of iets duurzamer te maken. Maar
dat staat héél ver af van de burger, het staat
ook vaak heel ver af van de waarden die je wilt
creëren. En dan wordt iets in ontwikkeling
gebracht, maar de business case sluit dan
niet. Omdat je aan het eind zit: je gaat iets
nieuws doen, wat binnen de huidige context
niet tot toegevoegde waarde leidt.”

“Mijn boodschap: neem de mensen mee.
Dan kom je tot andere invullingen van
waardebegrippen. En je raakt misschien
ook de karikaturen kwijt die we elkaar
opplakken. Ontwikkelaars zijn zakkenvullers,
gemeenten punaisepoetsers met alleen
maar bureaucratische rompslomp. En dan
kom je tot conclusie dat de ontwikkelaar iets
wil verdienen. Hoe dan, onder welke condities
doet hij dat? Lastig voor gemeenten is dat ze
in feite weinig of niks kunnen afdwingen.”
Circulaire bouwers zorgen voor gesloten
kringlopen. Dus er hoeft geen energie bij
in deze wijk. En ook de waterhuishouding
‘loopt rond’. Liefst worden bouwmaterialen
hergebruikt of wordt in elk geval in ontwerp
en uitvoering rekening gehouden met de
herbruikbaarheid van het
materiaal. De wijkbewoners delen heel wat
spullen, tot en met de auto, wellicht. Dat
is duurzaam, financieel voordelig en het
bevordert ontmoeting en wie weet enige
samenhang in de wijk. Een en ander vergt
wel wat idealisme en missiewerk, wellicht......

Een ware waslijst aan duurzaamheidsideeën lieten
de deelnemers aan de inspiratiedag over het
Amphiaterrein achter op 28 oktober vorig jaar.
Een greep:
• Toekomstgericht bouwen + flexibel
(evensloopbestendig)
• Milieubewuste bewoners
• Welbevinden i.p.v. welvaart
• Stadslandbouw, eten verbouwen
• verticaal groen
• Centraal afvalpunt - direct naar verwerker (voorbeeld
Kopenhagen)
• Groen afval gebruiken - biomassa
• Modulair bouwen
• Aanpasbaar bouwen
• Combineren functies
• Beter dan Nul op de Meter (pluswoningen)

“NEEM DE MENSEN MEE. DAN KOM JE TOT ANDERE INVULLINGEN VAN WAARDEBEGRIPPEN.”
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BREDASE SLOPER THIERRY STOLWERK WIL GRAAG CIRCULAR WERKEN, MAAR VRAAGT OOK OM HELDER BELEID

HET WERKTUIG VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE: DE SORTEERGRIJPER
Bij Stolwerk in Breda willen ze graag het circulaire
pad op met de tonnen aan materialen die ze uit
gebouwen slopen. Maar daar zijn investeringen voor
nodig en, ze zijn bij Stolwerk niet helemaal van de
charitas, daar zouden ze graag enkele zekerheden
tegenover gesteld zien.

Thierry Stolwerk: belangrijk dat ook overheden duidelijkheid scheppen over circulariteit

Thierry Stolwerk, de derde generatie in de
bedrijfsleiding, was bijna de accountancy ingegaan.
“Het is toch een familiebedrijf, daar ligt dan algauw
je passie”, vertelt hij terwijl we tussen de torenspitsen
van in Breda gesloopte kerken en bergen steenafval
wandelen. Slopen is een vak, doceert de jonge baas.
“Een goede sloper weet waar hij mee bezig is en is
ook nog eens zeer efficiënt. Hij kan goed met de
sorteergrijper omgaan.” De sloopkogel is al lang
gerecycled. “Die was bepaald niet efficiënt”, zegt
Stolwerk met een glimlach. “Daarmee kun je alleen
dingen kapot maken. En dat willen we vandaag de
dag steeds minder. Het is wel ook een rekensom, die
circulaire aanpak: soms is het gewoon niet rendabel
om al het herbruikbare materiaal uit een pand
te zeven. Het is echt anders dan tien, twintig jaar
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geleden, toen was het ‘breng alles maar naar de stort’. Dat doen we
niet meer. Maar dat zorgvuldige slopen kost meer tijd. Daar hangt
dus ook een prijskaartje aan. Het is wel een zaak ook opdrachtgevers
en de overheid mee te krijgen. Opdrachtgevers zeggen nog vaak:
sloop het maar zo snel mogelijk, dan kunnen we snel bouwen. Aan
verandering van die mentaliteit zou iedereen moeten werken.”
Er wordt veel meer gesorteerd op Stolwerk’s werven in Breda. Er is
een winkel in meubels van sloophout. De sorteergrijper, de naam
zegt het al, is een preciezer werktuig dan de kogel van weleer.
Stolwerk juicht meer hergebruik toe, al zou het fijn zijn wanneer
de overheid nog wat duidelijker richting geeft op weg naar een
circulaire economie.

Akkoord over circulair beton
Honderd procent recycling en vermindering van CO2-uitstoot zin
de belangrijkste doelen van het ‘betonakkoord’ dat producenten,
opdrachtgevers en aannemers in de bouw in juli overeenkwamen.
Ook het kabinet tekende mee, in de persoon van staatssecretaris
Stientje van Veldhoven van I&W. Ondertekenaars uit de
opdrachtgevershoek: Rijkswaterstaat, ProRail, uit de bouwerij onder
meer Strukton, BAM en VolkerWessels. Cementbouw en VBI zetten
hun krabbel namens de producenten. Concreet doel is 100 procent
‘hoogwaardig hergebruik van betonafval’ in 2030 en in dat jaar ook
30 procent minder CO2-uitstoot. Hoe en wat wordt nu uitgewerkt
door een ploegje ingewijden onder leiding van oudminister
Jacqueline Cramer van Milieu. Aan haar de taak om van deze
fraaie voornemens harde resultaten te maken. Opdrachtgevers en
producenten verplichten zich al dit jaar om bij nieuwe werken vijf
procent ‘secundair beton’ in hun betonproducten te verwerken.
Dat percentage, zo is de bedoeling, gaat de komende jaren verder
omhoog. Dat gaat een hoop afval schelen, want van alle afval in
Nederland is 40 procent bouw- en sloopafval.

“Wij willen best investeren, maar dan heb je continue afzet nodig.
Het gaat over grote bedragen om bijvoorbeeld machines weg te
zetten die van betonpuin bruikbaar granulaat maken wat grind in
beton kan vervangen. Een overheid die dat stimuleert of daar regels
voor uitvaardigt versnelt wel dit proces.” Maar ook Stolwerk ziet
eigenlijk alleen een circulaire toekomst. “Daar mag ook de politiek
nog wel eens wat duidelijker over zijn. Dat we efficiënter met milieu
en grondstoffen omgaan, zodat mijn kleinkinderen over zestig jaar
ook nog iets hebben.”
Kan het sneller? “Het is dan wel geen crisis meer, maar de markten
zijn nog onzeker. Ze willen wel snel bouwen, maar voorlopig moeten
ze zes maanden op heipalen wachten....”

De sorteergrijper aan het werk bij het voormalig kantoor van de Rabobank
aan de Markendaalseweg in Breda; een mooie sloopklus voor Stolwerk; een
deel van het gebouw blijft staan. Hier komen betaalbare appartementen.
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BABBE HENGEVELD: 'DE KUNST IS HET BOS ZOVEEL MOGELIJK MET RUST TE LATEN'

BABBE’S VOEDSELBOS TELT VELE ETAGES
Tuinbroekengezweef? Dachten wij niet.
Babbe Hengeveld zwengelt het onderwerp
‘permacultuur’ aan: een manier van
leven waarbij je in balans blijft met de
jou omringende natuur. “Niet nemen,
maar geven”, is haar uitleg. Over zo’n
nieuwe Amphiawijk zegt ze: “Die zou
deels zelfvoorzienend kunnen zijn. Maar ja,
iedereen heeft het druk. Wie kan er een paar
uur per dag de groentetuin in? Zou wel mooi
zijn, leren kinderen ook weer waar voedsel
vandaan komt.” Aan de rand van Chaam
hebben Babbe en Jeroen hun voedselbos.
In wording, dat wel. Want een voedselbos
groeit niet helemaal vanzelf. Dat moet je af
en toe een klein beetje helpen door bij te
planten of door juist wat ruimte te maken.
“Als je andere, zeg vruchtdragende bomen
wilt, kun je die vaak onder een bestaande
boom die niets eetbaars oplevert, planten.
Is-ie eenmaal groot genoeg, dan haal je de
grote boom weg.”
Om het in bostermen te houden:
Babbe is nog al eens een ander paadje
ingewandeld. Ze is theatertechnica/
vormgeefster, decorbouwster. Ze is ook

een van de initiatiefnemers van Belcrum
Beach. In Breda is ze vooral bekend
van haar foodguerilla. “Ik ben daar op
STEK ingegroeid. Dat is gebouwd met
hergebruikt materiaal. Je weet het
eigenlijk wel, maar als het zo onder je neus
wordt geduwd, moet je er iets mee, met
materiaalverspilling, voedselverspilling. Ik
heb ook wel iets met koken.”
In haar met veel vrienden en vrijwilligers met
gebruikt materiaal gebouwde restaurant
op STEK kookt ze nu heerlijke gerechten
met de overschotten van winkels. In
Babbe’s Chaamse bos staan notenbomen,
bessenstruiken,
kersenbomen,
allerlei
eetbare planten. Aan de rand zwerft een
troep eenden en staan er, enigszins in
strijd met het voedselbosprincipe, maar je
wilt ook een keer oogsten: perceeltjes met
piepers en een verdwaalde tomaat.
In de duurzame stad pakken mensen af
en toe de fiets, met fietstassen, en fietsen
dan naar Chaam. Daar kunnen ze komen
plukken uit het voedselbos. Of kinderen
kunnen in een wat meer geplande
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groentenpluktuin komen ontdekken dat een tomaat niet uit een machine komt
en een komkommer niet ergens groen gespoten wordt, maar gewoon uit de
grond groeit.
Babbe en Jeroen zijn in gesprek met restauranthouders om te bezien of ze hen
ook kunnen bevoorraden. Er moet immers ook liefst (een beetje) geld worden
verdiend.
Daslook, Hemelsleutel, Jostabes, Olijfbes, Bosaardbei, Brave Hendrik, nog lang
niet alle planten, bomen, paddestoelen, schimmels, en wat er niet al nog meer
groeit, heeft Babbe in kaart gebracht. Want stap één in de voedselboswachterij
is: wachten. Een jaartje observeren. Dus kijken, ruiken, tekenen, opzoeken, de
biotoop in beeld brengen. Een bos is een ecosysteem. De levens van al die flora en
fauna hangen met elkaar samen.
En dan is er nog het waterbeheer. “De paddenpoel staat al een tijd droog. We
zijn met het Waterschap in gesprek overeen betere waterregulering.” Na zo’n
observatiejaar kun je een beetje gaan ingrijpen, maar niet te veel. Natuurlijk is
het beste. Dus de kunst is het bos zo veel mogelijk met rust te laten, los te laten,
sterker: zo’n bos moet jou eigenlijk geen werk bezorgen. “Je hoeft niet veel te
doen. Veel planten vinden het fijn om in de schaduw of de halfschaduw te staan.
”Natuurlijk is er af en toe een plaag. “Dan heb je ineens veel luizen bijvoorbeeld.
Even later zie je veel Lieveheersbeestjes. Zo lost de natuur haar eigen probleem
op.”
Van belang om te weten: zo’n voedselbos levert per vierkante meter meer eetbaars
op dan welke ‘monocultuur’ ook. Deels heeft dat te maken met de lagen in het
ecosysteem: er groeit van alles, op verschillende niveaus. Wortels en truffels zitten
in de grond en de noten zitten tot in de toppen van de bomen. Daartussen groeit
ook nog van alles. Er is zo sprake van meervoudig grondgebruik. Reuze efficiënt
dus, zo’n voedselbos. Volgende week eten we Hostascheuten. Smaken een beetje
naar prei, doceert Babbe.
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Hoofdstuk 7

JONAS PEETERS
Hoofdstuk 9
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WAAROM IS
STEDENBOUW IN BREDA
ZO SAAI? OOK OMDAT
GEBRUIKERS ONVOLDOENDE
MEEPRATEN!
Door Jonas Peters
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Stedenbouw gaat over openbare ruimte en de daarin geplaatste bebouwing.
Er zijn veel raakvlakken met andere aspecten zoals architectuur en minder
tastbare zaken zoals het sociale verkeer. Stedenbouw is namelijk niet enkel
van invloed op wat we fysiek om ons heen zien. Hij creëert de ruimtelijke
voorwaarden voor sociale verschijnselen zoals ontmoeting en ontspanning.
Mensen ontmoeten elkaar namelijk niet alleen in gebouwen, maar uiteraard
ook in de openbare ruimte. Stedenbouwers tekenen daarom ook pleinen
en parken in plannen.
Traditioneel gezien zijn het vaak de professionals, meestal in samenwerking
met gemeenten, die bepalen hoe onze wereld eruit komt te zien. Dat
is gelukkig aan het veranderen. Inwoners en gebruikers van de stad
bemoeien zich meer met de leefomgeving dan vroeger in bijvoorbeeld
participatietrajecten bij nieuwe ontwikkelingen.
In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet regelt onder andere
hoe omgevingsvisies (huidige structuurvisies) en omgevingsplannen
(huidige bestemmingsplannen) eruit komen te zien. Zonder nu al te diep
in te gaan op alle theorie: er komen nieuwe onderwerpen aan bod binnen
de Omgevingswet of onderwerpen krijgen een prominentere rol zoals
participatie, gezondheid en energietransitie.
In dit geval wil ik even inzoomen op participatie en plannen binnen de
gemeente Breda. De gemeente laat gelukkig steeds vaker zien dat ze
participatie, anders gezegd een manier om draagvlak te creëren voor
plannen onder burgers, belangrijk vindt. Een prachtige kans natuurlijk voor
de inwoners van de stad om mee te kunnen denken over de leefomgeving.
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BEMOEIZUCHT KAN
MOOIE DINGEN
OPLEVEREN
Een veel gebruikt gezegde is dat we meer van topdown (professionals en gemeente) naar een bottomup (belanghebbenden, de burger) benadering gaan.
Uiteraard zal hier een balans in gevonden moeten
worden. Voor Breda liggen hier natuurlijk prachtige
kansen en er worden ook al kansen benut. Een mooi
voorbeeld is het behoud van cultureel erfgoed in de
Belcrum. Een deel van de oude fabriekshallen van
Backer en Rueb en de Machinefabriek Breda blijven
daar behouden door de inzet van bewoners uit de stad.
Had men dit aan professionals en projectontwikkelaars
overgelaten dan was alles waarschijnlijk platgegooid.
Kortom: De bemoeizucht van de burger kan prachtige
dingen opleveren.

Naar mijn idee is dit precies wat Breda hard nodig heeft: Meer invloed van
welwillende burgers en creatievelingen die heel anders naar de leefomgeving
kijken dan bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwkundige.
Kijkend naar de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in Breda de afgelopen
decennia is het namelijk allemaal nogal braafjes en traditioneel. Veel is recht
toe rechtaan, er zijn weinig afwijkende vormen te zien en veel is traditionele
stedenbouw met vooral rechte lijnen.
Het heeft an sich een degelijke en prettige woonstad opgeleverd waar
het volgens velen van binnen en buiten de stad prettig toeven is. Er zijn
nieuwbouwwijken opgeleverd zoals het Wagemakerspark ter plaatste van
de oude Teodur verffabriek aan de Generaal Maczekstraat, Nieuw Wolfslaar
en de Waterdonken. Er is gesloopt en herbouwd in grote delen van de Hoge
Vught en de Heuvel. Er zijn projecten opgeleverd zoals nieuwe woontorens en
appartementencomplexen verspreid door de stad.
Op zich helemaal niets mis mee, het maakt van Breda nog steeds die prettige
woonstad en de kwaliteit van de woningvoorraad wordt goed bijgehouden en
uitgebreid. Maar het kan allemaal wel wat spannender en creatiever.
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Nieuwbouw aan het Dr. Struyckenplein in de wijk De Heuvel, Uitgevoerd door
NBU, het ontwerp is van MIX i.s.m. Reinier Ubels

Appartementen en eengezinswoningen op
de hoek Marksingel-Markendaalseweg;
project van NBU ontwerp van Reinier
Ubels/MIX.

Wagemakerspark van ELV Architecten, project van AM

Woontoren De Poort van Breda, aan de Kennedylaan bij het park Valkenberg.
Charles Vandenhove ontwierp dit project van Heja
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DOODSE WOONBUURT
IN DE BINNENSTAD
Om een voorbeeld te noemen: de ontwikkeling van het Chassépark in de jaren nul van deze eeuw.
Architectonisch vind ik het mooi en afwisselend, stedenbouwkundig gezien ook erg bijzonder. Er
wonen ruim drieduizend mensen, er is geen auto te bekennen en er is veel ruimte voor groen.
Maar wat is het er saai! Er gebeurt vrijwel niets. In de zomer zitten er hier en daar wel mensen
op kleedjes en spelen er kinderen. Voor de rest oogt het nogal doods voor een woonbuurt in de
binnenstad. Er is geen dynamiek zoals in een traditionele woonstraat.
Het grootste dieptepunt is het dak van de Chasséparking. Een kale vlakte waar werkelijk niets
gebeurt. Je zou zeggen: leuke plaats voor evenementen. Maar die zijn er niet of nauwelijks omdat
ze voor overlast zorgen en die is onwenselijk in een woongebied. Enkel het ‘geluidloze’ evenement
Breda Photo gebruikt de openbare ruimte dankbaar als expositieruimte. Dit is een van de mislukte
openbare ruimten van Breda, echt een gemiste kans. Was dit ook zo ontworpen als men ‘out of
the box’ aan de slag was gegaan met bewoners en creatievelingen?
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Beelden van het Chassépark, naar mijn idee
gelukt qua architectuur en ook het idee van
de groene openbare ruimte zonder auto’s
is zeker niet slecht. In de dagelijkse praktijk
mist het echter de levendige dynamiek van
een woonbuurt. Met name het dak van de
Chasséparking is een gemiste kans.
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HET MISLUKTE
STATIONSPLEIN
Een ander voorbeeld wat nog vol in ontwikkeling is: het stationsgebied en dan met name de Stationslaan ten
Noorden van het station. Toen het station werd opgeleverd vond ik het eigenlijk wel mooi en statig maar hoe
vaker ik er kom, en dat is dagelijks, hoe meer ik mijn twijfels heb gekregen bij gebouw en omgeving.
Laat ik positief beginnen, het is knap een gebouw te ontwerpen waar zoveel functies in zitten (wonen, werken,
reizen (bus en trein), winkelen, eten, parkeren). Wat betreft de bussen en treinen en de uitgang en uitstraling
aan de centrumzijde heb ik er ook niets op aan te merken. Maar even afgezien van het feit dat het, gezien
de leegstand van winkels, deels een distributieplanologische mislukking is, is het ook qua uitstraling aan
de noordzijde nogal saai. Een strak gebouw volledig opgetrokken uit baksteen? Goh wat spannend.. En een
verdiept plein?
Het gebouw zou toch een verbinding vormen tussen de binnenstad en de Belcrum? Dat verdiepte
plein waar je, bij het verlaten van het station, uitkijkt op een melange van fietsen en niet op de Belcrum
is ook een gemiste kans. Visueel is er als je het station uitloopt niet echt te spreken over een verbinding.
De geluiden van bewoners en verschillende mensen die ik spreek over dit plein worden steeds luider: dit
plein is mislukt. Hoe had het eruit gezien als dit plein gelijkvloers met de Belcrum was aangelegd? Was het
dan meer een ontmoetingsplein geworden voor reizigers en inwoners van de stad? Was dit plein ook zo
bedacht als bewoners en andere creatievelingen meer invloed hadden mogen uitoefenen? Vooral die laatste
vraag is voor ons allen van belang: wij zijn immers de gebruikers van deze openbare ruimte. Ik hoop van
harte dat besluitvormingsprocessen voor dit soort grote projecten straks bestookt worden door gebruikers,
creatievelingen, inwoners, ervaringsdeskundigen.
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Maar soit, als men de omgeving nu wat spannender in zou richten dan wordt de Stationslaan vast
een mooi totaalplaatje en past het station daar prima in. Helaas kom ik echter tot de constatering dat
het niet veel spannender gaat worden dan rechte lijnen, veel (rode) baksteen, en weinig afwijkingen
qua vorm.
De rechtbank heeft dan gelukkig nog een afwijkende kleur en hoogte maar de rest? Gezien de
plannen voor de Thes-locatie waar tevens de Albert Heyn (oostzijde station) terugkeert en voor
5Tracks (westzijde station) en de saaie gevels van Breda Vooruit die ondertussen bijna allemaal zijn
opgeleverd kan ik enkel concluderen dat Breda weer lekker traditioneel recht toe recht aan bezig is.

