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Voorwoord
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie ‘InBetween’. 
Met dit afstudeerproject sluit ik de master ‘Urban 
Design and Planning’ af binnen de opleiding 
‘Architecture, Building and Planning’ aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven. Na de 
route die mij vanaf mijn HBO-studie ‘Ruimtelijke 
Ordening en Planologie’ met als specialisatie 
‘Urban Design’ bracht naar de master ‘Urban 
Design and Planning’, is het einde van mijn 
studiecarrière nabij. 

Tijdens mijn studie heb ik altijd al een fascinatie 
gehad voor de combinatie van stedebouw en 
landschapsarchitectuur. Het contrast tussen 
het stedelijke gebied en het landelijke gebied in 
de Haagse Beemden trok daarom al snel mijn 
aandacht. Ik was ervan overtuigd dat zowel voor 
land als stad een verbeterslag kon worden behaald 
door een samenwerking tussen deze twee.  

Voor het tot stand komen van deze scriptie 
wil ik allereerst mijn supervisors, Ad de Bont, 
Hans Snijders en Pieter van Wesemael hartelijk 
bedanken voor de begeleidingen die ze met 
enthousiasme hebben gegeven. Daarnaast dank 
aan mijn ateliergenoten voor de brainstormsessies 
en opmerkingen tussendoor. En tot slot een 
dankwoord aan En tot slot een dankwoord aan 
mijn familie, mijn vriend en alle andere mensen, 
die een bijdrage aan het tot stand komen van deze 
scriptie hebben geleverd. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit 
afstudeerrapport. 

Simone Camp

Eindhoven, augustus 2014
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Samenvatting
Om te voorkomen dat laat-naoorlogse 
woonwijken in verval raken, dient men 
tijdig in te grijpen. Door de economische 
crisis en de terugtrekkende rol van de 
overheid zijn er weinig mogelijkheden voor 
de uitvoering van ‘oude’ projecten welke 
uitgaan van grote geldschieters. Hierdoor 
komt de aanpak van laat-naoorlogse 
wijken stil te liggen. Het is daarom van 
om belang op zoek te gaan naar een 
vernieuwende aanpak voor deze wijken. 

Jaren zeventig wijken kenmerken zich als 
groene wijken met een bloemkoolstructuur, 
waarbij meestal een groene long midden 
in de woonwijk is gepositioneerd. Deze 
groene longen dienen te functioneren als 
park. De ontwerpers van de jaren zeventig 
wijken hadden meer aandacht voor het 
ontwerp van de woonerven, dan voor het 
ontwerp van de intermediaire zone tussen 
stad en land. Hierdoor ontstond een 
harde overgang tussen stad en land. Een 
gemiste kans, aangezien de stedeling 
steeds meer behoefte krijgt aan wonen 
en leven in een consumptielandschap. 
Een parallelle ontwikkeling is de 
schaalvergroting in de landbouw. Veel 
kleinschalige landschappen verliezen 
hierdoor hun functie en beheerder. De 
groene longen in jaren zeventig wijken 
zijn vaak onderdeel van zo’n kleinschalig 
landschap. 

Het gebied dat centraal staat in dit 
afstudeeronderzoek is een jaren 
zeventig wijk in het noordwesten van 
Breda, genaamd de Haagse Beemden. 

Gemeente Breda is al jaren op zoek naar 
een oplossing voor het beheer van de 
groene long en het voorkomen van de 
impopulariteit van de woonwijk. Doordat 
men krampachtig vasthoudt aan de 
bestaande situatie komt men geen stap 
verder. Daarom is de Haagse Beemden 
een interessante casus voor de volgende 
onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan 
een flexibele ontwikkelingsstrategie 
bijdragen aan het doorbreken van de 
status quo van een kleinschalig landschap 
in het ‘hart’ van een jaren zeventig wijk, 
waarbij het monofunctionele landschap 
wordt getransformeerd naar een 
consumptielandschap?’

Gezien de economische situatie en de 
terugtrekkende rol van de overheid is 
het niet aantrekkelijk om een blauwdruk 
te maken. Daarom wordt bij dit 
afstudeerproject gebruik gemaakt van de 
methode ‘project van projecten’. Door een 
leidraad te ontwikkelen heeft men een 
handleiding welke de stip aan de horizon 
aangeeft. Door middel van individuele 
projecten kan de komende jaren in 
bouwstenen aan het project worden 
gewerkt. De ontwikkeling zal starten met 
kleine strategische ingrepen, waarna 
vervolgens grotere projecten kunnen 
worden ontwikkeld. 

Het oorspronkelijke idee van de 
Landgoederenzone midden in de 
woonwijk was dat bewoners konden 
recreëren op loopafstand in een prachtig 
landschap. Echter is de transformatie van 

productie- naar consumptielandschap 
nooit gemaakt, wat te wijten is aan 
verkeerde ontwerpkeuzes. Denk hierbij 
aan het volplannen met functies van de 
poortgebieden, de slechte bereikbaarheid 
van de Landgoederenzone en het 
ontbreken van de intermediaire 
zone. Dit heeft ertoe geleid dat de 
Landgoederenzone een monofunctioneel 
gebruik heeft en is afgesloten van haar 
omgeving, Het gevolg hiervan is dat de 
Landgoederenzone na de schaalvergroting 
van de landbouw in één klap haar functie 
en beheerder is kwijtgeraakt. Een 
parallelle ontwikkeling is de impopulariteit 
van de woonwijk. Door in te zetten op de 
unieke kwaliteit van de wijk zal het vele 
(toekomstige) bewoners aanspreken. 
Aangezien de stedeling steeds meer 
behoefte krijgt aan recreëren, wonen en 
consumeren is de Landgoederenzone 
de ideale plek voor de ontwikkeling van 
een consumptielandschap. Wanneer de 
Landgoederenzone wordt getransformeerd 
van een productielandschap naar 
een consumptielandschap, zal de 
wijk in populariteit toenemen en krijgt 
de Landgoederenzone een nieuwe 
bestemming en beheerder. Dit houdt in 
dat de Landgoederenzone moet worden 
verbonden met haar omgeving en de rand 
tussen stad en land moet worden herzien. 
Om deze stap te maken is een flexibele 
strategie ontwikkeld welke uitvoerbaar is 
in de huidige economische situatie. 

Uit het voorgaande is te concluderen dat 
de Landgoederenzone zoekt naar een 
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nieuw programma, terwijl de stad geen 
ruimte heeft voor haar nieuwe behoeftes. 
Door de rand tussen stad en land te 
herontwerpen ontstaan mogelijkheden 
om een win-win situatie te creëren voor 
beide partijen. De inrichting en definitie 
van de intermediaire zone is gebaseerd 
op het onderliggende landschap en de 
karakteristieken van de woonbuurten 
die samen met het landschap de ‘rand’ 
vormen. Zo is de intermediaire zone te 
onderscheiden in de landschapstypes: 
het openlandschap, het kamerlandschap 
en het plassenlandschap. Vanuit de 
woonbuurten is er onderscheid te maken 
tussen de stedelijke wijk, de sub urbane 
wijk, de dorpse wijk en het Winkelcentrum 
Heksenwiel. 

