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Wethouder Paul de Beer:
“De uitdaging is zo snel mogelijk
de schop in de grond te krijgen!”
Sinds juni is wethouder Paul de Beer binnen het College van burgemeester en wethouders als wethouder Stedelijke Ontwikkeling
verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van de Bredase Spoorzone. Naast stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening heeft
Paul de Beer ook het klimaatdossier in zijn portefeuille. Tijd voor een gesprek over de toekomst van dit gebied.
“De afgelopen jaren zijn er al een aantal
zaken gerealiseerd”, steekt Paul van
wal. “We hebben mooie nieuwe iconen
toegevoegd aan de Bredase spoorzone:
het HSL-station, het Gerechtsgebouw, de
ontwikkeling van Drie Hoefijzers zuid,
Breda Vooruit. Wat mij betreft hebben
die gebouwen samen met de buitenruimte een uitstraling die Breda ontstijgt.”
Versnelling gebiedsontwikkeling
“Vanuit ons coalitieakkoord ‘Lef en Liefde’ willen we de komende
jaren nog meer nieuwe iconen aan Breda toevoegen, waarbij
wonen en werken belangrijke thema’s zijn. Ik vind het in dat
opzicht belangrijk om zaken zo snel als mogelijk tot ontwikkeling
te brengen. Met liefde voor de stad, maar ook met het lef om
samen met de stad een nieuwe stap te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is wat mij betreft de ontwikkeling die we in de
jaren negentig hebben gezien met het Chassépark. Daar is echt een
flink stap voorwaarts gemaakt met spraakmakende architectuur

en de inrichting van de openbare ruimte. Ik wil zo’n stap ook in
de Bredase spoorzone zetten. Daarbij is voor mij de uitdaging om
zo snel mogelijk de schop in de grond te krijgen.
De projecten waarvoor we de afspraken al gemaakt hebben, zoals
bijvoorbeeld 5TRACKS, moeten zo snel mogelijk tot ontwikkeling
komen. En bij de projecten waar de afspraken nog niet vastliggen
nemen we wat mij betreft standaard in de afspraken mee hoe
snel we beginnen met de uitvoering”.
Duurzaamheidsambitie
“Gebiedsontwikkeling anno 2018 is per definitie duurzaam”,
antwoordt Paul op de vraag hoe het zit met de duurzaamheid
van alle nieuwe ontwikkelingen in Via Breda. “Dat kan aan de
ene kant door zo min mogelijk energie te gebruiken en zelfs
energie op te wekken, en anderzijds door het gebied geen nieuw
hitte-eiland in de stad te laten worden. Dat laatste betekent
voor mij dat we op een passende manier de hoogte op moeten
zoeken. Daardoor houden we meer openbare ruimte over die we
kunnen vergroenen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar
het komt de leefkwaliteit in het gebied alleen maar ten goede”.

Havenkwartier:
historie
en erfgoed
Het Havenkwartier is doorspekt met historie op een voor Breda
unieke manier. In het Havenkwartier zijn veel overblijfselen van
het industriële verleden terug te vinden. Zowel onder als boven
de grond. Industrieel - en cultureel erfgoed vertelt het verhaal
van dit gebied. Zoals de watertoren aan de Belcrumweg. Er zijn
allerlei bedrijfsgebouwen die vroeger een functie hadden voor
de suikerindustrie of de zware industrie, maar ook de kademuren
en de haven, de koeltoren bij Nemijtek en verschillende panden
op en rond het voormalige Asselbergs & Nacheniusterrein.
De prinsen van Oranje lieten rond 1621 op de Konijnenberg in
het Belcrumbos een achthoekig jachtslot annex ‘huysinge van
plaisance’ (speelhuis) bouwen. Het enige dat hier vier eeuwen
later nog van resteert, is de 750 meter lange ‘maliebaan’, de
tegenwoordige Speelhuislaan.
Al deze gebouwen en plekken vertellen het historische verhaal
van het gebied en zijn de inspiratie voor de nieuwe ontwikkelingen
in het Havenkwartier.
De ontwikkeling van het gebied aan de Speelhuislaan bij de
Backer & Ruebhallen is in handen van Amvest. Op dit moment is
Amvest bezig met een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek voor
de ontwikkeling van 300 woningen aan de Belcrumhaven, met
herbestemming van de huidige erfgoedhallen. Dit kan een heel
bijzondere woonbuurt opleveren.
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Klavers Jansen, transformatie
naar een nieuw, boeiend stadsdeel
Er is de afgelopen jaren een heleboel gebeurd in Via Breda:
het nieuwe station en het nieuwe gerechtsgebouw zijn klaar,
de aannemer legt de laatste hand aan Breda Vooruit, de plannen
voor Drie Hoefijzers zuid zijn gerealiseerd, de bouw van Drie
Hoefijzers noord start binnenkort en in de buitenruimte zijn
nieuwe straten aangelegd. De plannen voor beide kanten van
het station - het internationale zakencentrum 5TRACKS Breda en
voor de Thes-locatie - zijn volop in ontwikkeling.
De volgende stap is om het Havenkwartier te transformeren tot
een nieuw boeiend stadsdeel aan het water. Als eerste zal daar
de zogenaamde ‘Strip’ en in het bijzonder de locatie van Klavers
Jansen worden herontwikkeld. Klavers Jansen is vanuit de
binnenstad de entree tot het Havenkwartier. Dit is voor Breda een
uitgelezen kans om op deze locatie een verrassend hoogwaardige,
stedelijke kwaliteit te realiseren.