Huidige en toekomstige bebouwing langs de Stationslaan: hierboven woningen van Breda Vooruit en het Thesproject waar
tevens de Albert Heijn in terug zal keren; links van boven naar beneden de stationsentree, het project 5 Tracks. In dit laatste
project is gelukkig nog wat kleur te herkennen maar kijkend naar het geheel had het wat mij betreft allemaal wel wat
spannender gemogen. Onderaan naast elkaar: appartementen op de plek van de Rabobank aan de Markendaaleweg en een
impressie van een mogelijk appartementengebouw dat onderdeel vormt van de Drie Hoefijzers Noord.
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Spannender stedenbouw in Tilburg en Eindhoven?
Zou een straat als deze, het visitekaartje van de stad met enorme potentie, er ook zo uit komen te zien als
zich kunstenaars, bewoners en ander gespuis tegen de ontwerpen aan hadden bemoeid? Ik denk van niet.
Wederom een gemiste kans Breda. Ik hoop van harte, en daar ziet het gezien het gebiedperspectief wel naar
uit, dat het Havenkwartier en andere ontwikkelingen in Breda er wat spannender uit komen te zien.
Want op dit moment vind ik dat de noordelijke spoorzone in Tilburg en vele projecten in Eindhoven er veel
spannender, afwisselender en creatiever uitzien dan onze toekomstige Stationslaan. Hiermee wil ik niet
zeggen dat het ook per se mooier is… Wat ik vooral duidelijk wil maken is dat Breda nogal braafjes is en dat er
zo veel meer gekke en bijzondere dingen mogelijk zijn. Dus, bewoners van Breda, bemoei je met je omgeving
en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden en respecteer tevens het feit dat over smaak niet te twisten
valt..
Met de klok mee huidige en toekomstige bebouwing langs de Stationslaan, woningen van Breda Vooruit, het
station, het Thes-project waar tevens de Albert Heijn in terug zal keren en het project 5 Tracks. In dit laatste
project is gelukkig nog wat kleur te herkennen maar kijkend naar het geheel had het wat mij betreft allemaal
wel wat spannender gemogen.

Hiernaast zie je impressies van de spoorzone ten noorden van het station in Tilburg. Met de klok mee, linksboven te beginnen: de
voormalige locomotievenwerkplaats van Prorail, een nieuwbouwproject met voornamelijk woningen, het station van Tilburg, wederom
een voormalige werkplaats van Prorail en nog een woningbouwproject. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat men gebruik kan
maken van een aantal interessante oude gebouwen die ooit als werkplaats dienden voor de NS. Dit neemt niet weg dat in combinatie
met gevarieerde nieuwbouw (zie kleur en vormkeuzen rechts voor nieuwbouw aldaar), oude gebouwen van de NS en het monumentale
station dat ook een markante vorm heeft, het geheel toch wat spannender en speelser oogt. Is het mooier? Dat laat ik aan de beschouwer,
gevarieerder is het zeker.
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Tilburg met zijn
veelbesproken
Spoorzone
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Eindhoven gaat Rotterdam achterna
Tot slot, afbeeldingen van gerealiseerde of nog in planvorming zijnde hoge gebouwen in
Eindhoven, dat Rotterdam achterna gaat. Op deze pagina het project De Bakermat dat zal
verrijzen aan de Marconilaan, de hypergroene Trudotoren met sociale huisvesting, maar ook
125 bomen en 5200 planten, die zal verrijzen aan het Ketelhuisplein. Op de rechterpagina
het mega project District E naast het centraal station (hoogste toren: 158 meter) en de
gerealiseerde Vestedatoren.
Hebben bewoners hierover meegedacht, eerlijk gezegd weet ik het niet (ik vermoed van
niet). Wat ik wel constateer is dat de architecten en stedenbouwers behoorlijk ‘out of the box’
zijn gegaan. Dit is nu wat ik bedoel met afwisselende en creatieve gebouwen met afwijkende
vormen, kleuren en/of uitstraling. Ik zou zeggen bewoners van Breda, trek aan de bel als er
zich iets in uw leefomgeving gaat ontwikkelen!
Moet u dan sturen op dit soort hoogbouw? Dat is uw keuze! Inzake deze voorbeelden gaat
het mij overigens ook niet om de hoogte maar vooral om de afwijkende uitstraling. Deze
gebouwen zijn wat mij betreft een stuk spannender dan wat er bijvoorbeeld in Breda langs
de Stationslaan wordt gerealiseerd.

211

Eindhoven volgt
Rotterdam met
hoogbouw
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WINTERS BOUW & ONTWIKKELING TRANSFORMEERT OOK ZICHZELF

VAN VASTGOED NAAR CULTUURGOED
EN DUURZAME HUISVESTING
De trompet van Miles Davis klinkt in de straatjes die
van het Klaver Jansen-carré straks een van cultuur
doordrenkt, vooral veel opener nieuw stukje stad
maken.
Nee, het is nog niet klaar. We zitten in een gefilmde
artist impression van het ontwikkelplan dat de
opmaat lijkt voor de grote transformatie van het
Havenkwartier van Breda. De conserven van Klavers
Jansen en de wat diffuse bestemmingen eromheen
maken plaats voor woningen en behouden cultuur.
Want cultuur - zoals podium Bloos, theaterwerkplaats
Tiuri en de hiphop-Scene of Dance - is verknoopt met
dit deel van Breda’s hipste wijk van het moment, de
Belcrum.
Dat was ook voortdurend het uitgangspunt voor
Michiel Stevens en zijn gezelschap in het Consortium
Spoorzone Breda. De tocht waarmee Winters bouw &
ontwikkeling, Sprangers en corporatie Alwel nu bijna
de finale bereiken was een Odyssee. Zonder Cyclopen
en Sirenen deze keer, maar met heel wat te overwinnen
hindernissen. Partners haakten af of struikelden zelf,
de politiek was niet altijd even duidelijk, er fietste een
economische crisis doorheen. Dan moet je wel een
klein beetje uithoudingsvermogen hebben om zo’n
tocht te volbrengen.

Het is ook wel een clubje, deze drie. Met elkaar
vertegenwoordigen ze vijf eeuwen ervaring in bouw,
ontwikkeling en volkshuisvesting. Sprangers is de
oudste met ruim 220 jaar, dan volgt Winters, al bijna
170 jaar actief en de oudste voorzaat van corporatie
Alwel, recent weer eens gefuseerd, zag een eeuw
geleden het levenslicht.
Het trio houdt elkaar nu zo’n vijftien jaar vast om
de spoorzone met woningen en voorzieningen op
gebied van onderwijs en cultuur tot een sociaalculturele en economische magneet te maken als
tweede hart van de binnenstad van Breda.
Hij ziet cultuur als een belangrijke aanjager van
de economie. Natuurlijk wilden de partners in het
consortium op zekere dag geld verdienen met
projecten in de spoorzone. Maar dan graag in
voornoemde context. In een historische brochure
uit 2004 noemden ze het de ‘culturalisering van
de economie’. De spoorzone, vanzelf al een stikaantrekkelijk gebied vanwege de multimodale
verbindingen, zou een cultureel-economisch icoon
van Breda kunnen worden.
Die kans is er nog altijd, vindt Stevens. “Dit is en
blijft een gruwelijk interessant knooppunt. Deze
stad heeft geweldige kansen, vooral in dit deel van
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de binnenstad. Dat zagen we destijds al, toen
allerlei samenwerkingsverbanden tot stand
kwamen rond Breda 750. Die sfeer, die energie,
die waren geweldig. Nu ligt er hier voor Breda
een gouden kans. Daar moet de stad zich dan
ook op concentreren, overal een beetje gaat niet
werken. Hier moet het gebeuren, hier moet je
alles uithalen.”Ook Stevens ziet in dit stadsdeel
graag een ‘marker’, een landmark, een (steden-)
bouwkundige attractie verrijzen. Hij noemt Metz,
waar pal naast het station een dependance van
het Centre Pompidou is opgericht. Daarmee
heeft deze Franse provinciestad zichzelf een
enorme zet gegeven. Van Lille, na de aantakking
op de TGV, komen soortgelijke berichten. De
boodschap: grijp je kansen!
Ruimte is er voldoende, vindt Stevens, ook voor
tienduizend woningen binnen de stedelijke
bebouwingsgrenzen. Ja, dan zullen sommige
projecten net wat meer complex zijn dan wanneer
je weilanden kunt volbouwen. En transformatie
van bestaand vastgoed is ook ingewikkeld.
Maar zeker niet ondoenlijk. Stevens heeft
daarvoor deze voorzetten: “Laat combinaties van
ontwerpende en uitvoerende bedrijven voor dit
type projecten met een integraal plan komen.
Waarom: omdat je die combinatie nodig hebt bij
de circulaire werkwijze die je hier wilt. Mensen
van de vloer, de vaklieden, zien veel beter wat er
met producten uit gebouwen kan dan mensen
achter tekentafels. Ontwikkel nieuwe processen
voor dit soort projecten, daarmee win je aan

kwaliteit en bespaar je geld.” Net als Philips,
dat geen lampen maar licht levert, koerst
Stevens aan op een aanbod van duurzame
huisvesting voor zijn klanten. “Huisvesting is
niet vastgoed. Vastgoed is de schil. Huisvesting
creëert een heel belangrijke voorwaarde voor
mensen om te leven, te werken, te recreëren.
Ons aanbod: We ontwikkelen samen met een
opdrachtgever een gebouw, maar ik verbind
me daar voor lange tijd aan, wie weet voor de
gehele levensduur van het project. Ik houd
de huisvesting voor de klant op orde. Ja, dat
kan betekenen dat je op zekere dag een
vastgoedportefeuille hebt.”
“Wat daarbij goed gaat helpen is Building
Information Modeling, BIM: van elk gebouw

maak je een digitale tweeling tot op het
kleinste detail en met alle relevante materialen,
verbindingen en exploitatielasten. Het model
toont je, ook zodra je iets wilt veranderen of
repareren wat dat bouwkundig of technisch
betekent, welke materialen je nodig hebt en
wat het kost. Onderdeel niet beschikbaar?
Dan stuurt het model de 3D-printer in onze
hal aan om het te maken. Het model weet
dus precies wat er in dat gebouw zit, en dus
ook hoe je onderdelen of materialen slim kunt
hergebruiken. Het is zo ook een voorwaarde
voor efficiënt circulair bouwen. “
Toekomstbeeld van het Klavers-Jansencomplex in de wijk
Belcrum in Breda; hier blijft een aantal culturelevoorzieningen,
er komen ook woningen.
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“Ook de klant kan dagelijks meekijken in zijn
eigen huis of bedrijfspand. Het staat op zijn
of haar telefoon. Het is dus ook een heel open
manier van samen optrekken.”

De nieuwbouw van de KSE, de Katholieke
Scholengemeenschap Etten-Leur

Newworldcampus is het rersultaat van een circulaire
verbouwing van een voormalig Haags postkantoor.

Het BIM-systeem verzamelt zo heel veel data van
gebouwen en bouw- en onderhoudsprocessen.
Het wordt dan ook een lerend systeem, dat - zo
legt Stevens uit - jou over vijf of tien jaar zegt:
nee, dat kun je toch beter in een andere volgorde
doen.
In Michiel Stevens schuilt, ook na meer dan
een kwart eeuw ervaring in de harde markt
van de projectontwikkeling en bouw, nog altijd
een idealist. Een even nuchtere als ambitieuze.
Want de missie van Winters staat nog onverkort
overeind: “Wij willen binnen afzienbare tijd tot de
beste producenten van duurzame huisvesting
binnen de Benelux behoren. We hebben die
termijn een paar jaar terug op vier jaar gezet.
Dat was net iets te voortvarend, maar de stip
staat. De maatschappelijke werkelijkheid is:
transformaties
van
bestaande
gebouwen
worden belangrijker. Voor de crisis haalden we
driekwart van de omzet uit nieuwbouw, nu is
het fifty-fifty transformatie en nieuwbouw. Dat

willen wij ook zo houden. Want huisvesting is
vandaag de dag ook: een gebouw afpellen als
het op is, en kijken wat je met het materiaal nog
meer kunt. Daar doen we ervaring mee op. Zo
hebben we een voormalig postkantoor in Den
Haag, al werkende, omgebouwd tot een modern
bedrijfsverzamelgebouw. Door voor de voet uit te
demonteren en op gezette tijden onze mensen
met de architect te laten kijken: wat kunnen we
met deze spullen? Dat is een klus die moet je ook
overlaten aan de vaklieden, die kun je bijna niet
aan de tekentafel ontwerpen. Zo werd dit project
ook betaalbaar, want er waren geen projectleider
en geen werkvoorbereiders. Onze vakmensen
leidden de weg.”

Kantoor en showroom van Kapimex in Breda dat life style-producten ontwikkelt.
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Vier waardeteams dragen Winters
Vier nagenoeg zelfstandig opererende ‘waardeteams’
funderen samen Winters bouw & ontwikkeling. In het
team Design and Build komt de huisfilosofie naar voren:
Winters wil van eerste idee tot laatste steen betrokken
en verantwoordelijk zijn bij het ontwerp- en bouwproces.
Het team Bouw is vooral uitvoerings- en productiegericht
bij grote en uitdagende opdrachten voor nieuwbouw
of renovatie. Winkel- en kantoorconcepten vinden
in het team Projectrealisatie hun partner. Het team
Bouwservice
verzorgt
24-uurs
servicediensten,
onderhouds- en kleine verbouwprojecten.
Een omgekeerde piramide, de organisatie van Winters
bouw & ontwikkeling. “Ik zit onderop”, vertelt directeurbestuurder Michiel Stevens. “Bovenin zitten de
vakmensen. Ik kijk mee, maar ik wil niet meer in de rol
van baas. Ik stel soms een vraag: waarom doe je dat zo?
Er is ook best af en toe discussie. Maar vertrekpunt is: laat
de mensen die daar goed in zijn hun werk organiseren,
hun dingen doen. Ik zie ook in mijn bedrijf dat we achter
het bureau dingen uit zitten te denken, terwijl ze dat op
de vloer al lang weten. Het kan ook voorkomen dat die
mooie timmermansoplossing toch niet de beste is. Daar
praat je dan met elkaar over.” Winters heeft een eigen
‘jeugdopleiding’ met eigen leermeesters die samen
met Bouwradius en Bouwschool Breda beginnende
bouwvakkers opleiden tot vaklieden.

Het nieuwe, duurzaam herbouwde paviljoen van
ecologiecentrum en kinderboerderij Wolfslaar in Breda

Hoofdstuk 7

JONAS PEETERS
Hoofdstuk 10
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VERDWALEN IN
DUURZAAMHEID
Door Jonas Peters

Duurzaamheid is letterlijk een begrip waarin we
steeds vaker verdwalen, wat is duurzaamheid nu
eigenlijk? Het is een containerbegrip geworden.
Vrijwel alles wat te maken heeft met maatschappelijk
verantwoord leven, milieu, ecologie, circulaire
economie, energie en toekomstgericht denken voor
volgende generaties wordt tegenwoordig onder
het begrip duurzaamheid geschaard. Tijdens de
inspiratiedag van Stadslab Breda en de wijkraad
Boeimeer op 28 oktober 2017 is de focus met name
gelegd op duurzame oplossingen die mogelijk
zijn in combinatie met bestaande en toekomstige
bebouwing op het Amphiaterrein.
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Hergebruik van bestaande bebouwing
Hergebruik van bestaande gebouwen op het Amphiaterrein is vaak genoemd
tijdens de sessie duurzaamheid, hergebruik van de casco’s in het bijzonder.
‘Jas’ en binnenwerk boeien minder. De uitstraling van de gebouwen is niet
meer van deze tijd om nog maar te zwijgen over de kwaliteit van de isolatie
en verdere technische aspecten van deze gebouwen. Gebouwen die concreet
benoemd zijn voor eventueel hergebruik zijn de zusterflat en de zuidelijke
vleugel, tevens het oudste gedeelte, van het ziekenhuis zelf (foto’s).

Amphia ziekenhuisterrein, met
gearceerd bovenin het zusterhuis,
onderin de Zuidvleugel, de oudste
gedeelten.

Amphia ziekenhuis, Zusterhuis (ook wel: de
'hunkerbunker')
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Impressies van de zuivleugel van het huidige ziekenhuis, vanaf de zijkant (Links) en vanaf de zuidzijde (rechts). Op de laatste foto ligt het gebouw
verscholen achter een ander gedeelte van het ziekenhuis.

Impressie van de zuidvleugel net na de
realisatie in 1958. Destijds betrof het nog
een op zich zelf staand gebouw. Je zou
ook kunnen zeggen dat dit het enige
gebouw op het terrein is met enige vorm
van cultuurhistorische waarde. Het betreft
namelijk typische sobere en functionele jaren
'50 bebouwing.
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Een ander idee waar enthousiast op gereageerd werd is
het hergebruik van de bestaande kelders voor bijvoorbeeld
toekomstige parkeergarages en opslagruimtes voor o.a. huizen en
appartementencomplexen. Naast hergebruik van deze gebouwen
zijn er wellicht nog meer mogelijkheden zoals hergebruik van de
bakstenen die overblijven na sloop van overige bebouwing en
hergebruik van alle straatstenen. Het zou mooi zijn als dit op het
toekomstige Amphiaterrein zelf gebeurt. Deze materialen kunnen
ook voor andere projecten worden gebruikt.