Als eerste uitgangspunt voor de positie van 
de intermediaire zone is de loopafstand 
vanuit woonwijken genomen. De 
intermediaire zone dient voor iedereen op 
loopafstand bereikbaar te zijn omdat deze 
veel functies bevat, een hoge recreatieve 
waarde heeft en onderdeel wordt van 
de stedelijke structuur. Als tweede 
uitgangspunt zijn de mogelijkheden die 
de verschillende landschapstypes bieden 
genomen. Zo biedt het kamerlandschap 
veel mogelijkheden voor het plaatsen 
van voorzieningen zonder dat het 
landschappelijk beeld hierbij wordt 
aangetast, terwijl het openlandschap 
minder mogelijkheden biedt. Als derde 
uitgangspunten zijn de poortgebieden als 
verbindend element tussen verschillende 
landschappen genomen. Hierdoor 

wordt de Landgoederenzone met haar 
omgeving verbonden wat een ruimtelijke, 
ecologische en recreatieve meerwaarde 
heeft. Uiteindelijk geldt als vierde punt 
dat de intermediaire zone op enkele 
plekken door een aantal privékavels en 
het beschermde Landgoed Burgst wordt 
begrensd. 

Vanuit de positie van de intermediaire 
zone zijn de verschillende randen 
bepaald. Deze randen komen voort 
uit de verschillende landschappen en 
woonbuurten. Hieruit zijn uiteindelijk drie 
verschillende randen bepaald. Deze drie 
verschillende randen worden doorsneden 
door vijf verschillende poortgebieden, 
welke functioneren als verbindend 
element tussen de Landgoederenzone en 
haar omgeving. Hierdoor ontstaan negen 
verschillende projecten welke individueel 
worden uitgevoerd volgens het principe 
project van projecten. Als verbindend 
element tussen de negen individuele 
projecten wordt een recreatieroute 
aangelegd. 

De negen individuele projecten worden 
ingevuld door middel van bouwstenen. 
Deze bouwstenen zijn gebaseerd op het 
bestaande landschap en de bestaande 
woonbuurten. Zo zijn er vanuit het landschap 
de bouwstenen: het kamerlandschap, het 
openlandschap en het plassenlandschap. 
Vanuit de woonwijken zijn de bouwstenen 
appartementen, woonerven, heroriëntatie 
bestaande woningen en vlonders aan 
bestaande woningen ontwikkeld. De 

appartementen worden gebruikt wanneer 
er een stedelijke uitstraling is gewenst, 
de woonerven worden gebruikt wanneer 
een dorpse of sub urbane uitstraling 
is gewenst en de transformatie van 
bestaande woningen wordt toegepast op 
plekken waar de intermediaire zone erg 
smal is. 

In de leidraad voor de Haagse Beemden 
kunnen de negen individuele projecten 
grotendeels onafhankelijk van elkaar 
worden uitgevoerd. Om deze reden 
is bij de uitwerking van de individuele 
projecten uitgegaan van een zelfstandige 
ontwikkeling, waarbij de opbrengsten en 
kosten elkaar moeten financieren. Dit 
uitgangspunt moet niet ten koste gaan 
van de invulling van de intermediaire 
zone. Functies worden alleen geplaatst 
als ze een meerwaarde opleveren voor 
het desbetreffende gebied. Dit betekend 
dat sommige projecten geen inkomsten 
zullen genereren. Door het ontwikkelen 
van een groenfonds, waar projecten die 
geld opleveren aan bijdragen, kunnen dit 
soort projecten alsnog worden uitgevoerd. 
Enkele projecten welke op korte termijn 
kansrijk zijn, zullen dienen als katalysator 
voor het gebied. Door middel van de 
negen individuele projecten wordt in 
de komende jaren gebouwd aan een 
aantrekkelijk en divers park waar diverse 
functies, landschappen en routes aan zijn 
gekoppeld. Door de integrale aanpak krijgt 
de Landgoederenzone een functie en 
beheerder en kan de woonwijk eindelijk 
gebruik maken van haar unieke kwaliteit. 
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In order to prevent the decline of late 
post-war neighbourhoods we should 
take action timely.  Due to the economic 
crisis and the withdraw of the government 
there are not many opportunities for the 
execution of ‘old’ projects which are based 
on large investors. Therefore, there are 
no plans for addressing the problems in 
the late post-war neighbourhoods at the 
moment. This is why it is important to start 
looking for an alternative and innovative 
approach for these neighbourhoods.

The neighbourhoods from the seventies are 
characterised as green neighbourhoods 
with a cauliflower structure which usually 
have a green heart in the middle. These 
green hearts should function as a park. 
The designers of the seventies paid a lot 
of attention to the design of the houses 
and the residential area and paid less 
attention to the design of the intermediate 
zone between city and land. This resulted 
in a missing link between these two. This 
is considered to be a missed opportunity 
because there is an increasing demand 
for living in and around a consumption 
landscape. Another development is the 
increase in scale in the agricultural sector. 
Because of this, many small landscapes 
lose their function and steward. In many 
cases the green hearts are part of these 
landscapes. 

The case for this graduation research 
is a neighbourhood from the seventies 
in the northwest of Breda, called the 
Haagse Beemden. The municipality of 

Breda is searching for a solution for the 
maintenance of the green heart and the 
prevention of the unpopularity of the 
neighbourhood. The current parties are 
afraid to make changes in this green heart, 
which has not resulted in improvements. 
This is what makes the Haagse Beemden 
an interesting case for the research 
question: ‘How can a flexible strategy be 
helpful in order to break the status quo 
of a small landscape in the ‘heart’ of a 
neighbourhood from the seventies, where 
a mono functional landscape will be 
transformed to a consumption landscape?’

At the moment, it is not advisable to make 
a final plan, because of the economic 
crisis and the withdraw of the government. 
Therefor this graduation project will use 
the method ‘project of projects’. The 
purpose of the guide, which is developed 
for this graduation project, is to indicate 
the main direction of the project. Small 
individual projects will work together to 
this main direction. The development will 
start with some small strategic projects 
followed by larger projects.

The original idea of the green heart in the 
neighbourhood was, that inhabitants could 
recreate on walking distance in a beautiful 
landscape. However, the transformation 
from production to consumption 
landscape was never made. The failed 
transformation is due to wrong design 
decisions. Decisions such as planning 
too many functions in the stepping stone 
areas, the bad connection with the 

Landgoederenzone and the absence of the 
intermediate zone. This resulted in a  mono 
functional use of the Landgoederenzone 
which has no connection with its 
environment. The Landgoederenzone 
lost its function after the increase of 
scale in the agricultural sector. Another 
development is the unpopularity of the 
neighbourhood. The neighbourhood can 
become attractive if it uses its unique 
selling point. The need for citizens to 
recreate, live and consume is growing, 
which makes the Landgoederenzone the 
ideal place for a consumption landscape. 
If the transformation from a production 
landscape into a consumption landscape 
happens, the Landgoederenzone will 
have a new function and steward and the 
neighbourhood will become more popular. 
This means that the Landgoederenzone 
has to be connected with its environment 
and the intermediate zone between city 
and land should be revised. To make this 
possible, a flexible strategy is developed 
which is practicable in the current 
economic situation. 

We can conclude that the 
Landgoederenzone is searching for a 
new program while the city has no space 
for the growing needs of the citizens. 
There are opportunities for a win-win 
situation for both parties by redesigning 
the intermediate zone between city 
and land. The design and the position 
of the intermediate zone is based on 
the landscape and the characteristics 
of the neighbourhoods which together 

Summary
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create the ‘edge’. The intermediate 
zone can be divided in three different 
landscapes; the estate landscape, the 
open landscape, and the lake landscape. 
From the neighbourhoods perspective 
the intermediate zone can be divided in 
the urban neighbourhood, the sub urban 
neighbourhood, the rustic neighbourhood, 
and the shopping centre Heksenwiel.