stevig, stoer, eerlijk, industrieel en kloek. Goed aansluitend bij
de authentieke, industriële aard van de oorspronkelijke plek
enerzijds en bij de ambitie naar vernieuwing van het Havenkwartier anderzijds.

LiveArt
De samenkomst van verschillende culturele partijen heeft geleid
tot het ontstaan van een nieuwe trend: LiveArt. Een moderne
experimentele samensmelting van levende kunst; muziek, theater,
dans, film, exposities en installaties van de nieuwe generatie
kunstenaars. Live Art is door de binnen Klavers Jansen aanwezige
culturele organisaties benoemd als de grondslag van het artistiek
profiel voor het Klavers Jansen gebied. Kortom, gaandeweg ontstaat tussen de nieuwe woon-, werk-, winkel- en verblijfsgebouwen een nieuw en spannend deel van Breda: Klavers Jansen.

Planning

De projectontwikkelaar Consortium Spoorzone Breda staat voor
de uitdagende missie om op de locatie Klavers Jansen 3 woongebouwen te realiseren die een bijzondere relatie aangaan met
de openbare ruimte en waar erfgoed, cultuurgoed en vastgoed
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het consortium onderzoekt momenteel op welke manier deze gebouwen het karakter
en de meerwaarde van deze plek kunnen versterken.
Consortium Spoorzone Breda bestaat uit de Bredase bedrijven
Woningcorporatie Alwel, Bouwgroep Moonen, Sprangers Bouwbedrijf en Winters Bouw en Ontwikkeling.
Hoe gaan de nieuwe gebouwen eruit zien? Robuust, stedelijk,

Het consortium legt op dit moment de laatste hand gelegd aan
de haalbaarheidsfase van Klavers Jansen. Tijdens deze fase
worden alle stakeholders en bewoners uit de directe omgeving
gevraagd naar hun reactie op de plannen van het Consortium
Spoorzone Breda. Deze informatie wordt vertaald in een steden
bouwkundig plan dat net zoals het inrichtingsplan Openbare
Ruimte door de gemeente wordt gemaakt. Na deze fase start de
bestemmingsplanprocedure.
De verwachting is dat omstreeks eind 2019 wordt begonnen met
de eerste twee woongebouwen aan de Minister Kanstraat; de
start van de transformatie van het Havenkwartier.
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Lisette Spee, directeur van Electron

Sinds half mei van dit jaar heeft de Electron platyrhynchum
zijn stek gevonden in het pand van Electron aan de Belcrumweg.
Lisette Spee, directeur van Electron, vertelt over het hoe en
waarom.
“Electron was van oorsprong een fabriek die elektrische schakel
kasten bouwde. Het bedrijf leverde ook allerlei elektrische
onderdelen aan de machinefabriek van Backer & Rueb. Dit pand
aan de Belcrumweg was met loodsen verbonden aan Klavers
Jansen. Nu ligt daar de Belcrumweg”, vertelt Lisette.
Zoals meer bedrijven in Belcrum sloot Electron haar deuren en
vanaf 2005 werd het pand gebruikt door culturele partijen, zoals
KOP en de stichting Electron.
“Stichting Electron verhuisde in 2017 naar de Liniestraat en
organiseert daar nu onder de naam Witte Rook allerlei activiteiten”,
vervolgt Lisette. “Sinds half mei hebben we de deuren van
galeriecafé MotMot hier in Electron geopend. We willen het pand
nog meer dan vroeger open maken. MotMot voelt aan als een
huiskamer, waar je kunst kunt bekijken en kopen. Die kunst is
gemaakt door kunstenaars met Bredase roots”.
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Het pand van Electron is echter veel groter. “Dat klopt”, beaamt
Lisette. “Naast MotMot is er bijvoorbeeld het gemeentelijk
informatiecentrum over Via Breda gehuisvest en er is een
makershal waar kunstenaars die tijdelijk extra werkruimte nodig
hebben gratis kunnen werken. Dat gebeurt overigens altijd op
basis van wederkerigheid; ze moeten er wel iets voor terug doen.
Dat kan een bijvoorbeeld een lezing zijn in MotMot of wij
kunnen het werk dat ze gemaakt hebben hier voor ze verkopen”.