Nul op de meter
Een unaniem geluid dat zeker niet alleen in de workshop
duurzaamheid hoorbaar was betreft het verlangen om
energieneutraal en duurzaam te bouwen. Gebouwen die compleet
zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie en tevens zo min
mogelijk CO2-uitstoot veroorzaken. Gasloos bouwen is hierbij
de eerste stap. Het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen,
zonneboilers en restwarmte zijn voorbeelden van milieuvriendelijke
manieren van energieopwekking. Zeker is dat er straks genoeg
daken en gevels zullen verrijzen die geschikt zijn voor zonnepanelen.
Hoe mooi zou het zijn als de zusterflat hergebruikt kan worden
en vrijwel volledig voorzien wordt van zonnepanelen in gevels en
op het dak? Daarnaast zou het mooi zijn als een ontwikkelaar ook
milieubewust omgaat met energieverbruik en materialen tijdens
de bouw van het project.
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ENKELE VOORBEELDEN VAN
DUURZAME TOEPASSINGEN
& IDEEËN
Levensloopbestendige woningen:
wonen voor alle generaties
Levensloopbestendige woningen zijn in de breedste zin woningen
die aangepast kunnen worden voor gebruik door alle generaties.
We krijgen de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing
van onze bevolking, het is dus zaak om hierop in te spelen. Dit kan
op woningniveau door bijvoorbeeld woningen te creëren zonder
drempels en met alle voorzieningen op de begane grond. Maar het
mooiste zou zijn als er woningen worden ontwikkeld die in eerste
instantie geschikt zijn voor starters maar door een aantal simpele
aanpassingen om te zetten zijn naar een seniorenwoning: zogenaamd
aanpasbaar bouwen.

Tijdens de verschillende sessies werd er enthousiast gereageerd op
dit soort ideeën. Ook het gebruik maken van de reeds aanwezige
voorzieningen van zorgcentrum Aeneas werd veel genoemd.
Toekomstige seniorenwoningen zouden gebruik moeten kunnen
maken van deze voorzieningen. Overigens zijn levensloopbestendige
woningen niet enkel duurzaam, ze dragen ook sterkt bij aan een
gezonde sociale cohesie in een buurt. Als mensen langer in de
vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen zorgt dit voor een
sterker saamhorigheids- en veiligheidsgevoel. Dan is de combinatie
met een zorgcentrum wel reuze handig.
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MULTI GENERATION LIVING
Modulair bouwen
Naast levensloopbestendig bouwen is ook modulair bouwen een duurzame
oplossing. Bij dit idee worden delen van woningen in de fabriek gemaakt
en op locatie gemonteerd. Het voordeel hiervan is dat er meer ruimte wordt
geboden om verschillende functies met elkaar te combineren. Juist omdat de
gebouwen relatief gemakkelijk aanpasbaar zijn door het bijvoorbeeld verkleinen
of vergroten van ruimtes. Zo kan een eengezinswoning makkelijk omgebouwd
worden naar een huis bestaande uit twee appartementen, om maar eens een
voorbeeld te noemen.

Is afval echt afval of is het een grondstof voor iets nieuws?
Vandaag de dag wordt er steeds meer gebruik gemaakt van afval dat we vroeger beschouwden als nutteloos. Gft-afval, papier,
plastic en restafval: de gemeente Breda heeft inde stad intussen nieuwe containers verspreid en ondergrondse restafval-containers
gemaakt,om al deze zaken gescheiden in te kunnen zamelen.
Tijdens de sessie duurzaamheid is er eveneens gesproken over een pneumatisch systeem waarbij afval wordt verzameld in
ondergrondse containers en middels een buizen systeem wordt ‘weggezogen’. Maar denk ook eens aan gebruik van het gft-afval voor
de stadslandbouw? Of het gebruik van vrijkomende gassen uit afval voor het opwekken van biomassaenergie? Biede oplossingen
dragen bij aan het energieneutraal en zelfvoorzienender maken van het gebied.
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“ONZE WIJK
VOOR IEDEREEN”
DOOR PAUL DIELISSEN
Samen leven, wonen, werken en ontspannen in een gezonde,
aangename en veilige leefomgeving die ruimte biedt aan
iedereen. Een wijk die als een kameleon verandert en mee
beweegt met de behoeften van de bewoners en gebruikers
van dit gebied. Waar ontmoetingsplekken zorgen voor sociale
cohesie en samenhang en mijn woning een rustpunt is in
een druk en hectisch bestaan. Onze wijk is zelfvoorzienend
en onafhankelijk van energiebedrijven door voor de hele wijk
zelf duurzaam energie op te wekken.
Met behulp van wind, zon en aardwarmte produceren we
voldoende energie voor de hele wijk en kunnen we teveel
geproduceerde energie leveren aan de stad om zo een

bijdrage te leveren aan de ambities van Breda om in 2044 CO2-neutraal te
zijn. Onze wijk is ontworpen als een prachtig groen park dat mooi aansluit bij
de groene omgeving van het Zaartpark en het zuidelijk gelegen Mastbos. Zo
draagt onze wijk bij aan de ambitie van Breda om stad in een park te worden.
Dicht bij de natuur en dicht bij de stedelijke voorzieningen, kortom het beste
van twee werelden. In onze wijk krijgen fietsers en voetgangers alle ruimte om
het karakter van het park te versterken. Op termijn zal de auto in de stad geen
prominente rol meer vervullen en is de Bredase binnenstad alleen met schoon
autonoom elektrisch vervoer te bereiken. De plekken voor auto’s in onze wijk
maken dan plaats voor groen. In onze wijk is ruimte om zelf groente en fruit te
verbouwen. Flora en fauna krijgen maximaal de ruimte door tuinen en openbaar
groen in elkaar over te laten lopen.
Met respect voor de historische waarde van deze plek is onze wijk ontworpen en
ontwikkeld. Het paviljoen en de “zusterflat” hebben een nieuwe woonbestemming
gekregen voor starters en senioren. Deze prachtige iconische gebouwen zijn
een blijvende herinnering aan het Diaconessen ziekenhuis dat hier ooit stond.
Hergebruik van gebouwen, materialen en grondstoffen vormen een belangrijk
uitgangspunt voor onze wijk. De woningen in onze wijk zijn daarom gemaakt
van gerecyclede bouwmaterialen en kunnen na einde levensduur 100%
hergebruikt worden. De woningen zelf hebben door hun uitstekende isolatie
van natuurlijke materialen een lage energievraag die het mogelijk maakt de
nieuwste technieken op het gebied van duurzame energieopwekking in te
zetten.
De belangrijkste energiedrager in onze wijk is elektriciteit, opgewekt met pv –
panelen, windturbines en waterstof. Energie wordt in de wijk en in de woningen
efficiënt gebruikt door middel van smart grids (intelligente netwerken). Onze
woningen en apparaten communiceren via intelligente technologie met elkaar
en zorgen voor een zorgeloze leefomgeving waar we ons allemaal thuis voelen.

DATUM

9 februari 2018

DEELNEMERS
Ad van Rijswijk, directeur Dubotechniek
in duurzame energieconcepten; Nico Dik,
directeur TeslandiPro, in opwekking, opslag
en
projectfinanciering
van
duurzame
energie; Martin Koppenhol, WM3 Energy, in
energiesystemen voor het bedrijfsleven; Myranda
Beljaars, beleidsadviseur duurzaamheid en
energie gemeente Breda; Pieter Hameetman,
Novum, innovatieve adviseur op het gebied
van energie- en klimaatbeleid; Karin de Vries,
voorzitter wijkraad Boeimeer; Mariëlle Derks,
architect, lid wijkraad Boeimeer; Henk Schol,
coördinator Stadslab Breda; Maaike van
Leeuwen en Loes van Poppel, studenten NHTV
(inmiddels BUAS), Paul Dielissen, adviseur en
projectmanager in duurzame gebied—en
vastgoedontwikkeling en in energieconcepten.
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Het thema van dit inspirerende rondetafelgesprek is een duurzame
energievoorziening voor de herontwikkeling van het Amphia terrein in
Boeimeer. We kijken ook verder, naar de hele stad. Aan tafel zitten mensen
met visie en praktijkervaring die op dit terrein hun sporen verdiend hebben
en al veel mooie projecten op dit gebied gerealiseerd hebben. Van alle
inspirerende ideeën die in dit rondetafelgesprek door de deelnemers is
aangedragen is bijgaand puntig verslag gemaakt. Rode draad is de vraag hoe
de stad van de toekomst er uit ziet en hoe wordt hij verwezenlijkt?
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DE TOEKOMSTIGE STAD
We zien de komende tijd een enorme trek naar de stad. De
(landelijke) woningbouwopgave is groot, per jaar moeten er 75.000
woningen bijkomen. Ontwikkellocaties als het Amphia terrein in
Boeimeer leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van
de woningbehoefte in Breda. De ontwikkeling van deze prachtige
locatie brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee
van alle betrokken stakeholders, gemeente en burgers. In deze
ronde tafel wordt ingegaan op het thema duurzame stedelijke
ontwikkeling. Belangrijke aspecten daarbij zijn de energietransitie,
mobiliteit, innovatie, groen en water en community. Uitgangspunt
voor allen is minder een woonwijk dan een gezonde leefomgeving
waarin mensen met plezier met elkaar leven. Binnen de wijk zijn
er samenhangende buurtjes met huizen die in verschillende
levensfasen te benutten zijn. Toekomstige bewoners kunnen zo
veel mogelijk hun eigen huis ontwerpen. De ontwikkelaar helpt hen
daarbij. Zo ontstaat ook variatie.
De energievoorziening van het gebied krijgt eerst de aandacht. Op
dit gebied is al veel mogelijk maar moet ook nog veel gebeuren,
zoals betere oplossingen voor energieopslag en slimme regelaars
die bepalen wanneer de wasmachine aangaat of de auto laadt.
Bij de energietransitie is de urgentie ineens heel erg groot omdat
Nederland van het aardgas wordt afgekoppeld. Daarom zal een

ontwikkelaar voor Amphia andere duurzame energiebronnen zoals
wind, zon, water en bodem inzetten en gebruik maken van slimme
technologie om de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk te
gebruiken. Energieneutraal is het vertrekpunt, energiepositief de
ambitie. Een gebied als Amphia heeft de potentie om in zijn eigen
energiebehoefte te voorzien. Idealiter zijn de bewoners samen
aandeelhouder of coöperatielid van het Amphiaenergiebedrijf.
Spannend wordt nog de vraag, zo zegt een van de deelnemers
aan de ronde tafel, welke rekening de ontwikkelaar indient voor de
investeringen in energiesystemen. Amphia, elke nieuwe wijk in de
stad, zou in grote mate zelfvoorzienend moeten zijn, te denken valt
aan de volgende oplossingen:

DUURZAME 'TO DO'-LIJST
VAN DE RONDE TAFEL
Functiemenging: wonen en werken combineren
Een combinatie van wonen en werken in de wijk zorgt ervoor dat deelsystemen
maximaal worden benut. De beschikbare deelauto kan op verschillende momenten
door verschillende mensen gebruikt worden. De combinatie zorgt ook voor meer
levendigheid in de wijk.
Gezonde omgeving
In de wijk Amphia worden bewoners gestimuleerd om gezonder te leven. Netwerken
van fiets- en wandelpaden maken dit aantrekkelijke vervoerswijzen voor kortere
afstanden. In de wijk komt slechts één toegangsweg die de wijk verbindt met de
Langendijk waardoor autogebruik binnen de wijk wordt ontmoedigd.
Mobiliteit
Individueel autobezit behoort in de stad van de toekomst tot het verleden. Vraag is of
de toekomstige bewoners van het Amphiaterrein al te verleiden zijn hun eigen auto
in te ruilen voor een deelauto. Deelauto’s zijn voor iedereen beschikbaar en kunnen
via een smartphone-app gereserveerd worden. De deelauto’s zijn zelfs in staat om
volledig autonoom naar een bestemming te rijden. Doordat een beperkt aantal auto’s
intensiever wordt gebruikt neemt de verkeersdrukte af. De slimme app zorgt er ook
voor dat er altijd een auto beschikbaar is.
Openbaar Vervoer
Bij de ingang van de wijk komt een ov-hub waar verschillende transportmiddelen
aan elkaar gekoppeld worden. Daar bevinden zich o.a. elektrische bussen, een lightrail
station, parkeerplaats voor deelauto’s en deelfietsen.
Klimaatplein
Bij droog weer biedt het dieper gelegen klimaatplein ruimte om te spelen (of
theatervoorstellingen te geven), maar bij regen lopen de bassins vol met water. Dit
water wordt ondergronds opgeslagen en kan worden gebruikt voor het doorspoelen
van de wc’s. Een extra zuiveringsslag maakt het water geschikt als drinkwater waardoor
de zelfvoorzienendheid van de wijk weer wat dichterbij komt.
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Duurzame energie
Voor de verwarming en koeling van de woningen wordt gebruik gemaakt van
duurzame bronnen zoals grondwater en bodemenergie. Door een slim bronnet
wisselen de woningen energie met elkaar uit. Smart technologie maakt het mogelijk
dat woningen efficiënt met energie omgaan. Alle apparaten werken straks op
gelijkstroom die opgewekt wordt door zonnepanelen (gelijkstroom) zodat niet langer
hoeft te worden omgevormd naar wisselstroom. Zo gaat minder energie verloren.
Alle woningen beschikken over een thuisbatterij die samen met de buurtbatterij en
de elektrische auto’s voor een intelligent net zorgt waardoor altijd voldoende stroom
beschikbaar is. De bewoners zouden even simpele als comfortabele (bedienings-)
systemen moeten krijgen.
Intelligente woningen
Apparaten en elektrische auto’s reageren op de stroomvoorziening en de aanwezigheid
van de bewoners. Bij een overschot gaan wasmachines en vaatwassers draaien. Bij een
tekort stoppen elektrische auto’s tijdelijk met laden of laden minder snel. Wanneer
bewoners de deur op slot draaien gaan automatisch alle overbodige apparaten uit.
Verlichting past zich aan de aanwezigheid van bewoners aan op straat en in de woning.
Functioneel groen
Groen wordt functioneel ingezet voor vergroting van de biodiversiteit, vermindering
van wateroverlast, als voedsel d.m.v. stadslandbouw en als waterzuivering.
Adaptieve en circulaire woningen
De woningen zijn gemakkelijk aanpasbaar aan de wensen van de bewoners. Door
modulaire bouw worden onderdelen eenvoudig toegevoegd of verwijderd. Daarnaast
zijn alle onderdelen gelabeld en vastgelegd in een materialenregister dat hergebruik
van materialen stimuleert.
Geen riolering
Amphia wordt niet aangesloten op de centrale riolering van Breda. De kringloop
van afvalwater wordt in de wijk gesloten. Zo is bijvoorbeeld een afvalwaterreiniging
-systeem mogelijk waarbij een geurloos helofytenfilter het water zuivert. Dat is een
natuurlijk filter met riet, wilgen, zand en schelpen waar het afvalwater doorheen zakt.
Daarna is het water schoon genoeg om geloosd te worden in het water op het terrein.
As a service
Het einde van bezit wordt zichtbaar. Bewoners kopen geen apparaten of lampen
meer maar betalen voor het gebruik. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld liften, gevels
en straatverlichting. Dit legt de nadruk in de wijk Amphia op reparatie en hergebruik.
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HET WORDT STILLER OP
STRAAT IN BREDA…..
Het wordt stiller op straat in Breda. En de lucht wordt schoner.
Voetgangers en fietsers zullen wel meer hun ogen moeten
gebruiken om zonder brokken door het verkeer te komen. Want
elektrische auto’s maken bijna geen geluid. Daar staat tegenover
dat niet veel later ook de zelfdenkende auto oprukt. Als die perfect
werkt zijn voetgangers en fietsers weer betrekkelijk veilig. Bij de
mobiliteit van de toekomst draait alles om data: gegevens over
bewegingen van voertuigen, van personen.

BREDA IS EEN ECHTE AUTOSTAD
Veel meer dan Utrecht. Hier zijn in 2018 per
duizend inwoners 431 auto’s in particulier bezit,
in Utrecht telt het CBS er 295. Leasebakken
en bedrijfswagens zijn niet inbegrepen.
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Minder parkeerplekken

Auto is heilig in Breda?

NieUemin: Utrecht gaat actief parkeerplaatsen opruimen in de binnenstad

Dat de auto, ooit ultiem symbool van welstand en ook daarom ‘heilige koe’,

en parkeernormen verder verlagen, tot 0,3 parkeerplaats per nieuwbouwhuis.

het loodje legt lijkt onwaarschijnlijk. Maar toch....: Het klimaat, de vuiligheid

Ideetje voor Breda? Dat keurt nu bouwplannen af, wanneer bewoners een

en de veiligheid, het ruimtegebruik door auto’s. In de Structuurvisie 2030 blijf

paar honderd meter moeten lopen naar hun parkeerplek. Maar toch?

Breda de koe heilig. “Met de auto is straks nog steeds iedere bestemming

Iets voor het Havenkwartier, op loopafstand van het nieuwe station? Het

bereikbaar”, meldt dit beleidsstuk dat in 2013 het licht zag. Daarin gaat

Amphiaterrein? Het Euretcoterrein? De lakmoesproef is: gaan de potentiële

het over ‘systeemverbeteringen’, zoals bevordering van doorstroming en

kopers van woningen daar zo’n beperking accepteren?

energiezuiniger auto’s en pas later over verbetering van openbaar vervoer.
Hooguit moet de automobilist een stukje omrijden naar het centrum. Er

Utrecht zegt flink: wij willen op die plekken mensen die openbaar vervoer

wordt de komende tijd stevig geïnvesteerd in automobiliteit. Sterker, in de

gebruiken. Bovendien, zo weet de wethouder van de betrekkelijk jonge stad

gemeentelijke Bouwstenennotitie op weg naar een nieuwe ‘Omgevingsvisie’

Utrecht, gebruiken of bezitten jongeren steeds minder auto’s. Dat klopt, zo

staat: “Investeringen op het gebied van mobiliteit zullen op onderdelen naar

bevestigt hoogleraar Dorien Manting in dit boek, want de eerste auto-aankoop

voren moeten worden gehaald vanwege de vervroegde ontwikkeling van

wordt net als ouderschap verder uitgesteld (en ook vaker afgesteld). Ook

Gasthuisvelden en Havenkwartier en het sneller groeien van het verkeer als

verstedelijking en vooral de trek van jongeren naar de steden, verminderen

gevolg van economische groei. Denk hierbij aan investeringen in de Noordelijke

het autobezit. Wie richting platteland verhuist is eerder geneigd juist een

Rondweg en in de stedelijke snelfietsroutes.”

auto aan te schaffen. Het staatje toont dat: landelijke gemeenten in de regio
kennen meer (en nog altijd sneller groeiend) autobezit dan de steden.