The walking distance from the 
neighbourhoods is taken as a starting 
point for the definition of the intermediate 
zone. The intermediate zone should be 
in walking distance for every inhabitant 
because it contains many functions, it has 
a high recreational value and it becomes 
part of the urban structure. The possibilities 
with the different landscapes is taken as 
a second point for the definition of the 
intermediate zone. For example, the estate 
landscape offers various possibilities for 
the position of functions in the landscape 
whereas the open landscape offers less 
opportunities for the position of functions. 
The stepping stone areas are taken as a 
third point. These areas should function 
as a connecting area between the 
Landgoederenzone and its environment, 
which adds a recreational, ecological and 
environmental value. Some private plots 
and protected areas are taken as a fourth 
point. These areas define the intermediate 
zone at some places. 

The different edges are defined from 
the position of the intermediate zone. 
These edges proceed from the different 

landscapes and neighbourhoods. 
From this point, three different edges 
are determined. These three different 
edges will be crossed by the five 
different stepping stone areas which 
function as a connection between the 
Landgoederenzone and its environment. 
This results in nine different projects which 
will be developed individually, according to 
the principle project of projects. In order to 
connect the different projects, a recreation 
route must be established.

The nine individual projects will be 
developed with some components. 
These components are based on the 
existing landscape and the existing 
neighbourhoods. The landscape has the 
components; the estate landscape, the 
open landscape, and the lake landscape. 
The neighbourhood  has the following 
components; apartments, living yards, 
reorientation of existing dwellings, and the 
development of a small terrace among a 
water structure along existing dwellings. 
The apartments will be used when there 
is a demand for an urban look, the living 
yards will be used when there is demand 
for a rustic or a sub urban look, and the 
transformation of existing dwellings will be 
used for small areas in the intermediate 
zone.  

The intermediate zone must be seen 
as a guide in the plan for the Haagse 
Beemden. The nine individual projects can 
(in most cases) be developed individually 
and independent from each other. This is 

why the individual projects must have an 
independent development which could 
finance its own costs. This principle should 
not be at the expense of the intermediate 
zone. When it is not an advantage to 
develop facilities which generate money, 
these facilities should not be developed. 
By developing a green fund, which would 
be generated by projects which offer 
money, these types of projects can still 
be developed. Some projects would be 
developed on a short term and will serve 
as a stimulator for the area. Due to the 
nine individual projects, there will be built 
on an attractive and various park with 
different functions, landscapes and routes 
in the next few years. After developing 
this plan, the Landgoederenzone will 
have a function and steward and the 
neighbourhood can finally use its unique 
selling point.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De afgelopen jaren is men volop bezig 
met het herstructureren van de 
vroeg-naoorlogse wijken. Er wordt veel 
geïnvesteerd in probleemwijken, met het 
doel om deze wijken weer op de ‘rails’ te 
krijgen. Je zou zeggen dat men hiervan 
heeft geleerd en nu wel tijdig begint 
met de aanpak van laat-naoorlogse 
wijken, voordat deze veranderen in 
probleemwijken. Door de economische 
crisis en de terugtrekkende rol van de 
overheid is helaas weinig kans voor 
de uitvoering van ‘oude’ projecten 
welke uitgaan van grote geldschieters 
zoals gemeentes, corporaties of grote 
projectontwikkelaars. Hierdoor komt de 
aanpak van laat-naoorlogse wijken stil te 
liggen. Het is dus van belang om op zoek 

te gaan naar een vernieuwende aanpak 
voor deze wijken.

Met laat-naoorlogse wijken wordt in dit 
afstudeerproject gedoeld op de jaren 
zeventig wijken. Deze wijken staan 
bekend om hun groene uitstraling en de 
‘bloemkool’ structuur. De jaren zeventig 
wijken werden destijds geroemd om hun 
positie dichtbij het landschap, dichtbij de 
afslag van een snelweg, grondgebonden 
woningen en hun kindvriendelijke 
aspecten. Na de bouw van de VINEX 
wijken trokken de middeninkomens 
weg, omdat de VINEX wijken dezelfde 
kwaliteiten boden, maar dan met vers 
beton. 

Midden in deze wijken is vaak sprake van 
een ‘groene long’, ook wel de verborgen 

schat van de wijk genoemd. Deze 
groene longen dienen te functioneren 
als park. Deze parken brengen veel 
onderhoudskosten voor gemeentes 
met zich mee. Enkele groene longen 
waren groot genoeg om te functioneren 
voor de traditionele landbouw. Deze 
traditionele landbouw zorgde meteen 
voor het beheer van zo’n gebied waardoor 
de onderhoudskosten meevielen. 
Echter, door de schaalvergroting in de 
agrarische sector zijn deze gebieden te 
klein geworden voor het toepassen van 
traditionele landbouw. Hierdoor hebben 
deze gebieden hun functie en beheerder 
verloren. Het kost de gemeentes 
ontzettend veel geld om deze gebieden 
te onderhouden, terwijl de meerwaarde 
van zo’n groene long voor de wijk veelal 
summier is. (Sanders, 1999)

Kwaliteiten jaren zeventig wijken
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Breda - Haagse Beemden

Houten

Eindhoven - GeestenbergSpijkenisse - Waterland

Groningen - Beijum

Emmen - Bargeres

Leiden - Merenwijk

Het idee achter de groene long midden 
in de woonwijk was dat de bewoners op 
loopafstand konden recreëren in het groen. 
De ontwerpers van de jaren zeventig 
wijken hadden echter veel aandacht voor 
het ontwerp van de woonerven  en niet 
voor het ontwerp van de intermediaire 
zone tussen stad en land. Dit paste ook 
bij de ideologie van die tijd. Het landschap 
werd gezien als een onaantastbaar 
gebied, wat behouden moest blijven 
op de manier zoals het was. Er hoefde  
dus amper aan te worden ontworpen. 
Hierdoor zijn de groene longen nooit 
getransformeerd van productielandschap 
naar consumptielandschap. Een gemiste 
kans, aangezien de stedeling in deze 
geïndividualiseerde samenleving 
steeds meer verlangt naar een 
consumptielandschap waarin men kan 
recreëren, wonen en consumeren en waar 
natuur, milieu en landschap een steeds 
belangrijkere waarde krijgen. (Pols, 1998) 
(Horlings, 2008)

Door de economische situatie en de 
terugtrekkende rol van de overheid is 
het niet mogelijk om de jaren zeventig  
wijken aan te pakken door middel van 
een blauwdruk.  Door de vermindering 
van financiële middelen en capaciteit 
worden overheden en staatsorganisaties 
gedwongen om projecten uit handen te 
geven en alleen een sturende rol aan 
te nemen. Anderzijds moedigt de crisis 
andere partijen aan om actiever deel te 
nemen aan ontwikkelingen in hun directe 

Groene longen in jaren 
zeventig wijken

Woonwijk 
 
Groene Long

500 m. 1000 m.1500 m.
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leefomgeving. Hierdoor ontstaan veel 
ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm 
van kleinschalige projecten en initiatieven. 
Deze kleinschalige ingrepen houden 
vaak geen rekening met de invloed 
die ze uitoefenen op de omgeving en 
andere projecten. Het is dus van belang 
om een flexibele ontwikkelingsstrategie 
te ontwikkelen waarbinnen deze kleine 
projecten zich onafhankelijk van elkaar 
kunnen ontwikkelen,  welke samen 
bijdragen aan een groter geheel. 
(Wingerden, 2010)

1.2 Doelstelling
Veel studies over jaren zeventig  wijken 
gaan over de verbetering van het woonerf 
en de woning. Er zijn veel toolboxen 
ontwikkeld voor deze woonerven en 
woningen, terwijl de bewoners veelal 
tevreden zijn over hun woning en het 
woonerf. Daarbij is het in deze tijd niet 
meer realistisch om dergelijke grote 
investeringen te doen. Dit project laat zien 
dat de aanpak van jaren zeventig wijken 
verder gaat dan alleen de woning, het 
woonerf en grote investeringen. 