Een veelkleurige vogel
in Electron

“Daarnaast kunnen mensen MotMot gebruiken als workspace. We
hebben gratis wifi en goede koffie. De ruimte is geschikt voor allerlei
cultureel-maatschappelijke activiteiten en ook voor zakelijke bijeenkomsten zijn ruimtes geschikt gemaakt”.
Wat maakt het Havenkwartier zo’n goede plek voor galeriecafé MotMot?
“Wat mij opvalt is het persoonlijke hier in dit gebied. We hebben geen
enorme terreinen of hallen zoals bijvoorbeeld in Eindhoven of Tilburg,
maar kleine, versnipperde, speelse ruimtes. Ik zie dat echter als een
voordeel. Tijdens het festival LA Breda zat ik bij een concert in een kleine
ruimte achter podium Bloos, waar je normaal niet komt. Je zit bijna bij
de artiesten op schoot. Als mensen hier in MotMot vragen naar de
daghap, kijken we bij wijze van spreken wat we in de koelkast hebben
liggen en maken voor hen iets speciaals. Dat persoonlijke en klein
schalige, dat vind ik prachtig. Een soort industriële intimiteit. Die
moeten we vooral proberen te behouden in dit gebied wat mij betreft”.
MotMot is gevestigd in het pand van Electron aan de
Belcrumweg. MotMot is van dinsdag tot en met
zaterdag open van 10:00 tot 18:00 uur en op zondag
van 12:00 tot 18:00 uur.
Meer informatie is te vinden op de website van
Electron: www.electronbreda.com
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Veel mensen vragen wat die naam MotMot toch betekent.
“Da’s een goede vraag. Ik ben op internet gaan zoeken naar de historie
van dit gebouw én de herkomst van het woord ‘Electron’. Ik stuitte op
de Electron platyrhynchum, ofwel de breedsnavelmotmot uit het
kleurrijke Electron-geslacht. Een kleine, maar prachtige scharrelvogel die
in het Amazonegebied leeft. Dat vertoonde mooie overeenkomsten met
onze galerie”.
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De Zoete Delta: water biedt
kansen voor terrein
voormalige suikerfabriek
Het ontstaan en de ontwikkeling van Breda is altijd verbonden
met het water van de Mark. De haven is een plek waar eeuwenlang
handel werd gedreven. De bedrijvigheid ontwikkelde zich later
naar het noorden toe, ontsloten door de Mark en de spoorlijn.
Het water is nu van belang bij de transformatie van bedrijvigheid
naar woongebieden in het Havenkwartier en voor het opslaan
van water (de zogenaamde ‘retentieopgave’) voor Via Breda als
totaal.
Water biedt een hoop mooie kansen: het is natuurlijk erg fijn om
aan het water te wonen. Samen met groene zones kan water ook
de ecologische structuur van onze stad versterken. Water is goed
voor het toerisme met bijvoorbeeld fietspaden langs het water en
waterverbindingen. Tot slot levert water een grote bijdrage aan de
duurzaamheidsdoelstellingen die Breda zichzelf gesteld heeft.
In het centrum van Breda wil de gemeente de rivier de Mark
doortrekken als een stadsrivier van de Gasthuisvelden naar de
haven in Belcrum en vervolgens naar het noorden. De rivier
wordt daar breder tot een echt waterlandschap. Die laatste
ambitie noemen we ‘Zoete Delta’: een verwijzing naar de
suikerfabriek, die vroeger op die plek stond.
Wethouder Paul de Beer hierover: “Op het knooppunt van de
Mark met de spoorlijn komen de historische binnenstad en de
ontwikkeling van de nieuwe moderne stad Via Breda bij elkaar.
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De stadsrivier de Nieuwe Mark ontwikkelt zich daar tot een
grootschalig binnenstedelijk groen- en waterlandschap dat
de verstedelijking in onze spoorzone klimaatbestendig en de
leefomgeving gezond maakt. Dit knooppunt geeft ons de kans
om het onderwerp klimaatadaptatie te koppelen aan groot
stedelijkheid, met gezichtsbepalende gebouwen en wonen,
werken, leisure, cultuur en sport op internationaal niveau.”
De Zoete Delta bepaalt de identiteit van het wonen op het
Haveneiland en is een aanvulling op het duurzame ‘coulissen
landschap’ in de Spoorzone. De Zoete Delta draagt bij aan de
versterking van economie en toerisme in de binnenstad en de
versterking van de positie van Breda in de regio. De ambitie is
zelfs om met een bijzondere functie in een iconisch gebouw
een bijdrage te leveren aan de grootstedelijke en internationale
ambitie van Breda.
Samen met Corbion verkent de Gemeente Breda wat er in de
toekomst mogelijk is op het terrein van de voormalige suikerfabriek. De Zoete Delta is daar onderdeel van. Daarbij is nauw
contact met de provincie Noord-Brabant en het Waterschap
Brabantse Delta: omdat de (regionale) ambities en doelen van
deze partijen op het gebied van waterbeheer, veiligheid, ecologie,
klimaatadaptatie en recreatie een belangrijke rol spelen bij de
nieuwe ontwikkelingen.