Er zijn ook achterstanden: In het uitvoeringsperspectief van de structuurvisie is
zwaar ingezet op het stedelijk openbaar vervoer, maar dit blijf ver achter. Er ligt

Tegenover dat slinkende autobezit onder jongeren staat groei bij de ouderen.

voor de omgevingsvisie een opgave hoe hiermee om te gaan en welke keuzes

Die rijden steeds langer rond en blijven zo mobiel en betrokken. Bij de almaar

hierin moeten worden gemaakt. Breda scoorde ‘redelijk’ in een recente analyse

vitaler 75-plussers, zo meldt het CBS, is de toename van het autobezit het

van Natuur en Milieu van de coalitieakkoorden van de grotere gemeenten

grootst: in tien jaar tijd 30 procent meer, zodat nu vier op de tien een eigen

in Nederland. Het werk gaat voort. Een goed voornemen in de Bredase

auto hebben. En de piek van de ‘dubbele vergrijzing’ is nog niet bereikt.

gemeentebegroting voor 2019: “We willen de groei van mobiliteit in Breda

Voor de stad geldt dat er het aantal ‘kwetsbare’ verkeersdeelnemers (oudere

zoveel mogelijk opvangen met duurzame(re) alternatieven. Hiervoor moet het

fietsers, oudere automobilisten met beperkingen, autoloze mensen met

aandeel verplaatsingen te voet, per fiets en per OV jaarlijks toenemen."

beperkingen) toeneemt, zo leert een SWOV-verkenning (Goldenbeld, 2015).
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Strooproute Rondweg
De Strooproute van Breda, de Noordelijke Rondweg, heef prioriteit no 1. Daar komen
ongelijkvloerse kruisingen (waarvan de eerste er al is, die naar Teteringen), die ten
doel hebben dat de Noordelijke Rondweg tot 2030 circa 10.000 motorvoertuigen per
etmaal extra kan afwikkelen. De Noordelijke Rondweg wordt ook de belangrijkste
ontsluitingsader voor alle nieuwe ontwikkelingen in het Havenkwartier en op het
CSM-terrein. Nu staat het verkeer dagelijks vele malen en langdurig stil op diezelfde
rondweg. Ook het kruisend verkeer van en naar Breda-Noord ondervindt hinder.
Minstens zo traag: Wie in de spits over de singels wil rijden, kan zowat een complete
Beethovensymphonie beluisteren voor hij of zij de stad uit is. Voorlopig gebeurt er
nog niets. Wie de investeringen van de vorig jaar aangetreden coalitie op een rij zet,
ziet dat er veel meer geld gaat naar water en parken, dan naar verkeer. Alleen al voor
de Nieuwe Mark en het Seeligpark is bijna twintig miljoen opzij gezet, er is wel 4
miljoen voor (snelle) fietspaden in het potje, maar hoe de coalitie voor het openbaar
vervoer een ‘schaalsprong’ wil maken met 2 ton per jaar, is nog niet helemaal
duidelijk. Voor eerdergenoemde ontkruising van de Noordelijke Rondweg is pas
in 2022 een miljoen aan voorbereidingskosten gereserveerd. Voorlopig moet
verkeerswethouder Adank het nog even uitzingen met verleidingsacties om
Bredase binnenstedelijke forensen te verleiden buiten de spits te reizen of andere

Ook in Breda komen er heel langzaam meer elektrische en hybride auto’s. Eind
vorig jaar zouden dat er al zesduizend zijn, maar dat aantal wordt ernstig vervuild
door de aanwezigheid van hier geregistreerde auto’s van leasemaatschappijen.
Een verantwoorde schatting is ongeveer 1500 (iets meer dan een procent van het
nationale cijfer). Honderd procent elektrisch: dan zou het waarschijnlijk om een paar
honderd gaan.
Oplaadpalen zijn ook betrekkelijk schaars. Dan zijn oplaadpaalklevers helemaal een
crime. Volgens de website van de gemeente staan er in stadsdeel Haagse Beemden
nu 12 laadpalen, in Breda-Noord zes, waarvan vier in de Waterdonken. Breda Zuid is
beter bedeeld. Het nationale beleid rond mobiliteit drentelt al een tijdje rond de vraag:
gaan we nu wel of gaan we nu niet rekening rijden. Dit kabinet onder aanvoering
van de VVD voelt er niks voor. Er komen wel stevige subsidies op elektrische auto’s
(zesduizend euro per auto in den beginne). Deze elektrische auto’s vormen mogelijk
de ‘missing link’ naar grootschalige invoering van zelfrijdende auto’s.
Als het op slimmere, duurzame mobiliteit aankomt, is de regio de plek waar deze
gestalte moet krijgen. In het Klimaatakkoord van 21 december 2018 is afgesproken

vervoermiddelen te gebruiken dan de auto.

dat per regio een programma voor slimme en duurzame mobiliteit wordt opgetuigd.

Elektrische auto komt langzaam op gang

‘Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk,

Zijn in Noorwegen zes van elke tien nieuwe auto’s elektrisch of tenminste hybride.
Nederland koerst aan op tien procent elektrische auto’s van alle nieuwe in 2020. In
2018 zijn er wel drie maal zoveel elektrische auto’s zijn verkocht als het jaar ervoor:
24.000. Eén op de twintig nieuw geregistreerde auto’s is nu elektrisch. Als de
producenten kunnen leveren (waarbij geldt: de accu is de zwakste, meest schaarse
schakel in het productieproces) en de trend zich voortzet halen we fluitend die een
op tien in 2020.

Hoofdstreven is: een ‘zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050’. Uitwerking:
valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme,
duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen.
Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel
is tussen wonen, werken en vrije tijd.’ Daarin werken gemeenten, provincies, Rijk, maar
ook werkgevers, instellingen in de regio samen. Want de regionale schaal is, aldus
de deelnemers aan de klimaattafel Mobiliteit, ‘hét schaalniveau om met concrete
oplossingen en maatwerk te komen’. Daar zouden alle partijen rap de handen ineen
moeten slaan om ook duurzame mobiliteit waar te maken.
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Nederland is een
voorloper in elektrisch
rijden. Maar er zijn zelfs
al ontwikkelingen met
100% neutraal rijden op
zonne-energie
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Hoofdstuk 7

JONAS PEETERS
Hoofdstuk 11
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HET ALGORITME
HEEFT BESLOTEN......
Algoritmes die abusievelijk voorspellen: deze
bijstandsgerechtigde gaat frauderen. Gevoelige
sensoren in afvalcontainers die precies weten wat
jij daarin hebt geknikkerd. Allerlei apparaatjes
weten precies hoe jij door de stad gaat en bestoken
je met commercieel ingestoken verleiders.
Of: slimme sensoren die ervoor zorgen dat als
een alleenstaande oudere in huis is gevallen, er
meteen hulp uitrukt. Of die ervoor zorgen dat als
het regent, fietsers eerder groen krijgen bij een
verkeerslicht. Of algoritmes die de politie helpen
inbrekers te weren of georganiseerde misdaad
effectiever te bestrijden. Of camerasystemen die
de bezoeker van de stad via diens smartphone of
de routeplanner in de auto precies naar de laatste
vrije parkeerplek leiden.

‘SLIMME STEDEN GEBRUIKEN
DATA EN SLIMME INFORMATIETECHNOLOGIE. TECHNOLOGIE IS
‘SLIM’ ALS DEZE KAN WAARNEMEN, ZELF DENKSTAPPEN KAN
MAKEN EN KAN HANDELEN.’
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Over de smart city leven spookbeelden en zoete dromen,
met een groot aantal ingewikkelde vragen ertussenin.
Lastige punt in deze fase is: we weten niet precies welke
spookbeelden en dromen werkelijkheid worden. Het gesprek
daarover met de samenleving moet nog beginnen.
Hard nodig, vinden bijvoorbeeld hoogleraar Herman van
den Bosch (2018), die alle gejuich over de smart city scherp
relativeert (want waar ligt de grens tussen ‘smart’ en niet
smart bij steden? Allemaal gebruiken ze technologie om hun
gebied te besturen) en aandringt op veel meer democratische
inbreng van burgers.
Marlies van Eck (2018), die onlangs promoveerde op
onderzoek naar geautomatiseerde financiële besluiten van
de overheid voor burgers, omschrijft de volautomatische
beslismachinerie van de overheid in feite als een pan soep
waarvan niemand de ingrediënten kent. Beslisregels zijn
niet te onderzoeken, in de keten van beslissingen wijzen
instanties naar elkaar, bijzondere omstandigheden kunnen
niet worden meegewogen, dus grote risico’s doemen op
voor de rechtsbescherming van burger. Die heeft niet zelden
het nakijken.
Het kabinet heeft in het voorjaar van 2018, na een stel kritische
rapporten van onder meer het Rathenau-instituut, aan
ongeveer elk zichzelf respecterend orgaan advies gevraagd
over ‘de maatschappelijke effecten van technologische
ontwikkelingen’. Want die ‘nieuwe technologieën, zoals

robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented
reality kunnen belangrijke waarden als privacy, nondiscriminatie, menselijke waardigheid (bijvoorbeeld als
robots zorgtaken overnemen), mensenrechten en het recht
op een eerlijk proces zowel versterken als ondermijnen.’
Dus komen er ook werkgroepen, wordt het budget van
de privacywaakhond (de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’)
verdubbeld en richt het ministerie van Binnenlandse Zaken
van minister Ollongren zich op ‘de brede dialoog over
publieke waarden en mensenrechten en de waarborging
hiervan in de informatiesamenleving’.
Rathenau omschrijft de trend zo: ‘Slimme steden gebruiken
data en slimme informatietechnologie. Technologie is ‘slim’
als deze kan waarnemen, zelf denkstappen kan maken
en kan handelen.’ Vooralsnog gaat het nog weinig om
de laatste stap (dat handelen), maar gebruiken steden
datatechnieken om beleid en uitvoering beter te te richten
of te onderbouwen, te werken aan innovaties (in zogeheten
‘living labs’ bijvoorbeeld, waar het echte leven vertrekpunt
vormt voor allerlei experimenten).
Ook worden er pogingen ondernomen om burgers te
betrekken. Dat laatste is nog lastig, meent Rathenau, lang
niet iedereen beschikt over de vereiste vaardigheden om met
deze nieuwe instrumenten te werken. Het is bijvoorbeeld wel
(op kleine schaal) gelukt in Den Haag, waar een panel van
ouderen meedacht over technieken die langer thuis wonen
mogelijk maken.
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Vragen en kanttekeningen die het Rathenau-instituut opwerpt in onder meer het
recente rapporten ‘Beschaafde Bits’ en ‘Steden gedreven door data’ zijn onder meer:
Kan iedereen wel meekomen in het digitijdperk? 			
Ombudsman Reinier van Zutphen stelt dat uitsluiting 		
van een deel van de bevolking vanwege digitalisering niet
mag gebeuren.
In het verlengde daarvan: bijvoorbeeld in de zorg komt 		
steeds meer informatie beschikbaar voor patiënten.
Ook hier geldt: niet elke patiënt weet deze informatie
te vinden, te wegen, te bespreken, te delen in een
eigen netwerk (wat er niet altijd is).
Algoritmes nemen steeds meer beslissingen voor
ons. Hoe controleren we die? Algoritmes zijn sets
van wiskundige formules, regels dus, die met data
kunnen worden ‘gevuld’ om zo uitkomsten te leveren. 		
Maar het is maar net hoe de formules in elkaar zitten
en welke data daar wel en niet in worden gestopt.
Voor je het weet ben je als beleidsmaker of als politie 		
etnisch aan het profileren, aan ‘t discrimineren of
mensenrechten of privacyregels aan het schenden.
Data en computers zijn te hacken. Naarmate we meer 		
op datagestuurde techniek leunen, worden de risico’s
van cybercrime, identiteitsfraude en manipulatie
ook groter.

Met datatechnologie is ook het gedrag van (groepen) 		
mensen te manipuleren. De Chinese overheid, werkt met
‘social credits’ ofwel: mensen die zich niet betrouwbaar 		
aan de regels houden komen niet meer aanmerking 		
voor allerlei overheidsdiensten of hypotheken. En dat
begint al bij door rood licht lopen. Dergelijk gebruik van 		
datatechnologie kan leiden tot zelfcensuur, 			
onderdrukking en gebrek aan vrijheid.
Rathenau stelt ook de menselijke waardigheid
aan de orde in relatie tot datatechnologie.
Data en algoritmes om gedrag te beïnvloeden behelzen 		
niet alle doodgewone menselijke en stedelijke 			
kenmerken, die zijn niet allemaal te meten. Die
hebben met gevoel te maken. Die zaken tot een
cijfertje reduceren, levert het risico op dat afwijking
ervan gaat opvallen en dat vervolgens mensen zich 		
terughoudend gaan opstellen, ofwel: niet meer
ten volle van hun bestaan kunnen genieten.
Welke data over (groepen) burgers zijn er?
Welke technieken worden links en rechts benut?
En hoe? Van wie zijn al die data die partijen in de stad 		
verzamelen? Van bedrijven? Van de gemeente?
Van de burgers? Wie mag ermee ‘spelen’?
Daarover zijn afspraken gewenst.
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“De slimme stad vraagt dus niet alleen om
aandacht voor privacy en veiligheid, maar
ook om een bredere bescherming van de
menselijke waardigheid van het individu”,
vat Rathenau de discussie samen. Een aantal
geïnterviewden voor het rapport over de
slimme stad verwoordde de actuele hype rond
smart cities. Ze vroegen zich af of bestuurders
en gebruikers zich wel bewust zijn van de
risico’s van digitalisering en werken met die
slimme technologie. Verwachtingen, zo zeiden
ze, zijn wellicht te optimistisch en kritische
noten zijn schaars, want ‘niemand wil
dat feestje verstoren’.
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ALLES WETEN?
Met de voorthollende digitalisering van de
samenleving komt ook een karrenvacht aan ‘data’
beschikbaar. Overheid, bedrijfsleven, instellingen,
maar ook burgers produceren aan de lopende band
gegevens over de leefomgeving, over hun activiteiten.
Dat zijn dikwijls feiten, of als feiten waargenomen
verschijnselen, maar ook veel meningen. Maar ook
over de kwaliteit van een etentje in de stad tot en met
meningen over de behandeling door de dokters in het
ziekenhuis.
Te veel om op te noemen. Veel te veel. Vooral de overheid
verzamelt veel data en produceert er dagelijks ook een
hoop. De vraag die nogal wat bestuurders bezig houdt
is: moeten al die data, voor zo ver ze de privacy of de
veiligheid niet in de weg zitten, gewoon openbaar
zijn? En hoe publiceren overheid of anderen die data?
Met uitleg? Met context? Dat lijkt wel verstandig.
In het NSOB-essay ‘De publieke waarde(n) van open
data’ wordt deze vragen in beginsel bevestigend
beantwoord. Maar al die openheid kan overheden
ook voor en lastig probleem plaatsen: vaak weet de
gemeente niet wie er met de data aan de haal gaan

en wat de gebruikers ermee gaan doen. Wat kan een gebruiker met al die data:
data kunnen worden gekoppeld aan andere data, en zo waardevoller informatie
laten ontstaan, ze kunnen in rekenmodellen - ook wel algoritmen genoemd
worden geanalyseerd. Ze kunnen langs deze weg zelfs voorspellende waarde
hebben. En waneer data effectief en verleidelijk gepresenteerd worden, kunnen
ze ook gedrag beīnvloeden.
Zo ontstaat langs verschillende wegen uit al die gegevens, eenmaal handzaam
verwerkt en benut, extra publieke waarde. Een voorbeeld: via de bekende website
verbeterdebuurt.nl kunnen inwoners van Breda de gemeente tippen over gaten
in de weg of andere manco’s in de openbare ruimte. De gemeente kan die tips
gebruiken om haar onderhoudsplanning te verbeteren. Maar inwoners kunnen
ook zien wat er met hun tips gebeurt en dat onderhoud zo kritisch volgen.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld sensoren - die kastjes aan onder meer
lantaarnpalen - die de luchtkwaliteit meten. Wanneer de gemeente de gegevens
daaruit openbaar maakt, zou het goed kunnen dat buurtbewoners aan de bel
trekken voor een betere luchtkwaliteit. Daarom is een belangrijk dilemma voor
bestuurders dit: accepteren ze dat de dynamiek die open data veroorzaken pas
na openbaarmaking duidelijk wordt, of willen ze van tevoren alle bestuurlijke
‘risico’s’ in beeld hebben, zodat ze eventueel kunnen besluiten om data niet te
publiceren?
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Ken je die
tijd nog!
Zonder camera’s
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Specialist Hans Nouwens:
‘Ook data-techniek is er om leefbaarheid
te verbeteren’

‘de smart city is niet
van de gemeente, die
is van iedereen’
Wordt Breda straks ook een smart city? Wat betekent dat voor
haar inwoners of voor de manier waarop de stad verder wordt
ontwikkeld? Houdt de gemeente ons straks allemaal met
camera’s, sensoren in elke lantaarnpaal in de gaten? Of wordt de
stad er juist mooier, gezonder, ‘beter bruikbaar’ van? Wat is een
smart city?Hans Nouwens, onder meer programmadirecteur
van het nationale Smart City Living Lab en adviseur van vele
gemeenten, waaronder Breda, legt uit.
Een smart city is volgens Nouwens een stad die informatie- en
communicatietechnologie optimaal inzet ten behoeve van het welzijn van
zijn inwoners. “Het gaat erom: hoe kunnen we het leefklimaat in de stad
verbeteren”, zegt Nouwens, in zijn kantoor in het voormalige Essogebouw
aan de Zuidelijke Rondweg in Breda.
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De zuidelijke Rondweg, ook zo’n fijn probleem voor
beleidsmakers. Die slibt namelijk geregeld dicht.
Kan een smart city dat probleem oplossen?
“De techniek kan je in elk geval helpen heel goed te
analyseren hoe je al dat verkeer slimmer door de stad
kunt laten gaan, of juist buiten de stad om. Wat nu
wordt voorgesteld: verbreden, is in feite een klassieke
oplossing. Nu staat het er vol, straks staat het er dubbel
vol. Over een tijdje rijden we een meter van elkaar in
zelfsturende auto’s. Dat is pas een echte smart city.”
Leefklimaat verbeteren met slimme technologie.
Hoe werkt dat?
“In een eerste verkenning heeft Breda enkele
aandachtsgebieden aangewezen, waar je met
deze techniek goed uit de voeten kunt. Dan gaat
het om mobiliteit, verkeer, evenementen, waar
mensenstromen en grote groepen goed moeten
worden begeleid, en de binnenstad. Bij die laatste
gaat het om versterking van de belevingsfunctie van
de binnenstad met slimme verlichting en andere
toepassingen en om effectiever beheer. Smart cityconcepten maken het mogelijk hyperlokaal in te
grijpen.”

Hyperlokaal?
“Het gaat om jouw leefomgeving. Die kastjes met sensoren hangen we in jouw
straat, voor jouw deur. Daar meten we een hele hoop gassen en geluid. Smart
city zorgt ervoor dat ik weet wanneer en waar iets gebeurt. Als je dat weet, kun
je iets doen. Ze zeggen wel: elke brand kun je met een kopje water blussen, als je
er maar snel genoeg bij bent. Dat is het verhaal van die data. Omdat we steeds
meer data krijgen, hebben we meer inzicht en kunnen we sneller en specifieker
handelen. Die data-behandeling kost ook steeds minder.”