Het doel van dit afstudeerproject is dan 
ook om een strategie te ontwikkelen welke 
bijdraagt aan het toekomst bestendig 
maken van zowel de jaren zeventig 
wijken als de groene longen. Door een 
strategie te ontwikkelen waarbij de groene 
longen worden getransformeerd naar een 
consumptielandschap wordt voldaan aan 
de behoefte van de stadsbewoner en 
krijgen de groenen longen een nieuwe 
functie en beheerder. Kortom: een win-
win situatie voor beide partijen. Om de 
strategie uitvoerbaar te maken  in deze 
tijd dient de strategie flexibel te zijn en uit 
te gaan van kleine ingrepen met kleine 
investeringen. 

Daarom zal deze scriptie uiteindelijk 
antwoord geven op de volgende 
hoofdvraag:  

‘Op welke wijze kan een flexibele 
ontwikkelingsstrategie bijdragen aan 
het doorbreken van de status quo 
van een kleinschalig landschap in 
het ‘hart’ van een jaren zeventig wijk, 
waarbij het monofunctionele landschap 
wordt getransformeerd naar een 
consumptielandschap?’
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1.3 Het consumptielandschap
In de doelstelling wordt gesproken 
over de transformatie van een 
monofunctioneel landschap naar een 
consumptielandschap. Maar wat houdt 
zo’n consumptielandschap nu precies in? 

De transformatie naar een 
consumptielandschap betekent niet per 
direct, in de gevallen waar landbouw 
aanwezig is, dat de landbouw compleet 
verdwijnt. De landbouw moet echter 
rekening houden met andere waarden 
zoals natuur, landschapsbeleving en 
andere belangen zoals wonen, recreatie en 
consumeren. Dit betekend dat de agrariërs 
kunnen inspringen op de groeiende 
behoefte aan wonen in het landschap, 
recreatie, consumeren en de waardering 
van natuur en landschapsbeleving. Denk 
hierbij aan zorgboerderijen, verkoop van 
producten aan huis en milieueducatie. 
De ontwikkeling van recreatiepaden 
zal hierbij een grote rol spelen omdat 
dit de hoeveelheid consumenten bij 
een verbrede agrariër en tevens de 
recreatiemogelijkheden vergroot. Kortom: 
het monofunctionele landschap wordt 
getransformeerd naar een multifunctioneel 
landschap waar zowel de stedeling, 
agrariër en natuur gebruik van maakt. 
(Horlings, 2008)

In een consumptielandschap dient 
ruimte te zijn voor ontwikkeling door 
burgers, agrariërs, verenigingen en 
andere belanghebbende. Aangezien 
veel verschillende partijen in een 

consumptielandschap aanwezig zijn 
dient een kader te worden opgesteld 
waarbinnen deze partijen kunnen 
functioneren en een win-win situatie 
ontstaat voor verschillende partijen. 
Onder deze partijen valt natuurlijk ook de 
natuur- en landschapsontwikkeling. 

Omdat het consumptielandschap door de 
stedeling intensief wordt gebruikt is het van 
belang dat de afstand tussen de stedeling 
en het landschap zo klein mogelijk is. Op 
deze manier kan het landschap al worden 
gebruikt voor een klein blokje om, wat 
groente halen in de volkstuin of om even 
te sporten. Aangezien de groene longen 
zijn gepositioneerd in het hart van de 
jaren zeventig wijken is de afstand tussen 
het landschap en de stedeling ideaal. 

Van monofunctioneel 
landschap naar 
consumptielandschap

Monofunctioneel landschap
- monofunctioneel;
- traditionele landbouw.

Consumptielandschap
- multifunctioneel;
- recreatie; 
- wonen;
- consumeren;
- ecologie;
- landschapsbeleving. 
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voortgezet onderwijs, wijkvoorzieningen 
als kinderopvang, buurthuizen en 
sportverenigingen aanwezig. 

De gemeente Breda is al jaren bezig om 
een oplossing te vinden voor het beheer 
van de groene long en voor het voorkomen 
van de impopulariteit van de woonwijk. 
Doordat men krampachtig vasthoudt 
aan de bestaande situatie komt men 
geen stap verder. De Haagse Beemden 
is daarom een interessante casus 
om te onderzoeken hoe een flexibele 
ontwikkelingsstrategie kan bijdragen aan 
het doorbreken van de status quo van een 
kleinschalig landschap in het hart van een 
jaren zeventig wijk. 

1.4 Casestudy
Het gebied dat als casus voor deze 
scriptie wordt gebruikt is de Haagse 
Beemden in Breda. De Haagse Beemden 
is een woonwijk in het noordwesten van 
Breda met ongeveer 11.000 woningen. 
Het is gesitueerd aan de oostzijde van de 
economische-as, welke is gepositioneerd 
tussen de Randstad en de Vlaamse Ruit 
en is weergegeven in de kaart op de 
pagina hiernaast.  De oprit van de A16, 
het stopstation Breda Prinsenbeek en het 
intercitystation van Breda zorgen voor 
een goede bereikbaarheid, zowel per auto 
als per openbaar vervoer. In het zuiden 
en oosten wordt de Haagse Beemden 
omsloten door bedrijventerreinen 
Steenakker en Emer.

In het midden van de woonwijk is een 
Landgoederenzone gesitueerd, welke 
bestaat uit een natuurgebied met 
historische boerderijen en landgoederen. 
In het noorden grenst het plangebied 
aan een agrarisch- en natuurgebied. Dit 
natuurgebied is recent aangelegd en 
heeft als hoofdfunctie waterberging voor 
de stad Breda. De rivier de Mark, welke 
ten noorden en oosten van de Haagse 
Beemden stroomt, vergroot de waarde 
van dit natuurgebied.

De woonwijk bestaat met name uit 
grondgebonden woningen met een tuin. 
Deze woningen worden voornamelijk 
bewoond door gezinnen met kinderen. 
In de wijk zijn diverse winkelcentra, 
basisscholen, een school voor 
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Kwaliteiten ligging Haagse 
Beemden

Economische as

Treinstation

Zandgrond

Kleigrond

Veengrond
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1.5 Methode

Werkwijze
Om antwoord te kunnen geven op 
de gestelde onderzoeksvraag is dit 
afstudeerrapport onderverdeeld in twee 
delen. Het eerste deel bestaat uit een 
onderzoek en analyse over de historie 
en de huidige situatie van de Haagse 
Beemden. Het tweede deel bestaat 
uit het uitwerken van de in deel een 
geformuleerde opgave. 

De onderstaande onderdelen zijn 
onderzocht en geanalyseerd, welke kort 
worden behandeld in dit afstudeerrapport. 

Planvorming Haagse Beemden
Dit onderzoek geeft een duidelijk 
beeld waarom de Haagse Beemden 
op deze manier is gebouwd en wat de 
uitgangspunten waren van de ontwerpers 
Tummers en Maas. 

Huidige situatie
Deze analyse geeft inzicht op de 
gemiste kansen en de gevolgen van de 
ontwerpkeuzes die Tummers en Maas 

hebben gemaakt. Deze keuzes worden 
getoetst op de huidige situatie.