Het kan je niet zijn ontgaan:
het gerechtsgebouw verrijst hoog boven de Belcrum
Sinds juni 2018 zijn de rechtbank Zeeland-West-Brabant, het Openbaar Ministerie
en de Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe gerechtsgebouw op de hoek
van de Stationslaan en de Belcrumweg aan het werk. Een mooie plaats, een
letterlijk kruispunt van wegen, spoor en zelfs water. De centrale ligging benadrukt
de toegankelijkheid en transparantie van het gebouw.
De begane grond en de eerste twee etages van het gerechtsgebouw zijn publiek
toegankelijk: daar bevinden zich onder andere de entree, de zittingzalen en
spreekruimtes. Het gerechtsgebouw wil transparant zijn, zichtbaar maken wat er
gebeurt. Deze transparantie komt mede tot uiting in de grote hoeveelheid glas in
het ontwerp. Geïnteresseerden zijn in het nieuwe gerechtsgebouw van harte welkom
om een zitting bij te wonen. De meeste zittingen zijn openbaar. In feite heeft de
rechter altijd open dag!
Door samen te gaan wonen delen de organisaties de kosten voor een groot aantal
facilitaire zaken. De kantoorverdiepingen zijn vanwege de onafhankelijkheid van
de organisaties duidelijk van elkaar gescheiden. Boven de zittingzalen, vanaf de
vierde verdieping zetelt het Openbaar Ministerie. Daarboven houdt de Raad voor
de Kinderbescherming kantoor. Het Openbaar Ministerie huist op de middelste
verdiepingen van het gebouw en de kantoren van de rechtbank bevinden zich op
de bovenste etages.
De bewoners van het gerechtsgebouw hechten veel waarde aan een goede band
met de omwonenden, met de nieuwe buren in de Belcrum dus. Belcrum staat
bekend als een levendige wijk waar bewoners van harte worden uitgenodigd deel
te nemen aan de vele activiteiten.

Heeft u in de tussentijd vragen over de rechtbank, stuur dan een e-mail naar
communicatie.zwb@rechtspraak.nl
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Op 29 september a.s. staat een open dag gepland. Meer informatie daarover volgt
vanuit de rechtbank via de lokale media.
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Timmerfestival
Belcrum
weer spijkerhard
succes
Van 14 tot en met 16 augustus vond op het terrein van 5TRACKS
tussen het station en het nieuwe gerechtsgebouw voor de zesde
keer het jaarlijkse Timmerfestival Belcrum plaats.
Ruim 100 kinderen hebben met veel plezier 3 dagen gebouwd
met het thema ‘park, living en office’. Een 3 koppige jury heeft de
bouwwerken beoordeeld waarbij alle bouwsels in de prijzen zijn
gevallen in allerlei categorieën. De kinderen ontvingen allemaal
een aandenken en een zakje met zonnebloemenzaad.
Colofon Uitgave: Gemeente Breda • Fotografie: Gemeente Breda, Lighthouse Fotografie,
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Timmerfestival Belcrum • Vormgeving: Gemeente Breda •
Oplage: 4.500

WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN?

Op de website www.viabreda.nl staat alle informatie over Via Breda.
Heeft u hier vragen over mail dan naar viabreda@breda.nl.
U kunt iedere eerste donderdag van de maand tussen 16.00 en 17.00 uur
terecht in het Informatiecentrum van Via Breda aan de Belcrumweg 19
(Electron). Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of klachten? Dan
lossen we dat graag zo snel mogelijk voor u op. U kunt bellen met 14 076.
Volg Via Breda op Twitter: www.twitter.com/viabreda
Via Breda is ook te volgen op Facebook (Via Breda Broeit) en Pinterest
(Via Breda Broeit)

Heeft u tips voor de Via Breda Nieuwsbrief,
e-mail ze dan naar viabreda@breda.nl
Deze nieuwsbrief wordt huis aan huis verspreid in de Spoorbuurt, Drie
Hoefijzers, Belcrum en de aangrenzende straten in Linie en Doornbos.