“ELKE BRAND KUN JE
MET EEN KOPJE WATER
BLUSSEN, ALS JE ER MAAR
SNEL GENOEG BIJ BENT.
DAT IS HET VERHAAL VAN
DIE DATA.”
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Technisch kan alles, het is een kwestie van regelen?
“De echte innovatie is geen technische, maar een sociale
innovatie. Zijn we al zo ver dat we al die technische
innovaties durven te gebruiken? Daarbij komt: de
smart city is niet iets van de gemeente, die is van
iedereen. De gemeente is wel de best georganiseerde
organisatie, ze geeft ook het meeste geld uit voor
de stad. Voor een smart city is samenwerking met
ondernemers en met inwoners vereist. Dan zul je iets
moeten doen aan transparantie. Een smart city vormt
in wezen een nutsvoorziening.”
Wat voor nutsvoorziening?
“In de zin van: het is een echte voorziening van
algemeen nut, voor iedereen bruikbaar. Daarom is
het gewenst deze door een betrouwbare partij, een
nutsbedrijf, te laten beheren. Zo’n infrastructuur
vraagt om onafhankelijk beheer. In de echte en in de
digitale wereld zie je vandaag de dag de tweedeling
oprukken, van insiders en outsiders, van mensen die
wel of geen gebruik van voorzieningen kunnen maken.
Met een onafhankelijke regievoerder kun je algemene
toegang heel goed regelen. Niemand zou ook pikken
dat je het water voor mensen afsluit? Of wifi. Veel
gemeenten denken nu: Er ligt goud in de stad met al
die data. Iedereen wil die hebben. Dat moet je daarom
zorgvuldig organiseren. Als je alle lichtmasten aan de

een geeft, dan komt een concurrent met een betere oplossing niet aan de bak.
Vooral de burger moet iets met de data kunnen, die moet ook als het ware zijn
eigen dashboard met informatie kunnen maken.”
Wat merken we in Breda al van al die techniek die het leven veraangenaamt?
“Breda heeft al stappen gemaakt. Het heeft een netwerk in de stad aangelegd
waar data over gestuurd kunnen worden. Daar zijn systemen aan te koppelen
die de omgeving meten. Nu gaat het erom dat dit geheel in gebruik worden
genomen, geëxploiteerd. Daarvoor zou die nutsorganisatie moeten worden
opgericht. Zo is er in de Willemstraat al een complete infrastructuur om
verschillende items te meten en de verlichting aan te passen. Aan lantaarnpalen
langs de Markendaalseweg hebben we bij wijze van proef tien snuffel-units
opgehangen. Daar waren deze zomer sloopwerkzaamheden (het voormalige
kantoor van de Rabobank maakt plaats voor appartementen, HS). Dat brengt
vaak een hoop herrie en stof met zich mee. Dingen die we met deze units prima
kunnen meten. We meten daar ook de uitstoot van auto’s. Het is een experiment:
Hoe kun je bepaalde waarden in de stad in de gaten houden. Hoe kun je de
opgehaalde gegevens delen met de omgeving?”
Waarom hamert missionaris Nouwens zo op het aambeeld van de smart city?
“Het is een onvermijdelijke ontwikkeling. De stad wordt steeds drukker. Die
drukte in bezoekersstromen, auto’s, alle spullen die erin en eruit gaan, die kun je
in de beperkte ruimte niet meer opvangen met traditionele middelen. Daarbij
stellen we ook steeds hogere eisen aan onze leefomgeving. We willen gezonder
en veiliger leven. Denk ook aan klimaatbeheersing in je stad.”
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Hoe gaan we om met een plotselinge hoosbui, wat kunnen we doen aan de
hittestress en hoe kan de lucht gezonder. De digitale technologieën gaan
helpen om daar gericht mee bezig te kunnen zijn.”
Met alle mooie vergezichten die je schetst, maken ook instituten en veel
mensen zich zorgen over de gevolgen van de inzet van al die digitale
technologie voor hun privacy, voor mensenrechten.
“Privacy is heel begrijpelijk en een enorm belangrijk onderdeel van de digitale
revolutie waar we inzitten. Denk maar aan de effecten van de smart phone en
social media. Deze systemen zijn goed in te zetten zonder mensen in de gaten
te houden, je houdt de omgeving in de gaten. Dat is wel een groot verschil. Met
Big Brother kan ik jou op de voet volgen net als de mobiele telefoonproviders en
banken. Het is zaak om daar goed de discussie met elkaar over te voeren en te
zorgen voor een veilige digitale omgeving.”
Overal in de stad hangen camera’s, staat straks snuffelpalen, sensors...
“Die camera’s zijn tegenwoordig erg slim. Dat noemen ze privacy by design. De
camera’s zien bijvoorbeeld alleen of parkeerplaatsen vrij zijn. Die zien verder niks.
Die helpen jou alleen om in een keer naar die lege plek te rijden. Als het goed is,
merk je niks van de smart city, behalve dat dingen slimmer, efficiënter worden
geregeld. Dat als je met je fiets in de regen aankomt bij een verkeerslicht, je heel
snel groen krijgt.”
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Het is toch een koud kunstje om mensen te volgen.
"Ja, dat is zo. Met veel systemen die we nu al hebben
kan dat ook al. Het is een afweging tussen de
problemen die we hebben met bijvoorbeeld veiligheid
en gezondheid en wat je moet opofferen om daar iets
aan te doen. Traditionele oplossingen zijn onvoldoende
of hebben ongewenste effecten. Digitale technieken
kunnen dan een beter alternatief zijn. Wat je met
deze systemen kunt doen is veegwagens efficiënter
inzetten. Daar heeft niemand last van, in tegendeel.
Als ik in de gaten ga houden wat jij bij het afval gooit,
dan wordt het vervelend. Maar de overheid mag die
stortgegevens niet personaliseren. Ik vertrouw onze
overheid. Nee, dit gaat veel meer over hoe we allerlei
dingen in de stad heel efficiënt kunnen regelen. Breda
geeft elk jaar 700 miljoen uit. Als die euro’s beter
besteed kunnen worden, lijkt me dat goed.”

Mist op de Markendaalseweg ten tijde van de sloop van het
voormalige Rabobankkantoor. Op de lantaarnpaal is een snuffelunit
gemonteerd die stof en ander ongerief meet.
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De privacy moet wel worden geregeld.
“Dat moeten we ook leren, met vallen en opstaan. Dat
is ook een ethisch vraagstuk. Wat vinden we wel en niet
acceptabel. Bouwvakkers fotograferen een schaars
geklede dame in haar eigen huis. Dat mag, maar het
is ethisch verkeerd om dat te delen op social media.
Brabantstad heeft nu een charter aangenomen
waarin staat dat alle data uit de buitenruimte
publieke data zijn. Een prima uitgangspunt waarvan
we gaan ervaren hoe dat te handhaven is. Het is een
interessante denkrichting.”
Wanneer gaan we burgers betrekken bij de
smart city?
“Deze slimme technieken zijn bedoeld om het leven
voor mensen in de stad te verbeteren. Nogal wiedes
dat je hen daarbij gaat betrekken. Ik heb onlangs een
Smart City masterclass gedaan met burgers. Heel veel
mensen weten precies wat er in hun buurt nodig is.
Veel beter dan mensen bij de gemeente. Logisch ook.
Dialoog met hen is dan verstandig. Dan kun je hen
ook laten zien wat metingen doen. Ik zeg wel eens:
data, die hele digitalisering, zijn de redding van de
democratie. Daardoor krijg je veel meer transparantie,
ga je naar de haarvaten van je eigen omgeving. De
buurtbewoners zien precies wat daar gebeurt. Zo
raken mensen meer betrokken. Ze kunnen met die
informatie ook veel beter meedenken over zaken als

BredaBegroot, over de vraag waar het geld aan worden besteed. Ik hoop ook
dat we zo ook de emotie een beetje uit sommige discussies kunnen halen. We
kunnen laten zien wat het effect is, wanneer je bepaalde maatregelen neemt of
plannen uitvoert. Je krijgt een betere onderbouwing met gegevens van beleid.
En die transparantie laat ook zien wat het gevolg van je eigen gedrag is. Pak je
de auto of ga je met de fiets naar de stad.”

‘MISSCHIEN LATEN WE
DE AUTO EERDER STAAN,
WANNEER WE UIT DATA
WETEN WAT DE GEVOLGEN
VOOR LEEFBAARHEID ZIJN’

Stadslab had laatst in het Zaartpark een vruchtbare sessie over de gezonde
stad. Hoe kan dit type techniek daaraan bijdragen?
“Neem weer die auto. Willen we die laten staan? Dat is niet makkelijk. Misschien
zijn we daar meer toe bereid, wanneer we weten wat de gevolgen voor
leefbaarheid zijn. “

Hoofdstuk 12
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Een verandering van tijdperk
Natuurlijk kunnen historici zoiets pas na verloop van (veel) tijd vaststellen. Er lijkt een tijdvak
van grote veranderingen aangebroken. Of is het zelfs een verandering van tijdperk, zoals
duurzaamheidsgoeroe Jan Rotmans beweert? Zeker is: er komt heel veel tegelijkertijd op
Breda af. Klimaat en uitputting van schaarse grondstoffen vormen een top-onderwerp,
met gevolgen voor onze water- en energiehuishouding, onze huisvesting en mobiliteit, ons
voedsel. Grote vraag is hoe de rekening van de verduurzaming wordt verdeeld.
Nieuwe, informatie gedreven technologie biedt nieuwe kansen, tegelijk ook lastige
dilemma’s, ook voor de stad. Migratie, zowel van binnen Europa als van daarbuiten, lijkt een
doorgaande trend. Daaronder spelen toch ook niet geringe veranderingen in het nationaal
weefsel: de vergrijzing zet door, met allerhande nieuwe vragen en dilemma’s over ‘meedoen’
en een houdbare gezondheidszorg; op de arbeidsmarkt lijkt in toenemende mate sprake
van tweedeling tussen de beter opgeleiden die al die nieuwigheid weten op te nemen en
een grote groep betrekkelijke ‘verliezers’ voor wie het bestaan minder zeker wordt.
Tegelijk heeft de stad, alleen al in en rond de binnenstad, de komende decennia 124
hectare ruimte om te herontwikkelen. Verreweg de meeste ontwikkelbare grond in Breda is
van projectontwikkelaars en andere particuliere eigenaren. Hun medewerking is dus vereist
om op die grond dingen te laten gebeuren die de stad economisch kansrijk en dynamisch
houden en haar tegelijk duurzamer en klimaatbestending maken maar haar ook sociaal
en inclusief laten blijven. Er zijn zo gebiedsontwikkelingen in aantocht en daarbinnen
projectontwikkelingen die het gezicht van de stad voor de komende eeuw tekenen.
In dit hoofdstuk komen uitdagingen van Breda aan bod. Deskundigen van buiten en van binnen de stad, Bredase bestuurders laten hun licht daarover schijnen. Van rijksbouwmeester
Floris Alkemade die oproept de maatschappelijke vraagstukken vooraan te zetten tot en
met Bredaas wethouder Paul de Beer die erop rekent dat op de eerste plaats inwoners en
ontwikkelaars samen bouwen aan een nog mooier, nog dynamischer Breda.
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BREDA STRAKS NIET
LANGER PROVINCIE
STADJE

Afbeelding 3.3

Blijft het Belastingkantoor overeind? Wat voor woningen komen er in het
Havenkwartier? Hoe verleidt de gemeente de eigenaren van Mols Parking
om niet alleen parkeerpenningen te innen, maar er wellicht weer iets moois
van te maken?
Alfred Arbouw, sinds 2002 gedurende elf jaar wethouder van Breda en
tussendoor vier jaar voorzitter van de VVD-fractie, heeft een berg werk
achtergelaten, deels gedaan, goeddeels nog te doen. We toeren in de zomer
van 2018 door de stad langs plekken die gaan veranderen. We behandelen
onderweg ook enkele uitdagingen die de stad te verstouwen krijgt.
Het gebied dat de komende decennia het meest tot de verbeelding gaat
spreken is het Havenkwartier. Hier krijgt de nieuwe stad vorm. Heeft die al
een beetje met het stationsgebied.
We staan op de Veilingkade naast de Belcrumhaven. Aan de overkant zien we
de resterende gebouwen van machinefabriek Backer en Rueb en de bekende
‘zaagtand-hal’ die laatstelijk als papieropslag dienstdeed. “We voegen een
stadsdeel toe aan onze binnenstad”, gidst de wethouder zijn gehoor door
de toekomst. “We zijn begonnen met de spoorzone en het station. Hier heb
je straks extra dynamiek van wonen en werken aan het water. Hier wil straks
iedereen wonen.” De bijna ex-wethouder ook? “Aan het water? Altijd. Dat is
een extra kwaliteit. Je ziet gewoon dat dit heel veel toevoegt aan de beleving
en het gevoel wat je hebt bij deze stad.”
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Hele stad in transitie
Voor die ongeveer duizend woningen er in allerlei varianten staan,
wachten wat pittige uitdagingen. Want de hele stad gaat (of is al) in
transitie. Klimaat, duurzaamheid en bijbehorende energietransitie
vragen toekomstbestendige benaderingen. Ook de samenleving is
volop in beweging. Migratie houdt voorlopig niet op en vergrijzing
en huishoudensverdunning gaan ook al door. De techniek reikt
nieuwe opties aan, waardoor het werk van veel mensen verdwijnt of
tenminste verandert en onze wijzen van verplaatsing veranderen. “Het
is ingewikkeld. In dit nieuwe stadsdeel wil je toch zo goed mogelijke
antwoorden geven op al deze vraagstukken. Dan moet je dus dóórdenken hoe dingen zich verder ontwikkelen. Tegelijk kijken we ook
terug. We koesteren ons industrieel erfgoed, ook in dit gebied.”
“Extra probleem is: De kanteling komt op al die gebieden tegelijkertijd. De
technologische ontwikkeling vraagt allerlei aanpassingen. Hoe gebruik
je data? Hoe maak je woningen die op al deze trends voorsorteren?
De duurzaamheidsopgaven gaan natuurlijk verder dan alleen gasloos
en energietransitie. We willen ook circulair aan de slag, dus liever niets
meer verspillen, ook niet in de bouw. Al dergelijke vraagstukken komen
nu bij elkaar. En het Rijk legt de oplossing daarvan, in de zorg en in de
Omgevingswet, op het bordje van de lokale overheid. Maar die kan
dit soort complexe zaken, met alle infrastructuur die er moet worden
aangelegd, niet alleen aan. Daarvoor heeft een gemeente ook niet
voldoende middelen. Dat betekent dat we je samenwerking zoekt, met
de provincie, met het Rijk, met gemeenten in de buurt, maar ook met
Tilburg. Samenwerking is echt de enige methode om antwoorden te
formuleren op deze veelheid aan vraagstukken.”
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Lokplek voor ex-pats
Het Havenkwartier krijgt duizend woningen, een basisschool en
een supermarkt. Ontsluiting, via de noordelijke rondweg, is een
hoofdvoorwaarde voor het welslagen van deze uitbreiding in de
toch al razend drukke, compacte stad. Als het aan Arbouw en de
plannenmakers van het stadskantoor ligt, krijgt het gebied een
‘hoogstedelijke allure’. Er is ook plek voor een ‘iconisch gebouw’, zo
stellen de Bredase ambtelijke stedenbouwers voor. Al met al, met
zijn aantrekkelijke propositie van wonen aan het water vlakbij een
internationaal georiënteerde vervoersknoop, groeit hier volgens de
wethouder de ideale lokplek voor ex-pats. Want Breda afficheert
zich als internationale schakelstad, een stad waar het internationale
(Benelux-)bedrijfsleven zijn thuisbasis kan vinden. Het Havenkwartier,
zo meent Arbouw, vormt straks de verleidelijke toevoeging aan een
toch al prettig palet aan kwaliteiten van Breda.
“De identiteit van Breda vind je vooral in de plek waar Breda ligt.
Het kasteel van de Nassau’s staat hier niet voor niets. Breda vormt
het middelpunt van de Benelux. Dat moet je proberen uit te nutten.
Dat vraagt tegelijk ook meer van de stad, van het vestigingsklimaat
voor die buitenlandse firma’s. Die zoeken dat internationale klimaat.
Met een internationale school, een stad met uitstraling, een
winkelcentrum dat daarop is uitgerust. En ja, het wonen moet heel
aantrekkelijk zijn. Dat is dus precies wat we hier kunnen toevoegen,
vlakbij het HSL-station. Dat je de kans krijgt om zo’n woonklimaat te
scheppen. Nee, Breda is dan niet langer een provinciestadje.”

WE GAAN DUS GEEN
BUITENGEBIED OFFEREN
VOOR WONINGBOUW…..
DE VRAAG IS OF WE DAT
STRAKS NOG STEEDS
VINDEN.
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Accent op middenhuur
Wat voor woningen komen er in het Havenkwartier?
“Het accent waar we met Amvest over hebben gesproken voor het gebied Backer
en Rueb en de Van Puyfelikhallen ligt op middeldure huur (tussen € 720 en ca
€ 900 per maand). Met nadruk. Natuurlijk probeer je mixen te maken. Maar de
uitdaging klopt wel met de opgaven van de stad.” “De Structuurvisie 2030, die we
in 2013 hebben vastgesteld, gaat uit van de compacte stad. Verdichting dus binnen
de bestaande bebouwing van Breda. Dat hebben we kunnen besluiten, omdat er
ook voldoende ruimte is om woningbouw in de stad zelf te realiseren. Dan heb je
wel de balans met groen in de gaten te houden. We gaan dus geen buitengebied
opofferen voor woningbouw. Dat was het uitgangspunt. De vraag is even of we dat
straks bij de herziening van de Structuurvisie naar een Omgevingsvisie nog steeds
vinden. Ik ga daar even van uit. Als we dan binnenstedelijk willen gaan zoeken, is dat
wel ingewikkeld. Het overgrote deel van de gronden is niet van de gemeente.”
Kan de gemeente private ontwikkelaars ook binden op
middeldure of sociale woningbouw? Daar is een groot tekort aan.
“We zijn natuurlijk steeds meer in gesprek met alle partners om te kijken hoe we
die gezamenlijke maatschappelijke opgaven inderdaad kunnen realiseren. Er zijn al
ontwikkelaars die met ons meedenken. Enkelen blijken bereid ook een deel van de
sociale opgave voor hun rekening te nemen. Amvest is met middeldure huur aan de
slag. Dat kunnen ze omdat ze tevens belegger zijn. Dus je moet in gesprek. Tegelijk
geeft het Rijk steeds meer instrumenten om maatschappelijke doelen te halen. Ook
om die in bestemmingsplannen vast te leggen, waardoor je een sturingsinstrument
hebt om de goede mix in de woningbouw te maken die bij de behoefte past.”
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Mag er in de haven worden gewerkt?
Functiemenging is een van de thema’s, ook op weg naar allerlei
nieuwe vormen van werknemer- en ondernemerschap. Thuis
werken groeit. Vieze bedrijvigheid bestaat bijna niet meer. Mag er
in het havengebied straks ook gewerkt worden, in plaats van alleen
gewoond?
“Voor het Corbionterrein denken we aan een mix. Daar was vroeger
alleen maar bedrijvigheid. Maar de moeilijke vraag is: wat wordt nou
dat werken in de toekomst? Bedrijven die we nu kennen, werken
misschien over twintig jaar heel anders. We hebben dus te zorgen
voor voldoende flexibiliteit. Zodat je op het laatste moment nog kunt
schakelen met nieuwe ontwikkelingen. Tegelijk weten we ook dat er
voor het hele gebied enkele belangrijke voorwaarden al nu moeten
worden vervuld om duidelijkheid te geven aan investeerders en
toekomstige gebruikers. Ontsluiting is daarvan een belangrijke.”