Uit deze twee onderdelen wordt een 
deelconclusie en opgave geformuleerd 
waarop in het tweede deel antwoord 
wordt gegeven. 

Voordat er antwoord kan worden 
gegeven op de opgave voor de Haagse 
Beemden dient het plangebied te worden 
gedefinieerd. Dit wordt gedaan door 
gebiedskarakteristieken te onderzoeken 
waarbij de kwaliteiten per gebied naar 
voren komen. Deze kwaliteiten zullen 
een doorslag geven voor de definitie 
van het plangebied en de verschillende 
individuele projecten. 

Uit het voorgaande onderzoek kunnen 
bouwstenen worden ontwikkeld welke 
bijdragen aan de kwaliteiten van de 
gebiedskarakteristieken.

Deze bouwstenen kunnen uiteindelijk 
worden toegepast binnen de individuele 
projecten. Deze individuele projecten 
worden uitgewerkt volgens het principe 
‘project van projecten’, welke in het 

Schematische weergave flexibele ontwikkelingsstrategie

volgende kopje nader wordt toegelicht. 

Vanuit de individuele projecten wordt 
uiteindelijk een strategie ontwikkeld welke 
een overzicht geeft over de verschillende 
ontwikkelingsstappen.

Project van projecten
Voor de ontwikkelingsstrategie van dit 
afstudeerproject wordt gebruikt gemaakt 
van de methode ‘project van projecten’. 
Deze ontwikkelingsstrategie houdt in dat 
een leidraad wordt ontwikkeld waaraan 
individuele projecten worden gekoppeld. 
Hierdoor kunnen de kleine individuele 
projecten bijdragen aan een groter geheel. 
Gezien de economische situatie is het niet 
aantrekkelijk om een blauwdruk te maken 
met vaststaande projecten. Door gebruik 
te maken van de ontwikkelingsstrategie 
‘project van projecten’ kan het plan 
worden gezien als een denkrichting 
welke wordt verduidelijkt door een aantal 
kleine individuele projecten. Hierdoor zijn 
deze kleine individuele projecten geen 
losstaande ingrepen, maar interventies 
die van invloed zijn voor hun omgeving 
en bijdragen aan de denkrichting van een 
gebied. (Meijsmans, 2010)
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De ontwikkelingsstrategie ‘project van 
projecten’ bestaat uit een wisselwerking 
tussen twee onderdelen. Eén onderdeel 
is de leidraad, welke zorgt voor de 
denkrichting voor de ontwikkeling van het 
gebied. Het zorgt voor de bundeling van 
losse projecten en is flexibel waardoor het 
open staat voor nieuwe ontwikkelingen. 
Deze leidraad is gericht op de lange 
termijn visie van een gebied. Het andere 
onderdeel bestaat uit de individuele 
projecten. Deze individuele projecten 
geven vorm aan de leidraad. Doordat 
deze individuele projecten om een kleine 
investering vragen is het mogelijk om te 
bouwen aan de leidraad. (Sman, 2013)

Deze ontwikkelingsstrategie biedt 
mogelijkheden voor projectontwikkelingen 
in deze tijd waarbij sprake is van een 
terugtrekkende rol van de overheid en veel 
kleinschalige initiatieven. Het ontbreken 
van grotere geldschieters wil niet per 
direct betekenen dat ontwikkelingen 
moeten worden stilgelegd. Ook met kleine 
ingrepen kan op lange termijn veel worden 
bereikt. Daarom is het van belang om deze 
flexibele ontwikkelingsstrategie onderdeel 
te maken van het afstudeerplan.  

1.6 Leeswijzer
Het eerste deel van dit afstudeerrapport 
gaat over de analyse van de Haagse 
Beemden. In de hoofdstukken worden zo 
de ontwikkeling van de Haagse Beemden 
(H.2)  en de huidige situatie behandeld 
(H.3). Vanuit de verworven inzichten 
van de analyse wordt uiteindelijk een 
opgave voor de casus Haagse Beemden 
opgesteld (H.4). 

In het tweede deel van het afstudeerrapport 
wordt de opgave uitgewerkt in de vorm 
van een ontwikkelingsstrategie voor de 
Haagse Beemden. Hierbij wordt begonnen 
met de definitie van de intermediaire zone 
(H.5) welke vervolgens wordt uitgewerkt 
volgens het principe van project van 
projecten (H.6). Dit deel wordt afgesloten 
met een flexibele ontwikkelingsstrategie 
voor de intermediaire zone Haagse 
Beemden (H.7).  



  

Deel I - Onderzoek
Het eerste deel van deze scriptie gaat over 
de analyse van de Haagse Beemden. De 
ontwikkeling van de Haagse Beemden 
wordt als eerste  beschreven. Vervolgens 
wordt ingegaan op de huidige situatie 
waarbij de nadruk ligt op de gemiste 
kansen van het structuurplan uit 1979. In 
het laatste hoofdstuk van dit deel worden 
uit de bevindingen conclusies getrokken 
waaruit de opgave voor de Haagse 
Beemden wordt geformuleerd. 
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In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van 
de Haagse Beemden beschreven. Het 
doel is om inzicht te geven op de visie en 
planmatige ontwikkeling van het gebied. 
De nadruk ligt hierbij op de plannen en 
visies die uiteindelijk invloed hebben 
gehad op de inrichting van de Haagse 
Beemden. Het hoofdstuk begint met een 
korte beschrijving over de Nederlandse 
ruimtelijke ordening. Vervolgens wordt het 
landschap uitvoerig beschreven, omdat 
het landschap een belangrijk aandeel 
heeft gehad bij de ontwikkeling van het 
plan. Aan het eind wordt de positie van 
de voorzieningen, wegen en bebouwing 
behandeld.  

2.1 De Nederlandse ruimtelijke 
ordening
Nederland had sinds de jaren 50 al te 
maken met een forse bevolkingsgroei. Dit 
kwam in eerst instantie door de babyboom 
na de Tweede Wereldoorlog. Later werd 
deze bevolkingsstijging veroorzaakt door 
het grote aantal immigranten uit Turkije, 
Marokko en Suriname. Om te voorkomen 
dat de Randstad ruimtelijk aan elkaar zou 
groeien, werd de stedelijke groei deels 
buiten de Randstad gepland. Hierdoor 
kreeg Breda in de tweede nota ruimtelijke 
ordening de taak om te groeien, waardoor 
het een deel van de bevolkingsgroei 
uit de zuidvleugel van de Randstad kon 
opvangen. 

Vanaf de jaren 60 kwamen belangrijke 
ontwikkelingen op gang die voor een 
omwenteling in het beleid hebben 
gezorgd. Denk hierbij aan de daling van de 
bevolkingsprognose, verontrusting over 
de milieubezwaren van een groeiende 
technologie, een sterke toename van het 
autobezit en een groeiende achterstand 
in de stadsvernieuwing. Dit resulteerde 
in een groeiende behoefte van 
kleinschaligheid in grote mate vlakbij de 
steden. Dit heeft geresulteerd in nieuwe 
ideeën voor de planvorming in de Haagse 
Beemden. (Tummers, 1997)

2. Planvorming Haagse Beemden
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2.2 Landschap als uitgangspunt
De Haagse Beemden is gebouwd in 
een ecologisch en cultuurhistorisch rijk 
landschap. De morfologische ondergrond 
en de natuurlijke afwateringspatronen 
vormen de basis voor het landschap. 
In de afgelopen decennia hebben ook 
bedijkingen, ontginningen, wegen, 
landgoederen, verdedigingswerken en 
dorps- en stadsuitbreidingen sporen 
achter gelaten in het landschap. Door de 
verschillen in morfologie en de ingrepen 
van de mens is een divers landschap 
ontstaan. Dit diverse landschap is onder 
te verdelen in 3 soorten landschappen; 
het kamerlandschap, het openlandschap 
en het plassenlandschap.