Willemstraat: entree van onaffe binnenstad
De karavaan trekt verder. Reisdoel: Willemstraat, de prijswinnende
entree van Breda’s onaffe binnenstad. Die is misschien wel nooit af.
“Nee, de binnenstad kan beter. Bijvoorbeeld met een vijfsterrenhotel.
De rivier terug in de stad. Er is nu ook een zekere versnippering. West en
Oost, maar ook de winkelstraten Eindstraat en Ginnekenstraat worden
nu gescheiden door de blokkade van de Karnemelkstraat. Die gaan
we eruit halen, het busstation gaat daar weg. Het gebied wordt ook
aantrekkelijker door met het PTT-gebouw en de Houtmarktpassage

aan de gang te gaan. Zo bevorder je dat deze delen van de stad beter
bij elkaar gaan passen. En we creëren de mogelijkheid om in het
tweede deel van Ginnekenstraat grotere winkels te faciliteren. Want
dat is een trend in de retail: grote winkels.”
Blijft Breda aantrekkelijk genoeg?
“Er gebeurt wel wat: de Barones is prachtig opgeknapt. Er zullen
nog maar een paar steden overblijven waar het interessant is om te
winkelen. Mensen zoeken beleving, een mooi decor. Onze historische
binnenstad biedt dat.
En wat doen we met die holle kies van Breda, het Molsterrein?
“De eigenaren incasseren nu parkeergeld.”
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Alfred Arbouw over de stad Breda.

Ja, anderhalf miljoen euro per jaar.

Belcrum
haven

“Die voelen dus niet zo veel druk. Er is enkele jaren terug het plan
gemaakt voor winkels op die plek. Dat was eigenlijk te veel. Is het heel
erg dat dat niet is doorgegaan? Lijkt me niet. Zoals nu wordt gewerkt
aan het PTT-gebouw en de Houtmarktpassage, en even verderop komt
in het voormalige Breda’s museum ook een nieuwe ontwikkeling, met
een heel mooie binnentuin. Daarbij gaan we ook naast Holland Casino
aan de gang. Daar was een plan voor een hotel, dat gaan we meer
geleidelijk uitrollen.”
Zouden al deze prikkels de eigenaren van Mols, BPD/Rabobank en
Dura, kunnen verleiden tot het aantrekkelijk vullen van die holle
kies in de mooiste binnenstad van Nederland?
“Dat is wel de bedoeling...”
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Geen 30 hoog in Breda

VERBODEN STAD
Grote delen van Breda waren tot voor kort ‘verboden stad’ of ‘te vermijden stad’:
de Koepel, kazerneterreinen, belastingkantoor, rechtbank, de Bredanaars
mochten er niet in, of ze wilden daar liever niet mee van doen hebben.
De KMA is nog steeds een ondoordringbaar bolwerk, het Chasséterrein, de
voormalige kazerne waarvoor ook artillerieofficier Alfred Arbouw is opgeleid
om houwitsers te bedienen, is intussen bebouwd.
Het derde kazerneterrein, de Seelig kazerne, is sinds de zeventiende eeuw
exercitieterrein. De kazerne is gebouwd in het laatste deel van de negentiende
eeuw. Het groot arsenaal, waarin wapens en munitie werden opgeslagen
en waarin horeca- en retailopleiding De Rooi-Pannen nu restaurants en
hotelkamers onderbrengt, staat er al sinds de achttiende eeuw.
De Seelig kazernekazerne is genoemd naar een Nederlandse generaal van
Oost-Friese komaf die als artilleriecommandant van de Citadel van Antwerpen
heldenroem verwierf ten tijde van de Belgische opstand en het daarmee
samenhangende beleg van de Citadel door een grote Franse troepenmacht
in 1832. Later was hij lange tijd gouverneur van de KMA. Seelig en ook Chassé
liggen met meer militairen uit die tijd begraven onder het Citadelmonument
bij de Nederlands-Hervormde kerk aan de Duivelsbruglaan. Ofschoon
Nederland de Belgische opstand niet wist te bedwingen, beschouwde het
zijn verdedigers van de Citadel van Antwerpen als helden.

Bronnen: https://www.kasteelvanbreda.nl; http://www.paulusvandaesdonck.nl/WimSiegmund/artikel_27.html
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Er bestaat een stedenbouwkundige filosofie over Breda. Niet
op papier, maar wel in de hoofden van hen die zijn uitverkoren
stedenbouwkundige plannen te beoordelen en waar nodig van
vergunningen te voorzien. Die filosofie houdt in, aldus bevestigt
Alfred Arbouw:

stad geven. Het gebied dat altijd gesloten was, gaat open. Het
wordt een park, ook ten dienste van de omliggende wijken.”

“Wat je toevoegt moet passen bij de meest noordelijke bourgondische
stad. Het nieuwe stadsdeel moet zo worden ingericht dat het bij de
stad hoort. We gaan hier geen Rotterdam van proberen te maken. Dus
hoogbouw, prima, maar geen dertig-hoog. Waarom zouden we. Voor
Bredanaars is het belangrijk dat ze zich kunnen blijven herkennen in
hun stad. Dan blijven ze of komen ze terug.”

“Het grasveld moet een echt stadspark worden, net als je op
mooie dagen in het Valkenberg ziet. Dat de mensen meer buiten
kunnen leven, er meer interactie ontstaat, meer verbanden. Moet
je je voorstellen: een schitterend grasveld, langs de rivier, met
terrassen, restaurantjes. Het wordt leuk om hier te zijn, straks.
Groen en water in de stad zijn trouwens ook heel belangrijk in
verband met het klimaat."

Seelig-Zuid, zoals het militaire terrein aan de zuidzijde van de
Fellenoordstraat wordt genoemd, zou een hoogstedelijke ‘leisure’-zone
voor de stad moeten worden. Een historische loop van de Mark wordt
hersteld. Daarmee ontstaan, in de visie van de Bredase stedenbouwers ,
de ‘buurt aan het park, stad langs de Mark’.
Park en belastingkantoor krijgen van het Bredase college ruimte voor
een organische, vrije ontwikkeling. De stad mag even spelen met dit
deel van het centrum, met tenminste twee doelen: bedenk, binnen de
ruimtelijke visie die het college heeft vastgesteld na veel overleg met
de eigenaren van onroerend goed in het gebied, bestemmingen of
toevoegingen die deze leisurezone interessanter maken en verstevig
tegelijkertijd de verbindingen tussen omliggende wijken, gebied en
binnenstad.
“Het is best een groot gebied, van de rechtbank tot aan de plek langs de
Markendaalseweg waar we het water gaan terugbrengen. Dat moet je
niet vanaf de tekentafel even invullen. Een van de belangrijke redenen
om het zo te doen was: we gaan het gebied een andere functie in de

Stel je mag meedoen aan die gedachtenvorming, wat is dan
jouw ideaalbeeld van deze plek?

"We willen ook wel eens zien wat de Bredanaars met al die nieuwe
ruimte willen. Daarom proberen we het geleidelijk te ontwikkelen.
Wat kan ernaast? Wat past erbij? Daarom zijn we ook met place
making begonnen in het Belastingkantoor. Het is overigens de
vraag of het belastingkantoor als gebouw blijft bestaan. Dat hoeft
helemaal niet. Daar kun je ook andere dingen doen. Het gebied
zou open en toegankelijk moeten zijn voor de wijken eromheen.
Het gebouw blokkeert in die context. Groen en water in de stad
zijn trouwens ook heel belangrijk in verband met het klimaat."
Dus Alfred Arbouw is het gebouw liever kwijt dan rijk?
“Je moet kijken of je het op een andere manier kunt oplossen. Ik
zeg niet meteen: het gebouw moet weg. Maar stedenbouwkundig
is het wel een knelpunt.”
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NIEUWE WET VRAAGT
ANDERE CULTUUR
GEMEENTE-APPARAAT
“Als je het goed doet, kun je daarmee een stuk slagvaardiger worden”, zegt voormalig wethouder Alfred Arbouw
over de Omgevingswet. Die wet vervangt in 2021 een
immense stapel wetgeving en regels op gebieden als
ruimtelijke ordening, milieu, geluid, verkeer en bodemonderzoek. Initiatiefnemers dienen volgens die wet zelf
onderzoek te doen naar wat kan of niet kan op de plek
waar ze een plan willen realiseren.
Ook voor de gemeente verandert er veel. Nu gaat elk bouwplan langs talrijke loketten waar deskundige ambtenaren
wel of geen vinkje zetten. Straks zitten die ambtenaren met
elkaar om tafel om één integraal oordeel te vellen en een
houding aan te nemen die eerder ‘ja, mits’ dan ‘nee, omdat’
uitstraalt. Want de samenleving zou, aldus de geest van de
wet, meer ruimte voor eigen invulling moeten krijgen. Daarbij rekent de wetgever op enige ambtelijke ondersteuning,
ook voor burgers en ondernemers. Aan het eind blijft de
toets, maar die gaat veel meer dan voorheen gepaard met
een faciliterende opstelling van ambtelijke diensten.

Dus, zegt Arbouw, “de nieuwe wet vraagt om een cultuurverandering
in de organisatie. Alle processen moeten anders, een totaal andere manier van werken, vooral een heel andere manier waarop we met elkaar
verder bouwen aan de stad. De opdracht is de werkwijze van de overheid te laten passen bij de moderne tijd. Dus alles digitaal. Makkelijk
vindbaar. Minder bureaucratie. Het zijn dingen die inwoners al lang van
de overheid eisen. En ja, daar is veel winst te boeken. Vooral omdat aan
de voorkant van een ontwikkeling veel betere kwaliteit krijgt en er die
integrale benadering van initiatieven wordt ingevoerd. Straks mag je als
bezwaarmaker ook nog maar één keer naar de rechter. Daarom is veel
verstandiger dat plannenmakers en belanghebbenden tijdig met elkaar in gesprek zijn. Commerciële partijen, ontwikkelaars, moeten zich
bewust zijn van die verandering. En inwoners moeten in de gaten krijgen dat de overheid een stapje terug doet. Dat ze bij een andere partij
moeten aanbellen, als ze het met iets oneens zijn.” Dus als het goed is
komen er straks plannen binnen bij de gemeente waarvoor al intensief
onderzoek is gedaan, ook naar bijvoorbeeld gezondheidseffecten van
een plan, en belanghebbenden zijn betrokken. “Ja, en bovendien geldt:
die onderzoeken zijn voor elke volgende initiatiefnemer in dat gebied
toegankelijk. Dus je hoeft niet steeds weer het wiel uit te vinden.”
Zouden ontwikkelaars, die toch graag geld willen verdienen, met die
nieuwe wet meer rekening houden met maatschappelijke aspecten,
zoals energietransitie, gezondheid, circulariteit? “Zou zomaar kunnen.
Misschien komen ze ook met andere materialen.”
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RIJKSBOUWMEESTER FLORIS ALKEMADE
BEPLEIT SOCIALE STEDENBOUW

‘ONTWERP ZO DAT
ONTMOETEN
VANZELFSPREKEND
WORDT’
Ja, ook stedenbouwers kunnen bijdragen aan vermindering
van eenzaamheid. Maar daarvoor moeten stedenbouwers
en architecten vooral beter om zich heen kijken, luisteren en nadenken voor ze gaan tekenen. Want waren deze
ontwerpers niet vooral in de wereld om maatschappelijke
vraagstukken van een antwoord te voorzien? Te zorgen dat
iedereen op een volwaardige manier kan leven en wonen?
Rijksbouwmeester Floris Alkemade kijkt kritisch rond in
stedenbouwend Nederland. Met regelmaat lanceert hij
prijsvragen om vakzusters en vakbroeders uit te dagen terug
te keren naar hun bestaansrecht: de maatschappelijke taak.
Dus vraagt hij hen creatief mee te denken over kleiner, flexibeler wonen voor achtergestelde groepen in de wedstrijd A home
away from home. Of hij vraagt hen in de prijsvraag Who Cares
innovatieve nieuwe combinaties van wonen en zorg te
verzinnen. Want hij wil hen weer leren kijken, leren observeren, leren waarnemen voordat ze zich te gemakzuchtig aan de

grillen van de markt uitleveren. Hij zegt: “De crisis heeft ook
in de beroepsgroep een kaalslag opgeleverd, ook omdat
architecten zich nogal met de markt hebben verbonden
en het zicht op maatschappelijke vragen zijn kwijtgeraakt.
Ik zeg wel eens: We zijn ziende blind. We staan erbij, kijken
ernaar, maar we zien het niet. Ondertussen dreigen grote
groepen de stad uit te worden gewerkt, omdat wonen
in steden onbetaalbaar voor hen wordt. Vernieuwing,
kwaliteitsverbetering in de steden zijn nodig. Maar dat
wordt een wreed proces wanneer je tegen mensen die in
de zwakKe posities zitten zegt: het moet hier beter worden
en dat kan alleen als jij weggaat. Dit kan niet het uitgangspunt zijn.”

Over stedenbouwers en de
vragen van de samenleving:
‘We staan erbij, kijken ernaar,
maar we zien het niet. We
zijn ziende blind’
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Bij het ontwerp van een nieuwe woonbuurt, zoals die op
het Amphiaterrein, is het zaak dat stedenbouwers en architecten eerst eens goed om zich heen kijken. “Bij de
prijsvraag Who Cares hebben we doelbewust gezegd: geen
teams van alleen ontwerpers, maar ook mensen uit de zorg
erin. Want het gaat allereerst om de precieze vraagstelling.
Je ziet bij ontwerp-vragen: iedereen denkt het antwoord
meteen al te weten. Daardoor missen we kansen. Uiteindelijk is het niet zo dat, als je de maatschappelijke vraag als
uitgangspunt neemt en daarmee anders en beter nadenkt,
dat je daardoor een moeilijkere, duurdere of lastiger stad
krijgt. In tegendeel: zo ontstaat de gelaagdheid die de stad
interessant maakt. Veel stedenbouw en onze levens zijn
nu nodeloos saai, omdat alle antwoorden iedere keer weer
gerepeteerd en gerepeteerd worden.”
U mag een stad ontwerpen. Schets in penseelstreken hoe
u dat zou aanpakken.
“Dan zou het veel moeten gaan over de kwaliteit van de
stedelijke ruimten, het openbaar gebied. Het gebied rond
het Binnenhof en de Lange Voorhout zijn bijvoorbeeld
stedelijke ruimten met een prachtige kwaliteit. Er
rijden auto’s, maar daar heb je geen last van. Het is een
aangename ruimte, ook zonder winkels. Zo’n stad intrigeert
mij, waar de teloorgang van de massa’s winkels die we de
afgelopen generaties hebben gekend en de vergrijzing
niet als probleem worden gezien, maar als veranderende
spelregels waarmee je steden moet ontwerpen. Straks
hebben we elektrische en zelfsturende auto’s. Bedenk
de stad met een kwart minder parkeerplekken, dat biedt
mogelijkheden, zeker ook met dat miljoen woningen dat
erbij moet komen.”

'Bedenk een stad
met een kwart minder
parkeerplekken: dat
biedt mogelijkheden'
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Een miljoen woningen erbij. Hoe pakt de ontwerper dit
aan, die voortdurend moet knokken met winst beogende ontwikkelaars, gemeenten die op hun grond zitten te
wachten op het betere bod, corporaties die beweren geen
geld te hebben?
“Er is veel ruimte voor woningbouw binnen bebouwd stedelijk
gebied , zeker als je niet alleen braakliggend terrein bekijkt.
Kijk ook naar bestaande woonwijken, ook die kun je verrijken
en verdichten. Parijs, de meest verdichte binnenstad die ik
ken, laat dat zien. Dan gaat het niet om de schaal van de
openbare ruimten, maar om de precieze programmering
en de schaalverhouding ervan. Verdichting geeft ook
nieuwe mogelijkheden, draagvlak voor buurtwinkels en
voorzieningen. Terloopse ontmoetingen worden weer
vanzelfsprekend, waar die dat in onze huidige woonwijken
eigenlijk niet zijn.”
Maar hoe verleiden we al die betrokken partijen om met
dergelijke maatschappelijke vragen aan de slag te gaan?
“Door hen de juiste vragen te stellen. Als ontwikkelaar of
corporatie kun je afvragen welk product je aanbiedt, wat voor
woningen je aanbiedt. Wij hebben een uitstekende kwaliteit
volkshuisvesting, maar die is ook duur. Moeten al die
woningen dezelfde maat hebben, die hoge kwaliteit
hebben? Of kun je in bepaalde gevallen ook een beroep
doen op zelfwerkzaamheid van mensen? Zie de Klusflat in
de Bijlmermeer. Die stond op het punt te worden gesloopt.
Hebben we niet gedaan, we hebben alleen de gevels

opgeknapt en de mensen cascowoningen aangeboden, die ze zelf
hebben afgebouwd. Zo konden ze voor de helft van de prijs een
eigen huis bemachtigen. Kijk naar de toevloed van ZZP’ers, ook in de
bouw. Dat biedt enorme flexibiliteit, zeker in relatie tot alle leegstand
waardoor mensen in staat worden gesteld een woning te maken die
veel beter aansluit bij wie ze zijn en bij wat ze willen. En ontwikkelaars
zijn wel bezig een omslag te maken, ze beseffen meer en meer dat
ze ook andere verantwoordelijkheden hebben dan alleen die voor de
aandeelhouder. Maar het komt uiteindelijk natuurlijk wel altijd aan op
het verdienmodel, er is een level playing field nodig. Je kunt best eisen
stellen, zolang ze zeker weten dat ze concurreren met partijen die aan
dezelfde eisen moeten voldoen.”
Ruimtelijk ontwerp als middel ook tegen eenzaamheid?
“Ja. Dan heb je het over een openbaar domein dat informele
ontmoetingen vanzelfsprekend maakt, daartoe niet dwingt, maar
uitnodigt. En je hebt het over woontypologie. Bejaardenhuizen worden
gesloten. Dat vinden veel mensen prima, het is niet altijd de meest
optimale manier om de oude dag door te brengen. Tegelijk weten
we dat veel mensen bepaalde vormen van zorg nodig hebben.
Dus je kunt die tehuizen omvormen naar woonappartementen met
enkele gedeelde voorzieningen. En let op: eenzaamheid is niet iets
van ouderen, je ziet die in alle leeftijdsgroepen. In heel Nederland gaat
het om een op tien volwassenen , in sommige wijken een op vijf, dat is
goedbeschouwd een ontstellend gegeven. Er zit dus kennelijk een
fundamentele weeffout in onze woonwijken die vroeger beter
functioneerden maar in de huidige tijd dringend aan herziening
toe zijn.”
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Een stedenbouwkundige visie op de
toekomst…. van Helmond
Door Jonas Peters
De gemeente Helmond heeft bij buitenstaanders niet de beste
naam in Nederland als het gaat om de kwaliteit van wonen en de
stad, maar dit is onterecht. Het is een bijzondere gemeente waar
qua architectuur en stedenbouw in het verleden vaak de grenzen
zijn opgezocht. Kubus woningen zoals die ook op de Blaak in
Rotterdam staan, de renovatie van de voormalige cacaofabriek tot
cultureel centrum en de volledige wijk Brandevoort zijn hier goede
voorbeelden van. Dus: waarom niet eens in Helmond rondgeneusd?
De kusbuswoningen waren in de jaren ‘70 een experimentele
reactie op het monotone en functionele bouwen van na de Tweede
Wereldoorlog dat voornamelijk bestond uit rijtjeswoningen en
galerijflats. Architect Piet Blom heeft de huizen ontworpen. Na de
realisatie in Helmond is er eveneens een aantal neergezet op de
Rotterdamse Blaak.
Brandevoort is opgezet volgens de principes van New Urbanism.
Doordat diverse architecten werken aan deze wijk in aanbouw,
ontstaat er een zeer afwisselend straatbeeld. De Veste wordt
aangelegd in de stijl van een 17e-eeuws Brabants stadje, met
herenhuizen aan grachten. Ook de overige wijken van Brandevoort
bestaan grotendeels uit duurdere woningen die meestal in
vooroorlogse 20e-eeuwse stijl gebouwd zijn, met een opzettelijke

vermijding van de kenmerken van het naoorlogse bouwen. Tot slot is
het hergebruik van de cacaofabriek als cultureel centrum een mooi
voorbeeld van transformatie van industrieel erfgoed.
Kortom, Helmond is qua stedenbouw en architectuur een uitdagende
stad geworden waarbij vele wijken, gebieden en panden echt een
eigen verhaal vertellen. Tijd om eens in gesprek te gaan met twee
stedenbouwers van de gemeente Helmond en samen met hen te
kijken naar de toekomst. Edwin van Renterghem en Jasper Pasveer
zijn beiden al ruim 15 jaar actief als stedenbouwers bij de gemeente
Helmond, waar ze ook wonen. Hoe kijken zij naar de toekomst?
Hieronder hun vergezichten.
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De kubuswoningen,
de cacaofabriek en
twee voorbeelden
van Brandevoort.
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Kleiner en individueler, met meer
differentiatie
Hoe gemengder hoe beter is het credo van de Helmondse
stedenbouwers, ze spreken van superdifferentiatie. Hierbij doelen
ze niet alleen op het type woningen, stedenbouwkundige opzet
en architectuur maar ook op sociale differentiatie (verschillende
doelgroepen) en de ruimte voor bijzondere burgerinitiatieven.
Daarnaast is het, gezien maatschappelijke ontwikkelingen
zoals vergrijzing en individualisering, belangrijk dat woningen
multifunctioneler worden zodat er bijvoorbeeld eerst starters
kunnen wonen maar later ook senioren. Ook zal er kleiner
gebouwd gaan worden omdat er meer alleenstaanden zijn en
de ruimte vaak schaars is. Jong, oud, een gezin, thuis werkenden,
doorstromers, er zal voor iedereen ontwikkeld moeten worden.

woningtypen in en wijk. Hierbij zal men moeten waken voor
Belgische toestanden (o.a. rommeligheid). De vraag is echter of dit
echt een probleem vormt als betrokkenen bij de ontwikkeling van
een bepaald gebied, van ontwikkelaar tot gemeente en burger, het
helemaal niet erg vinden als het wat ‘rommeliger’ wordt. Want wat
de een als rommelig ervaart de ander misschien wel als prettig. Een
ding is zeker, de mix tussen wonen voor verschillende doelgroepen,
werken en voorzieningen, zoals een prettige openbare ruimte waar
men kan ontspannen, een buurthuis of bijvoorbeeld een volkstuin,
zal opnieuw moeten worden uitgevonden.

Zorgt men in een gebied voor de juiste differentiatie van
bijvoorbeeld woningtypen en daarmee doelgroepen dan biedt dit
een enorme kans op een prachtige leefbare wijk. Maar er schuilt
ook een gevaar. Wijken, of misschien wel straten zullen, vanuit
sociaal oogpunt zo moeten worden ingericht dat mensen elkaar
kunnen blijven ontmoeten anders ligt eenzaamheid op de loer.
Stedenbouwers, ontwikkelaars en architecten maar ook mensen
die burgerinitiatieven bedenken moeten hiermee rekening
houden.
De Omgevingswet biedt ruimte voor meer differentiatie en
flexibiliteit met daarbij thema’s als participatie, gezondheid en
duurzaamheid. De verwachting is dan ook dat het allemaal wat
wilder kan worden, met meer afwisseling van gevels en

Links Edwin van Renterghem en rechts Jasper Pasveer
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De burger gaat meer meedoen
Zoals gezegd verandert de maatschappij. Niet enkel in sociaal
opzicht als het bijvoorbeeld gaat om individualisering of
vergrijzing. Mensen zijn namelijk ook veel mondiger als het gaat
om de leefomgeving en de eisen die ze daaraan stellen. Ook de
Omgevingswet speelt hierop in omdat participatie en draagvlak
voor plannen hierin een eis is. Dit, maar bijvoorbeeld ook
economische ontwikkelingen zoals een afgelopen crisis, zorgen
ervoor dat er andere partijen aan tafel komen. Minder gemeente,
meer burger en minder solitair opererende ontwikkelaars, meer
samenwerkingsverbanden (investeerders, ontwikkelaars, architect
etc.). Dit vraagt om een andere benadering dan in het verleden
waarin het toch vooral de overheid en de man met de grootste zak
geld waren die bepaalden wat er gebeurde.

de realiteit kunnen bewaken is van groot belang. Immers, gras
laten groeien in de woestijn is een lastige opgave. En wat te
denken van het fenomeen: not in my backyard? De meeste
mensen willen dat we beter met het milieu omgaan, duurzamer
en gezonder gaan leven. Maar een windmolen in de achtertuin
willen de meeste zeker niet. Ook zit lang niet iedereen te wachten
op een volkstuin voor de deur. Wel willen nogal wat mensen
graag hun auto’s voor de deur kunnen parkeren. Er zitten veel
tegenstrijdigheden in de verschillende wensen en belangen en
tijdens een participatieproces zal hier rekening mee gehouden
moeten worden. Met iedereen rekening houden kan, maar
iedereen tevreden stellen is een tweede.

Er zullen meer participatieprocessen ontstaan en ook dit biedt
enorme kansen. Je zou immers zeggen, hoe meer partijen er
samenwerken en tevreden zijn hoe beter. Maar pas op, dit soort
processen zullen goed moeten worden begeleid anders kan het
alle kanten opschieten. De een wil namelijk een wolkenkrabber,
de ander een vrijstaand huis, de een wil drie auto’s voor de deur, de
ander kijkt liever uit op een volkstuin waar men zelf in kan tuinieren,
de een heeft behoefte aan veel ontmoeting terwijl de ander liever
een teruggetrokken bestaan leeft. Kortom we hebben te maken
met verschillende behoeftes en praktische mogelijkheden, er zal
altijd een spanningsveld blijven.
Begeleiding van participatieprocessen door professionals die
kunnen inspireren maar ook kunnen bijsturen waar nodig en

Inwoners denken en bouwen zo mee aan hun stad, hier, in het Zaartpark, aan een gezonde stad.
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De auto verdwijnt steeds
meer en er ontstaat meer
ruimte voor bijvoorbeeld
klimaatadaptatie
Collectieve vormen van vervoer zoals
deelauto’s op afroep en beter en sneller
openbaar vervoer worden de toekomst.
Het aantal privéauto’s zal uiteindelijk gaan
dalen. Dit biedt kansen voor een groenere
openbare ruimte! Denk bijvoorbeeld
aan parkeerplaatsen die kunnen worden
vervangen door openbaar groen en
waterberging. Dit laatste is nodig omdat
we steeds meer hemelwater moeten
verwerken. Kortom er is ruimte voor
klimaatadaptatie. Minder auto’s en meer
groen betekent daarnaast ook minder
hittestress en een schonere lucht wat ten
goede komt aan de gezondheid. Is er geen
ruimte op straat voor groene ingrepen dan
bieden groene gevels en hangende tuinen
ook oplossing Laat je fantasie eens de vrije
loop, denk aan Babylon!
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Paul de Beer wil met Breda naar ‘next level’

'STEDENBOUW IN BREDA MAG WEL
WAT GEDURFDER'
Hoogste tijd, maar ook alle kansen om Breda een nieuwe entree te bezorgen. Hoog tijd, want
wie nu met de trein vanaf Dordrecht Breda binnenkomt, ziet al jaren weinig meer dan de
treurnis van kale vlakten of afvalstations. Alle kansen dus voor onder meer Havenkwartier en
CSM-terrein, want Breda is hot. Als woonstad werkt Breda als een magneet, ontwikkelaars
staan in de rij om hier te mogen bouwen. Velen komen langs bij de wethouder Paul de Beer
(D66) van stedelijke ontwikkeling.
“Deze kansen moeten we nu benutten. De aantrekkingskracht van Breda is waanzinnig.
De businesscases voor ontwikkelaars zijn dus waanzinnig. Nu kunnen we ‘m pakken. Als
we dat niet doen, zitten we straks weer in de varkenscyclus. Ik ben dus gebrand op snelle
doorlooptijden.”
Paul de Beer wil vaart maken. Hij wil dus dat eenmaal goedgekeurde plannen ook met
tempo worden uitgevoerd. En hij wil een vinger in de pap. Projectontwikkelaars moeten
tenminste twee dingen doen in Breda, willen ze - ook al hebben ze in de stad veel grond een voet tussen de deur krijgen: ze moeten in het havengebied nieuwe toegevoegde waarde
leveren. Plus: er moeten in hoog tempo zesduizend woningen bij in Breda, waarvan de helft
in de goedkopere segmenten.
“Dit college wil met Breda naar een next level. Die kans bieden vooral het Havenkwartier en
CSM. We willen nieuwe iconen in de stad neerzetten. Natuurlijk, het is de kracht van Breda dat
we het al heel lang doen met de huidige iconen, de Grote Kerk, de Grote Markt. Dat kan ook
een Achilleshiel voor Breda worden. Het station is misschien zo’n nieuw icoon. We moeten
verder vernieuwen. Nieuwe generaties zoeken andere sferen om te wonen, te werken.”
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Dit is toch een groot dorp. We horen de doorsnee-Bredanaar
al piepen: doe nou maar normaal....
“Ja, dat is een gevaar, dat alle mensen die de charme van dat grote
dorp zo fantastisch mooi vinden, bang zijn dat die verloren gaat. Dus
dat grote dorp zullen we altijd blijven. Door andere kwaliteiten toe
te voegen, andere soorten leefkwaliteit toe te voegen gaan we niet
ineens groot dorp-af zijn. Het zou wel leuk zijn als we een wijk met
meer kosmopolieten erbij zouden krijgen. Maar verwarring ligt op de
loer. Breda next level? O, dan is het zeker niks, zoals we nu zijn.”
Brabantse kneuterigheid?
“Next level is in Breda toch nog vaak: we gaan van een
appartementengebouw van drie verdiepingen naar vier verdiepingen.
Hou me ten goede: ik ben geen hoogtefetisjist. Maar het is hier wel een
beetje behoudend. Het mag gedurfder."

Maar niet hoger dan de Grote Kerk....
"Die Totempaal bestaat voor mij niet. Kijk, we gaan daar heus niet
iets vlak naast zetten van 97 meter hoog. Maar een mooie icoon op
Hazeldonk, van tweehonderd meter hoog? Dus: wat is hoog? Op
zo’n locatie kan dat een mooie poort naar Nederland symboliseren.
Maar de meest logische plek om dat next level te laten zien is
natuurlijk het Havenkwartier met CSM. Daar hebben we lang niet
alle grond, dus realisatie is niet gemakkelijk. Maar het is wél de plek.
Daar moeten echte toevoegingen komen, niet meer van hetzelfde.
Dat hoeft niet torenhoog, dat kan ook.... denk eens aan Barcelona.
Prachtige gebouwen, zes, zevenhoog, met veel bedrijvigheid
op de begane grond, in de plint. Misschien kunnen we met een
organisch gebouw beginnen. Niet om dat meteen volgend jaar te
bouwen. Maar wel als start, een gebouw waar we steeds dingen aan
toevoegen. En waarover Stadslab Breda jaarlijks een conferentie
organiseert om te bepalen waarin we, in of aan dat gebouw, de in
Breda beschikbare ton euro’s dan investeren.”

Havenkwartier en CSM dé plekken om dat te realiseren
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De Rambla in Breda, gaaf idee. Maar hoe krijgt de wethouder ontwikkelaars die kant op?
Zijn die te sturen, waar ze zo ongeveer alle ontwikkelbare grond in de stad bezitten?
“Zeker. De uitdaging is natuurlijk om variatie te krijgen, niet soortgelijke plannen voor
verschillende terreinen. Ik wil toevoegingen aan de kwaliteiten van Breda zien. En zij moeten
het vooral doen. Want je moet oppassen dat je niet in een klem komt met elkaar. Wat we
nu hebben gemaakt voor het Havenkwartier is geen dwingende intekening. Het is wel een
gebiedsperspectief, een duidelijk idee over het niveau dat we willen. “
En dan mag het ook klimaatbestendig.
“Ja dat moet. Daarover is geen discussie mogelijk. Het is een algemeen belang dat Breda
klimaatbestendig wordt. Dus sturen wij erop dat het water weg kan, dat er voldoende water en
groen in de stad is, dat hitte-eilanden worden voorkomen. Dus we gaan die terrein niet allemaal
vo metselen met baksteen. Dan hebben we namelijk wel hitte-eilanden. Er moet ook veel groen
in, ook verticaal groen en groene daken.”
En middenhuur-woningen. Ook beneden de duizend euro in de maand huur. Zesduizend
woningen erbij in vier jaar, waarvan dertig procent middenhuur en twintig procent sociale
huur.
“Gebeurt al. Er komen hier elke week plannen langs waarin we ook afspraken maken over
middenhuur. Er zijn best mogelijkheden om die te realiseren. Het gaat nu om de woningbouw
te versnellen. Of we die zesduizend ook keihard halen... het is best wel een pittige ambitie en de
gemeenteraad zal er scherp op toezien, maar het is een hoge ambitie.”
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Versnellen: dus meer doen dan praten? Hoe gaat het college de woningbouw versnellen?
“We hebben wel instrumenten. Om te beginnen zullen we aan de voorkant van veel scherper
aangeven wat we willen. Voorheen ging het zo: eerst maar eens kijken wie de grond krijgt,
dan gaan we praten, maken we een stedenbouwkundige visie... Dat doen we dus niet meer.
Nu geven we meteen aan het begin aan: wonen is hier best bespreekbaar, maar let op een
paar dingen en weet: we vragen ook snelle realisatie. Ik zie daar veel in, in die duidelijkheid
meegeven, niet op priegelniveau, maar op de hoofdlijn. En dan er bovenop zitten. We kunnen
als overheid een vergunning ook weer intrekken.”

Woningbouw versnellen door:
•

Aan de voorkant scherp aangeven wat wij
voor Breda willen - zoals klimaatbestendigheid

•

Snel realiseren, daar gaan we bovenop zitten

•

Sneller in Stadskantoor balans opmaken
en knopen doorhakken
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De ontwikkelende buitenwacht klaagt al jaren steen en been over het trage tempo binnen
dit huis. Is daar winst te boeken?
“Ik ben nu aan ‘t kijken hoe we het principe van high trust, high penalty meer flexibel kunnen
inzetten.”
Dus ontwikkelaars meer het vertrouwen schenken dat ze de afspraken nakomen. Minder
controle dus. Kan het vergunningproces sneller?
“Ik zou ook willen zien dat we hier in huis sneller de balans opmaken. Ik wil voorkomen dat
verschillende disciplines in huis heel lang met elkaar bomen. Issues zijn natuurlijk van belang,
daar wil ik niet badinerend over doen. Ik wil sneller knopen kunnen doorhakken: gaat hier groen
boven parkeren of economie boven wonen? Leg die dilemma’s eerder op mijn bureau.”
Een van de dilemma’s: krijgen we alles, de woningbouw, de bedrijventerreinen in die compacte
stad voor elkaar? Klimaat kost ruimte. Kunnen we dat beginsel uit de Structuurvisie 2030
volhouden?
“Dat compacte stad-idee wel. Dan houd je ook een gezonde druk op zuinig en duurzaam
ruimtegebruik. Maar het is niet goed denkbaar dat we al die ambities en doelen binnen de
bestaande stad kunnen realiseren. Bovendien: niet iedereen kan die ton meer aan WOZ-waarde
ophoesten die de binnenstad en omgeving nu eenmaal met zich meebrengen. We streven naar
balans tussen beroepsbevolking en het aantal arbeidsplaatsen. Dan mag je ook een beetje naar
de buren kijken voor de huisvesting. Dan nog krijgen we dat niet helemaal voor elkaar. Mensen
willen ook graag dichtbij de stad wonen. Ze staan te trappelen. Dus dan is het denkbaar dat we
werklocaties naar buiten schuiven en op de vrijkomende plekken wonen mogelijk maken of
menging van wonen met bedrijvigheid. Voor de bedrijventerreinen kijken we vooral langs de
grote infrabundels, de Bredase ruit.'
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Hoe gaat deze D66-wethouder de stad betrekken bij beleid en plannen?
“Ik zie het meest in versteviging van de horizontale verbindingen in de samenleving. Tussen
initiatiefnemers en de omgeving, de belanghebbenden. Ik heb het liefst dat een ontwikkelaar
zich zeer vroegtijdig verstaat met de omgeving. Het zou mooi zijn als niet die ontwikkelaar
alleen ons een brief schrijft met een vraag om een vergunning, maar dat hij dat samen met de
omgeving doet. Nu is het vaak zo: wij nemen op basis van zo’n brief een principebesluit om mee
te werken en daarna pas begint de participatie. Mensen in de stad denken dan vaak: o, dat is al
voorgekookt. Daarvan af zien te komen, dat lijkt een prima zaak. Ik realiseer me dat mensen, als
er ongewenste ontwikkelingen naast hun deur dreigen, ze toch ook naar de overheid kijken en
vragen: aan welke kaders moet dit bedrijf zich houden? Maar ik was niet van plan als een soort
rijdende rechter de komende jaren door de stad te gaan. Dat zit niet in mijn rol.”