Zandgronden

Veengronden

Kleigronden

3.3 m. boven NAP

1,5 m. boven NAP

0 m. boven NAP

Morfologische ondergrond

Hoogtekaart

(Bron: www.bodemdata.nl)

(Bron: www.ahn.nl)

800 m. 1400 m. 2200 m.

800 m. 1400 m. 2200 m.
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Bebossing

Weiland / akker

Contouren woonwijk

Kamerlandschap 1969 

(Bron: www.watwaswaar.nl) 

Kamerlandschap 
Het kamerlandschap is ontstaan rondom 
de 3 landgoederen. Namelijk Landgoed 
Burgst, Landgoed Muizenberg en 
Landgoed IJzer Hek, welke grotendeels 
zijn gepositioneerd op hogere 
zandgronden. Rondom de akkers werden 
bomen geplant om verstuiving van 
het zand te voorkomen. Doordat deze 
gebieden zich afwisselen met bossen, 
open gebieden en bomenlanen is er 
een typisch ‘kamerlandschap’ ontstaan.  
Door de aanwezigheid van verschillende 
boerderijen en landhuizen, in de groene 
kamers, ontstaat er een spannende 
wisselwerking tussen bebouwing en het 
landschap.
Tijdens de bouw van de wijk zijn op 
enkele plekken bossen toegevoegd 
met het doel de recreatieve waarde 
van het gebied te verhogen. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat het principe van het 
kamerlandschap is versterkt. Naast de 
recreatieve en ruimtelijke waarde van het 
kamerlandschap, zorgt dit type landschap 
ook voor ecologische diversiteit. Vele 
plant- en diersoorten leven graag op de 
rand van verschillende landschapstypes, 
in dit geval de rand tussen bosgronden en 
open kamers. (Pols, 1998)

400 m. 800 m. 1200 m.
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Principe kamerlandschap

Kamerlandschap

Bebossing

Weiland / akker

Kamerlandschap 2014 

400 m. 800 m. 1200 m.
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Weiland / akker

Water

Contouren woonwijk

Openlandschap 1969 Openlandschap
De tweede landschapstypologie is het 
openlandschap. Dit openlandschap is 
vooral aanwezig op de lagere gronden. 
Hierdoor is in dit openlandschap 
vaak sprake van afwisseling tussen 
weilanden/akkers en waterstructuren. 
Dit openlandschap werd vroeger vooral 
gebruikt door agrariërs. Doordat de 
waterstructuren veelal een vrij harde 
oever hebben is de rand tussen 
verschillende landschapstypes beperkt. 
Dit neemt echter niet weg dat veel 
diersoorten gebruik maken van dit type 
landschap. De ecologische waarde van 
het openlandschap is op enkele plekken 
vergroot door de overgang tussen water 
en weides geleidelijker te maken. Een 
groot project hiervan is de aanleg van de 
Vierde Bergboezem. De hoofdfunctie van 
dit project is waterberging voor de stad 
Breda. Daarnaast wordt de ecologische 
en recreatieve waarde vergroot omdat de 
hoeveelheid water in dit gebied fluctueert 
en er sprake is van brede oeverranden.  
(Breda, 2013)

(Bron: www.watwaswaar.nl) 

400 m. 800 m. 1200 m.
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Principe openlandschap

Openlandschap

Weiland / akker

Water

Openlandschap 2014

400 m. 800 m. 1200 m.
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Plassenlandschap 1969

Plas

Gras

Contouren woonwijk

Plassenlandschap
De derde landschapstypologie is het 
plassenlandschap. Deze plassen zijn 
ontstaan door zandwinning voor de bouw 
van de woonwijk en industriegebieden.  
Als eerste is de Emerput afgegraven ten 
zuidoosten van de Haagse Beemden. Deze 
put heeft jaren als recreatieplas gediend, 
waarna de CSM fabriek toestemming 
kreeg om hun bietenwasserij in de put 
te lozen. Na de sluiting van de fabriek 
heeft de Emerput de bestemming natuur 
en water gekregen. Als tweede werd de 
Asterdplas gegraven, welke nog steeds 
optimaal functioneert als recreatieplas. 
En als derde werd vele jaren later de 
Kroetenplas gegraven. (Bijma, 2002)

(Bron: www.watwaswaar.nl) 

400 m. 800 m. 1200 m.
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Principe plassenlandschap

Plassenlandschap

Plassenlandschap 2014

Plas

Gras

400 m. 800 m. 1200 m.
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Groene lob

Bebouwing

Lobbenstructuur

Landgoederenzone

Bebouwing

Op loopafstand 
openluchtdagrecreatie

400 m. 800 m. 1200 m.

LGZ als groene lob in het landschap

Poortgebied als groene lob in LGZ 

Groene lobben in poortgebied
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Kamerlandschap

Openlandschap

Plassenlandshap

Bebouwing

Landschapstypes  We kunnen hieruit concluderen dat de 
Haagse Beemden is gebouwd in een zeer 
variërend en aantrekkelijk landschap. 
Dit landschap werd door de ontwerpers 
als uitgangspunt genomen, waarbij de 
bebouwingscontouren zijn gebaseerd 
op het onderliggende landschap. De 
ontwerpers Tummers en Maas waren zelfs 
van mening dat dit landschap onaangetast 
moest blijven en worden behouden in 
de oorspronkelijke staat. De woonwijk 
is ontworpen in een lobbenstructuur, 
waardoor de woonwijk ontzettend veel 
randlengte met het landschap heeft 
gekregen. De achterliggende gedachten 
was dat men, op loopafstand, gebruik 
kon maken van openluchtdagrecreatie. 
Hierdoor zijn veel cultuurhistorische en 
landschappelijke kwaliteiten bewaard 
gebleven. Denk hierbij aan oude 
bomenlanen, oude boerderijen en de 
landgoederen Burgst en IJzer Hek, 
welke midden in de woonwijk kwamen 
te liggen. Daarbij zijn de verschillende 
landschapstypologieën ook terug te 
vinden in de Landgoederenzone zelf; het 
kamerlandschap aan de westkant, het 
openlandschap aan de oostkant en het 
plassenlandschap in de directe omgeving 
waar groene lobben naartoe zijn gemaakt. 
Doordat de Landgoederenzone zo’n grote 
omvang had kon de traditionele landbouw 
tot dusver prima functioneren en was dit 
ook meteen de beheerder van dit gebied. 
Echter wordt dit door de schaalvergroting 
in de landbouw bemoeilijkt. Dit laatste 
punt wordt in het volgende hoofdstuk 
uitvoerig behandeld. (Tummers, 1997) 
(Tummers, 1978)

400 m. 800 m. 1200 m.
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Bomenlaan

Verdwenen 
bomenlaan

Landgoed

Landgoed IJzer Hek

Landgoed 
Muizenberg

Gevangenis Burgst

Grote hoeve Burgst

Kleine hoeve Burgst

Landgoed Burgst

Kasteel Gageldonk

Kapel Gageldonk

Cultuurhistorische en 
landschappelijke kwaliteiten

400 m. 800 m. 1200 m.
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Groenvoorzieningen

Landgoederenzone

Contouren woonwijk

Groenvoorzieningen2.3 Positie van voorzieningen, 
wegen en bebouwing
Nadat de ontwerpers Tummers en Maas 
het behoud van het landschap hadden 
bepaald werd het tweede planelement 
toegevoegd, de voorzieningen. Door 
enkele groenvoorzieningen aan de rand 
van de Landgoederenzone te positioneren 
werd een overgangsgebied gecreëerd 
tussen de Landgoederenzone en de 
woonwijk. Deze groenvoorzieningen 
werden ingericht met sportvoorzieningen, 
scholen  en sociaal-culturele 
voorzieningen waar de bewoners elkaar 
konden ontmoeten. Naast de functie als 
ontmoetingsplek en overgangszone, 
werden de groenvoorzieningen ook 
gezien als een verbinding tussen 
verschillende landschappelijke gebieden. 
Denk hierbij aan de relatie tussen de 
Landgoederenzone en de landelijke 
gebieden langs de Mark.

400 m. 800 m. 1200 m.
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Poortgebied

Landgoederenzone

Openlandschap

Kamerlandschap

Plassenlandschap

Contouren woonwijk

Verbinding tussen landelijke 
gebieden

Diverse randen stad - land

400 m. 800 m. 1200 m.
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Ringweg

Landgoederenzone

Winkelcentrum

Maatschappelijke 
voorzieningen

Contouren woonwijk

Positie voorzieningen De winkelvoorzieningen werden 
daarentegen aan de buitenzijde van 
de woonwijk gepositioneerd. Hierdoor 
ontstond een ‘rustzone’ aan de binnenkant 
en een ‘onrustzone’  aan de buitenrand. 
Winkels hebben tevens belang bij een 
ligging aan de hoofdweg en zijn beter 
bestand tegen de geluidsinvloeden van de 
spoorlijn en hoofdwegen. 

De positie van de ringweg, welke de 
hoofdontsluiting is van het gebied, 
werd strategisch gepositioneerd aan de 
buitenzijde van de woonwijk. Hierdoor werd 
de ongestoorde relatie tussen wonen en 
landschap gerespecteerd. 

Om het onbebouwde landschap van 
de Landgoederenzone heen, werd een 
krans van woonbuurten gepositioneerd. 
Deze woonbuurten werden aan de rand 
minder dicht bebouwd zodat de duurdere 
woningen konden genieten van een uitzicht 
het landschap. Om de Landgoederenzone 
van de ‘stad’ te beschermen werd een 
harde rand ontwikkeld tussen de woonwijk 
en de Landgoederenzone. Veelal werd 
deze rand ingevuld met bomen en 
struiken, zodat men de woonwijk van uit 
de Landgoederenzone niet zag liggen. 
Als men zich in het land bevond, mocht 
men immers de stad niet zien. Hierdoor 
zijn veel bestaande zichtlijnen naar 
cultuurhistorische elementen afgebroken. 
Doordat de Landgoederenzone midden 
in de woonwijk ligt, welke is ontworpen in 
een lobbenstructuur, grenst maar liefst een 
strook van 15 km woonwijk direct aan het 
landschap. (Tummers, 1997) (Tummers, 
1978)

400 m. 800 m. 1200 m.
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Dit hoofdstuk gaat over de huidige situatie 
van de Haagse Beemden. Het eerste 
deel beschrijft de gemiste kansen van het 
structuurplan uit 1979 en het tweede deel 
gaat in op de gevolgen hiervan. De visie 
van de ontwerpers Tummers en Maas is 
in de huidige situatie op een aantal punten 
anders uitgevallen dan in het structuurplan 
van 1979 was bedoeld. Dit heeft deels te 
maken met (verkeerde) ontwerpkeuzes 
die men heeft gemaakt en deels met de 
verandering van de traditionele landbouw. 

3.1 Gemiste kansen
Het oorspronkelijke idee achter een 
groene long midden in de woonwijk was 
dat elke bewoner op loopafstand gebruik 
kon maken van openlucht dagrecreatie. 
Deze gedachtegang hoort bij de 
beginselen van het consumptielandschap, 
omdat het landschap op deze manier ook 
de stedeling als gebruiker zou hebben 
in plaats van alleen het monofunctionele 
gebruik van de traditionele landbouw. 
Anderzijds hadden de ontwerpers 
Tummers en Maas een tegenstrijdige 
visie op het landschap. Ze waren van 
mening dat het landschap in de Haagse 
Beemden zo’n hoogwaardige kwaliteit 
had dat deze behouden moest blijven op 
de manier zoals het was. Dit laatste ging 
zelfs zo ver dat men van mening was dat 
de ‘stad’ moest worden verstopt achter 
bomen en struiken zodat men deze niet 
zag vanuit het landschap. Deze visie op 
het landschap heeft ervoor gezorgd dat 
de transformatie van productie- naar 
consumptielandschap nooit is gemaakt. 
Deze ‘ontbrekende’ transformatie heeft 
te maken met de volgende punten. 
(Tummers, 1978) (Pols, 1998) (Gemeente 
Breda, 2002)

3. Huidige situatie
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Het idee was dat elke bewoner op loopafstand kon recreëren in de 
Landgoederenzone

De transformatie van productie- naar consumptielandschap is echter 
nooit gemaakt
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Verbindingsfunctie poortgebieden
Het eerste punt is de verbinding tussen 
de verschillende landelijke gebieden. De 
verscheidenheid aan landelijke gebieden 
rondom de Haagse Beemden is de 
belangrijkste kwaliteit van de woonwijk. 
Deze landelijke gebieden bestaan uit 
een natuurgebied naast de Mark, een 
agrarisch gebied, de Landgoederenzone 
en de plassen Emerput, Kroetenplas 
en Asterdplas . De door de ontwerpers 
bedachte groenvoorzieningen, die als 
verbindingszone tussen de woonwijk, de 
Landgoederenzone en andere landelijke 
gebieden moesten functioneren, werken 
niet.  ‘De landschappelijke poorten bij 
Paradijs en bij Heksenwiel zijn zodanig 
intensief ingevuld met stedelijke functies 
als een scholencomplex en sportterreinen 
dat er voor een ruimtelijke relatie met het 
buitengebied weinig ruimte resteert. Ook 
de ecologische verbindingsfunctie van 
deze poortgebieden voor de uitwisseling 
van planten en dieren tussen het 
buitengebied en de Landgoederenzone 
is marginaal. De Landgoederenzone is 
daardoor geïsoleerder komen te liggen dan 
was bedoeld.’ (Gemeente Breda, 2002, p. 
5) Juist voor een consumptielandschap 
zijn de verbindingen tussen verschillende 
landschappen ontzettend belangrijk. Een 
bijkomend gevolg van deze mislukte 
overgangszones is dat de overgang 
tussen de verschillende woonbuurten ook 
is mislukt. De Haagse Beemden is nu één 
aaneengekleefde woonwijk, zonder een 
duidelijke overgang van de ene naar de 
andere buurt. 