“Ik zie het liefst dat ontwikkelaar en
omgeving samen een plan maken
en vergunning bij ons aanvragen”
En hoe ziet dan het Havenkwartier eruit over, pakweg, twintig jaar?
“Daar is dan 24 uur per dag dynamiek. Dat zou mooi zijn. En het gebied levert per saldo energie.
Energieneutraliteit krijgen we in het centrum lang niet overal voor elkaar, dus de nieuwe
locaties moeten energieleveranciers worden. Dat zal niet overal vanaf het begin lukken, maar
de techniek vernieuwt zich snel. Op termijn moet dat dus lukken. En het móet ook lukken.”
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VERGEZICHTEN
VOOR HET
HAVENKWARTIER
De vooruitdenkers van de gemeente Breda zijn al een tijdje
aan ‘t spelen met het Havenkwartier. En dat levert mooie
vergezichten op. Die leren onder meer dat het hele schiereiland,
waar nu nog enkele bedrijven en ‘vrijplaats’ STEK zich bevinden,
geheel wordt ‘schoongeveegd’ om daar woningen voor in de
plaats te bouwen. Langs de rivier hebben der stedenbouwers
appartementengebouwen gedacht met een parkachtige strook

langs de oever van de Mark. Op de plek van Jumbo en Aldi verrijst
een nieuw buurtwinkelcentrum. De Belcrumweg wordt in westelijke
richting verlegd zodat Belcrummers een verkeersluwe winkelstraat
krijgen. De nieuwe bewoners van het schiereiland moeten wel een
weg oversteken.
De strook tussen Belcrumhaven en Speelhuislaan hebben de
plannenmakers, met een knipoog naar Las Vegas, inmiddels ‘De
Strip’ gedoopt. Hier gaat het allereerst om het terrein van voorheen
machinefabriek Backer en Rueb. Daar werkten honderden
stadgenoten sinds de jaren ‘20 ruim een eeuw lang aan onder
meer de ‘backertjes’ - stoomtramlocomotiefjes met, zo sprak de
volksmond, ‘huilogen’ - en aan liften en roltrappen. De firma begon
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in Breda in de jaren ‘60 van de negentiende eeuw in de binnenstad,
nabij de Nieuweweg.
Van dit goeddeels gesloopte complex blijven drie gebouwen
overeind: de ‘zaagtandhallen’ op de noordpunt, het voormalige
kantoor met achterliggend gebouw en, zo lijken de schetsen van
de gemeente te suggereren, het gebouw van Electron. In dezelfde
‘Strip’ ligt tegenover dit laatste gebouw het Klavers-Jansenterrein,
met onder meer podium Bloos.
In dit gebied is, aldus de gemeente, een mengeling van functies
voorzien: wonen & werken, culturele voorzieningen en creatief
ondernemerschap. Te voorspellen valt dat hier de betaalbaarheid

van wonen in combinatie met werken een rol speelt. ‘De Schouw’,
begrensd door noordelijke rondweg, Speelhuislaan en Van
Rijckevorselstraat, is het laatste deel van deze herontwikkeling. Hier
is onder meer een autodealer gevestigd. Het deels open terrein
langs de Van Rijckevorselstraat zou woningbouw kunnen krijgen. In
het gehele Havenkwartier aan de Oostkant van de Mark is plek voor
ongeveer duizend woningen. Het gebied tussen Speelhuislaan en
de insteekhaven is goeddeels eigendom van AMvest dat het voor
ruim 7 miljoen euro heeft aangekocht
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Kadaster-kaart Backer&Rueb
Zoals bijgaand kaartje leert is het Havengebied van Breda
goeddeels in handen van particuliere ondernemers. De
gemeente bezit er ook grond. Met de klok mee, te beginnen
bij de rond vlek linksboven:

AM

Dat is 1955 m2 die de gemeente in 2017
voor € 245.000 heeft gekocht

-

AMVEST heeft de terreinen van de machinefabriek
in hetzelfde jaar aangekocht; het gaat om ruim
4,5 hectare, daarvoor is € 7,5 miljoen betaald

-

Langs de Belcrumweg heeft de gemeente nog
de locatie Electron, groot 3570 m2, in 2003
gekocht voor € 1,3 miljoen.

-

Het groene terrein, iets meer dan 1,2 ha groot, is van
Hoge Dennen Holding, een belegger uit het Gooi.

-

Vervolgens is het grootste deel van
het haveneiland in bezit bij Nemijtek
dat daar nog actief is.

-

De oranje strook van ca 4400 m2 is van AM
Grondbedrijf, in 2006 voor € 1,2 miljoen aangeschaft

-

De overige rode percelen zijn van de gemeente
Breda. Ze meten ruim vier hectaren en ze zijn in de
loop der tijd voor bijna zes miljoen euro aangeschaft.
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WORDT STEDENBOUW UITSORTERING?
OF VALT DAAR WAT TEGEN TE STUREN?
Drukt het grote geld op den duur allerlei
maatschappelijke en culturele functies die
geen superwinsten opleveren straks de
stad uit? Martin van der Maas, planoloog
bij de gemeente Amsterdam, waarschuwt
hiervoor op www.stadszaken.nl (op 20
juni 2018). Hij schetst de twee scholen op
dit punt. De ene die zegt: de markt doet
onvermijdelijk zijn werk, in the end blijven
alleen de functies over die de meeste euri
per vierkante meter opleveren. Dat zijn
meestal geen reparatiebedrijfjes, ateliers of
Antilliaanse eethuisjes.

slimme (tegen-)sturing door de overheid
van de markt onvermijdelijk, meent Van
der Maas, want behoud van diversiteit is
belangrijk.

Wie deze trend tegen wil houden werkt,
omdat de markt nu eenmaal blijft drukken,
speculatie, onderverhuur, zwart geld en
andere perverse effecten in de hand.
Of blijft diversiteit het streven? En is het
juist het samenspel dat waarde creëert
in je stad? De stad ook als broedplaats
voor (goedkope) nieuwe activiteit? Dan is

Bij dat tegensturen zou de overheid zich
moeten afvragen: heeft de desbetreffende
wijk iets aan een bepaalde functie
met (in economische termen) weinig
toegevoegde waarde? Dan is een
Antilliaans eethuisje wellicht interessanter
dan een vervuilende fabriek. Zijn er veel
of voldoende van dergelijke functies?

Of geldt ook hier het woord van de
beroemde Amerikaanse stedenbouwster
Jane Jacobs: “When a place gets boring,
even the rich people leave”? En zet verval
in,
waarna
minder
draagkrachtige
initiatieven weer ruimte krijgen en komt de
cyclus van ‘verval> verhipping> verrijking>
verwaarlozing> verval op gang?

Dan is eentje meer of minder niet zo’n
drama. En maak compromissen in de tijd:
stel die uitsortering uit. Hoe, zegt Van der
Maas weer niet, maar dat zou wellicht
kunnen met omgevingsvisies of enige
ondersteuning.
Een mooi voorbeeld dat ‘rommelige’
bedrijvigheid
ook
het
reguliere
bedrijfsleven aan innovaties helpt is hoe
de op STEK gevestigde Erik Vandenbergen
van het aldaar opgerichte ‘Houtje Touwtje
Strogebouwtje’
bouwer-ontwikkelaar
Michiel Stevens aan het concept voor
de wanden hielp van het duurzaam
verbouwde paviljoen van ecologiecentrum
Wolfslaar.
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Dit boek is geschreven voor wie interesse heeft in Breda, in de ontwikkeling van de stad, in de dingen die op de Bredanaars afkomen
en waar zij nu al, maar zeker de komende tijd soms ook heel stevig mee te maken krijgen. Natuurlijk: klimaateffecten en duurzaamheidsvragen. Vragen rond bereikbaarheid van de stad. Gezondheidsvragen. We weten dat kinderen in Breda-Noord en in nog een
paar wijken (en hun ouders) aanzienlijk ongezonder opgroeien dan hun leeftijdgenootjes in Breda-Zuid. Daar kunnen die laatsten
niet zoveel aan doen, maar de stad wel. Er zijn initiatieven, maar er is meer nodig.
Sociale vragen. Delen van Breda-Noord voelen zich verweesd. Dat gevoel komt aan de oppervlakte, zodra er een moskee in aanbouw
is. Het protest is natuurlijk zuur voor de belijdende Turkse moslims in Breda, maar vooral een teken dat er werk aan de winkel is in dit
stadsdeel.
Dit boek stipt een aantal vraagstukken aan en biedt inzicht, vergezicht en kennis van stadgenoten, van enkele experts en de eigen
bestuurders. Zo geven corporatiebestuurders Tonny van de Ven en Marie-Therèse Dubbeldam (de laatste is intussen in haar geboortestreek teruggekeerd) een inkijkje in hun gevecht met schaarse woonruimte, legt hoogleraar Peter Boelhouwer uit hoe die is
ontstaan en geeft wethouder Daan Quaars aan hoe hij de woningnood te lijf gaat. Zo prikkelt Jonas Peters de zinnen met een verhaal
over de volgens hem hier en daar wat saai vormgegeven stad Breda en probeert Paul de Beer het denken over stedenbouw in deze
wat conservatieve stad juist op te rekken.
De grootste uitdaging biedt de stadsslogan: Breda brengt het samen. Breda wil niet alleen op economisch terrein een verbinder zijn,
het wil ook een samenleving zijn, waarin elke inwoner naar haar of zijn mogelijkheden de kans krijgt op een gelukkig bestaan.
Daar is werk te doen en dat wordt niet minder, gegeven enerzijds de grote uitdagingen van klimaat, demografie en schaarse (woon-)
ruimte en tegelijkertijd de zich razendsnel ontwikkelende krachten in de omgeving op gebieden als technologie en (internationale)
concurrentie. Werken voor je bestaan krijgt nogal andere verschijningsvormen, een fenomeen waar lang niet iedereen al klaar voor is.
Ook lokaal beleid en provinciaal initiatief zijn, naast het Haagse beleid, nodig om massief in mensen, in onderwijs en herscholing te
investeren, zoals Jeroen van Glabbeek in dit boek bepleit. De uitdagingen zijn hier, en zouden dus ook voor een belangrijk deel hier
moeten worden opgepakt.
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Centrale rol voor de stad
Natuurlijk, het Rijk en de EU bepalen ook heel wat. In deze jaren wordt de rol
van steden in het nationale en globale landschap belangrijker. Saskia Sassen,
topwetenschapper van de New Yorkse Columbia University, zegt het zo in de inleiding
op de laatste editie van haar bestseller ‘Cities in a World Economy’: “Steden, veel meer
dan nationale overheden, zijn de leiders geworden op het stedelijk niveau, maar ook
op nationaal niveau en op wereldschaal. (...) Stadsbesturen zijn bezig te bewijzen dat
ze veel efficiënter en beter zijn toegerust om te handelen.”
Steden groeien en groeien hard. Ook in Nederland: Anderhalf keer zo hard als de
totale bevolking. Ook Breda. De oudste generaties in de stad zien het inwonertal
verdubbelen. In de jaren '50 tikte Breda de 100.000 aan, nog een paar jaar en het
dubbele aantal is bereikt.
Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden of verstedelijkt gebied. Dat

DOEN

aandeel neemt nog altijd snel toe. In 2050 leven zeven op tien wereldburgers in steden,
zo voorspelt de VN. Waarom? In één woord: vooruitgang. Hoe vooruitgaan? Door de
nabijheid van veel anderen, van netwerken, van onderwijs, kroegen, gezondheidszorg.
De stad is een emancipatiemachine, een "roltrap", zegt het Planbureau voor de
Leefomgeving. Steden bevorderen dynamiek en welvaart.
Steden vormen zo het pompende hart van (regionale) samenlevingen. Steeds meer.
In de stad gebeurt het. That's where the action is! Hoe dat komt? Nergens zo'n bonte
variatie aan mensen, aan stijlen, aan dynamiek, aan passie voor vernieuwing, drang
om vooruit te komen als in de stad. Nergens zo'n palet aan kansen, nergens zo'n
concentratie van creativiteit, drive, dromen en doen, als in de stad.
Al met al, zo luidt ook de motivering van heel wat decentralisaties (zorg voorop) in
de voorbije periode, lijkt de stad ook de goede schaal om de vraagstukken van deze
tijd aan te vatten. Bestuur en inwoners staan daar (als het goed is) niet ver van elkaar
af, kennis van lokale omstandigheden kan aanpassen en inpassen vergemakkelijken.
Succesfactor daarbij is, zo leren onder meer de nieuwe Omgevingswet en het
klimaatakkoord, dat het bestuur inwoners actief betrekt bij de ontwikkeling van
beleid en uitvoering.

TOEKOMST
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Mooie nieuwe kansen
Voor Breda dienen zich, behalve vraagstukken, ook mooie kansen aan voor nieuwe

in die wisselwerking eraan bijdraagt dat we deze wereld volhoudbaar overdragen

dynamiek. De komende tientallen jaren komen Breda en de dorpen er anders

aan komende generaties. Recente politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, na de

uit te zien. Niet alleen op die 124 hectaren in en rond de binnenstad waar nieuwe

Statenverkiezingen, leren dat dit nog geen uitgemaakte zaak is. Daar zullen bestuur

bestemmingen ontstaan. Belangrijke impulsen voor dat andere aanzicht zijn

en inwoners van Breda dus nog aan hebben te sjouwen.

klimaat en techniek.

Daarom zou het mooi zijn, wanneer de stads-slogan 'Breda brengt het samen'

Als er zoveel verandering op til is, komt ook onvermijdelijk de vraag naar de

niet alleen in stelling wordt gebracht om de stad te verkopen met allerhande 'city

kernwaarden van de stad naar voren. Want met vage noties daaromtrent wordt

marketing'. Die slogan zou vooral binnen de gemeentegrens waargemaakt moeten

al die verandering een hachelijk avontuur. Over dergelijke waarden zou de stad

worden.

kunnen nadenken en onderling spreken.
UIt zo'n stadsgesprek komen vast, bovenop algemeen aanvaarde waarden

Samenwerken tussen bestuur en ondernemers of instellingen in de stad spreekt niet

van menselijkheid en rechtvaardigheid (de laatste is naar verluidt al verbeeld

vanzelf. Samenwerking is, in de huidige complexe wereld waarin ook een overheid

in de Andreaskruisen in Breda's stadswapen), waarden tevoorschijn van de

lang niet alles alleen kan oplossen, sleutelvoorwaarde voor effectief bestuur.

leefomgeving en gezondheid, sociale waarden, economische waarden, wellicht ook

Samenwerken gaat niet vanzelf. Eerder onderzoek van schrijver dezes wijst uit

omgangswaarden. Deze waarden stellen de mensen in de gemeente zo samen

dat negatieve percepties van samenwerkende partijen over elkaar, maar ook

vast. Het is aan het bestuur daarvoor het initiatief te nemen. Zie de aanbevelingen

machtsverschillen, een lange traditie van kwalitatief hoogwaardig maar ook

van hoogleraar Dorien Manting en regionale GGD-directeur Annemiek van der

dirigistisch bestuur in Breda en 'de vele gezichten van de overheid' (er bestuurlijke

Zijden in dit boek.

intenties en er zijn praktijken) de effectiviteit van samenwerking in de weg kunnen
zitten. Daartegenover is er bij ondernemende partijen niet zelden onvoldoende oog
voor aspecten als het algemeen belang, de rechtstatelijke rol van de overheid of voor

Volhoudbaar Breda door samen te werken

de maatschappelijke vragen waar een stad mee heeft te werken.

Dit is wel de grootste opgave voor de komende jaren: Nederland en ook Breda

gewikkeld.

hebben zich verbonden aan voornemens en akkoorden om de wereld en deze
samenleving te verduurzamen. Ook Breda wil een economisch, sociaal én
‘ecologisch’ duurzame stad worden en in 2044 CO2-neutraal zijn.
Een mooie ambitie, waarvan het nu de vraag is of de mensen in de stad deze ook
delen. Draagvlak is nodig om zo'n in alle opzichten duurzaam, volhoudbaar zoals de
Zuidafrikanen het zo mooi zeggen, ecosysteem in de gemeente te verwezenlijken.
In een ecosysteem gaat om het om de wisselwerking tussen alle daarin levende
organismen. Het uitgangspunt van nu is dat het aandeel van menselijke activiteit

In de relatie met inwoners is de lokale overheid nog in een precair leerproces

Het is een beetje zoeken naar doelmatige benaderingen en naar nieuwe rollen
voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en inwoners. Loslaten is een ding. Durf
als bestuur, zoals Van Ginkel en Verharen (2017) bepleiten, op de handen te blijven
zitten. Laat de ‘onderstromen’ in de gemeenschap tot wasdom komen. Ondersteun
de mensen om vooral zelf hun stad te ontwikkelen.
On los te laten is vertrouwen nodig, maar ook moed. Moed om inbreng van mensen
in de gemeenschap te stimuleren en op gang te brengen, zonder dat van te voren
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exact vast staat, waar dat proces uitkomt. Nee, niet alle burgers zijn professionele

woondomein, ook een echte stad! Experimenteer! Burgemeesters regeren de wereld,

stedenbouwkundigen of bestuurskundigen. Een bestuur dat echt werk wil maken

schreef een paar jaar terug Benjamin Barber. Hij bedoelde: steden regeren de wereld.

van samenwerking met zijn inwoners en die inwoners ook daadwerkelijk een rol

In de steden ontstaat de wereld van de toekomst. Ook in Breda. Met een klein beetje

wil geven in de vooruitgang van de stad, zoekt hen actief op en ondersteunt hen

meer lef in inhoud en aanpak gebeuren hier de komende jaren spannende dingen.

daarbij. Dat kost tijd, dat kost geld, maar dat levert ook rendement op in termen

Kom op, Breda, je kunt het: Spring!

van gewenste kwaliteiten en draagvlak. En waar opvattingen, belangen of wensen
botsen, is er een gekozen orgaan om knopen door te hakken.

Beetje meer lef: Spring!
Er mag ook wel wat meer lef bij in de vormgeving. Paul de Beer, wethouder van
stedelijke ontwikkeling, omschrijft het in dit boek nog wat te bescheiden. Breda is
altijd nog een beetje voorzichtig in de benadering van dergelijke vragen. Het moet
passen, het mag niet te hoog, en zeker niet hoger dan de Grote Kerk, het moet wel
kwaliteit hebben, ook als mensen daarvoor veel langer in de rij moeten staan....
Breda Spring!, luidt de aanbeveling. Wordt, behalve het bourgondische woondomein,
ook en echte stad! Experimenteer! Burgemeesters regeren de wereld, schreef een
paar jaar terug Benjamin Barber. Hij bedoelde: steden regeren de wereld. In de
steden ontstaat de wereld van de toekomst. Ook in Breda. Met een klein beetje
meer lef in inhoud en aanpak gebeuren hier de komende jaren spannende dingen.
Kom op, Breda, je kunt het: Spring!
en Verharen bepleiten, op de handen te blijven zitten. Laat de ‘onderstromen’ tot
wasdom komen. Ondersteun de mensen om vooral zelf hun stad te ontwikkelen.
Er mag ook wel wat meer lef bij in de vormgeving. Paul de Beer, wethouder van
stedelijke ontwikkeling, omschrijft het in dit boek nog wat te bescheiden. Breda
is altijd nog een beetje voorzichtig in de benadering van dergelijke vragen. Het
moet passen, het mag niet te hoog, en zeker niet hoger dan de Grote Kerk, het
moet wel kwaliteit hebben, ook als mensen daarvoor veel langer in de rij moeten
staan.... Breda Spring!, luidt de aanbeveling. Wordt, behalve het bourgondische
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