Poortgebieden functioneren niet als verbindingsgebied omdat er te veel voorzieningen in 
zijn geplaatst
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Blokkerend 
poortgebied

Landgoederenzone

Openlandschap

Kamerlandschap

Plassenlandschap

Contouren woonwijk

Mislukte verbinding tussen 
landelijke gebieden

Inzoom poortgebieden

400 m. 800 m. 1200 m.
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Bereikbaarheid Landgoederenzone
Het tweede punt is de slechte 
bereikbaarheid van de Landgoederenzone. 
Het idee van Tummers en Maas dat elke 
bewoner op loopafstand kon recreëren, 
is hierdoor letterlijk in het water gevallen. 
Zo is bijvoorbeeld het Landgoed Burgst 
momenteel niet toegankelijk voor 
publiek, terwijl dit wel de bedoeling was 
in het structuurplan.  Deze mislukte 
recreatieve en verbindende functie is 
deels te wijten aan de conservering van 
de Landgoederenzone. Doordat er niets 
mocht veranderen in dit gebied is de 
verbinding met de woonwijk nihil. Nadat 
het Landgoed Burgst werd afgesloten 
heeft heel het zuidelijke deel van de 
Haagse Beemden geen verbinding met 
de Landgoederenzone meer. Dit heeft 
tevens gezorgd voor doodlopende routes 
in de Landgoederenzone.  (Gemeente 
Breda, 2002)

Landgoederenzone 
niet toegankelijk

Doodlopende route

Landgoed Burgst 
niet toegankelijk

Contouren woonwijk

Slechte bereikbaarheid 
Landgoederenzone

400 m. 800 m. 1200 m.
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Ontbreken intermediaire zone
Het derde punt is het ontbreken van 
de intermediaire zone tussen stad en 
land. Intermediaire zones zijn juist de 
gebieden waarbij het toepassen van 
een consumptielandschap het beste 
functioneert. Het ligt namelijk dichtbij 
de stad waardoor het een groot aantal 
bezoekers zal hebben. Hierdoor is dit 
een aantrekkelijk gebied waardoor veel 
voorzieningen zullen plaatsnemen in de 
intermediaire zone. Dit resulteert in een 
nog aantrekkelijker landschap waardoor 
nog meer mensen gebruik zullen maken 
van zo’n intermediaire zone. Doordat 
de rand tussen stad en land nooit is 
ontworpen zijn deze koud op elkaar 
gelegd. Een bijkomend gevolg is dat 
de rand tussen stad en land behoorlijk 
eentonig is geworden. Dit zorgt ervoor 
dat zowel de stad als het landschap hun 
diversiteit niet uitstralen, waardoor het 
een eentonig gebied wordt. 

Impopulariteit woonwijk
Naast de ‘mislukking’ van de transformatie 
van de Landgoederenzone speelt er 
nog een andere factor mee. Zoals in de 
aanleiding is benoemd kampen veel 
jaren zeventig wijken met terugdringende 
populariteit. Ook in de Haagse Beemden 

Doorsnede huidige situatie overgang stad- land

is sprake van verhuisbewegingen richting 
VINEX wijken, met het gevolg dat het 
aantal middeninkomens in de Haagse 
Beemden daalt. Momenteel is er bij de 
Haagse Beemden nog geen sprake van 
een probleemwijk, maar het wordt wel tijd 
om de impopulariteit aan te pakken. 

Neerwaartse spiraal Haagse Beemden
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3.2 Gevolgen
Uit de voorgaande paragraaf kan worden 
geconcludeerd dat veel winst valt te behalen 
in en rondom de Landgoederenzone. 
De Landgoederenzone is al die jaren 
geconserveerd gebleven waardoor 
de cultuurhistorische- en natuurlijke 
waarde zijn behouden. Anderzijds heeft 
de conservatie ervoor gezorgd dat de 
Landgoederenzone niet is meegegroeid 
met de tijd waarvan nu de gevolgen 
zichtbaar worden. 

Door de schaalvergroting in de landbouw verliest de Landgoederenzone 
haar functie en beheerder

Schema huidig onderhoud Landgoederenzone

Het eerste gevolg is het functieverlies 
van de Landgoederenzone. Door de 
conservatie is de Landgoederenzone 
blijven steken bij het productielandschap. 
Het werd tot dusver nog gebruikt en 
onderhouden door traditionele landbouw. 
Door de schaalvergroting in de agrarische 
sector is de Landgoederenzone niet 
meer rendabel voor traditionele land- 
en tuinbouw. Dit was voor de gemeente 
Breda een reden om de gronden in de 
Landgoederenzone op te kopen. Het doel 

hiervan was om de Landgoederenzone 
aan Staatsbosbeheer te verkopen zodat 
de Landgoederenzone werd ontwikkeld 
als natuur- en recreatiegebied voor de 
Haagse Beemden. In 2006 is door beide 
partijen een inrichtingsvoorstel opgezet. 
Vanwege de politieke bezuinigingen 
kreeg Staatsbosbeheer geringe 
financiële middelen met het gevolg 
dat Staatsbosbeheer heeft afgezien 
van deze koop. Momenteel wordt de 
Landgoederenzone beheerd door een 
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aantal agrarische bedrijven die zich 
hebben verbreedt. Denk hierbij aan een 
zorgboerderij en de teelt van biologisch 
vlees. De beheerders betalen een 
symbolisch bedrag aan de gemeente 
Breda, waarmee de gemeente kleinschalig 
kan inzetten op natuurontwikkeling. Deze 
tijdelijke oplossing zorgt ervoor dat de 
gemeente Breda de kosten op het beheer 
van de Landgoederenzone enigszins 
kan drukken. Het kost de gemeente 
echter nog steeds behoorlijk veel geld, 

waardoor het smacht naar een nieuwe 
oplossing voor deze Landgoederenzone. 
(Staatsbosbeheer, 2010)  (Gemeente 
Breda, 2002) (Gemeente Breda, 2013)

Het tweede gevolg is dat de bewoners 
van de Haagse Beemden amper voordeel 
hebben van deze Landgoederenzone. 
De bewoners kunnen momenteel amper 
profiteren van het feit dat ze op loopafstand 
van het landschap wonen omdat de 
transformatie van productie- naar 

consumptielandschap nooit is gemaakt. 
De stedeling heeft juist veel behoefte aan 
een consumptielandschap waarin men 
kan recreëren, wonen en consumeren 
en waar natuur, milieu en landschap een 
steeds belangrijkere waarde krijgen. Zo’n 
consumptielandschap kan bijdragen aan 
het weer populair maken van de woonwijk. 
(Horlings, 2008)



44  

en de verbrede agrariërs krampachtig vast 
aan de huidige situatie en proberen ze met 
tijdelijk gebruik de Landgoederenzone 
te behouden en onderhouden. Hoewel 
deze tijdelijke oplossing op het moment 
goed functioneert kost het de gemeente 
alsnog veel geld. Het is dus noodzaak om 
een nieuwe bestemming en beheerder te 
zoeken voor dit gebied.

Om de impopulariteit van de woonwijk aan 
te pakken is het belangrijk om te voldoen 
aan de wens van de (toekomstige) 
bewoners. Veel studies over jaren 
zeventig wijken gaan over de verbetering 
van het woonerf of de verbetering van de 
woning. Er zijn veel toolboxen ontwikkeld 
over deze woonerven en woningen, terwijl 
de bewoners veelal tevreden zijn over hun 
woning en het woonerf. Het is dan ook 
niet de manier om de impopulariteit van 

Dit hoofdstuk brengt de belangrijkste 
stukken uit de analyse naar voren in de 
vorm van een deelconclusie. Hieruit wordt 
geconcludeerd waaruit de opgave voor de 
Haagse Beemden moet bestaan. 

4.1 Deelconclusie
Zoals in hoofdstuk 3 werd omschreven is de 
Landgoederenzone altijd geconserveerd 
gebleven. Zowel de Landgoederenzone 
als de overgang tussen stad en land is 
hierdoor niet meegegroeid met de tijd, 
waardoor het niet inspeelt op de huidige 
behoeftes. 

Doordat de ontwerpers Tummers en 
Maas enkele verkeerde ontwerpkeuzes 
hebben gemaakt is de Landgoederenzone 
geïsoleerd komen te liggen in de 
woonwijk en is het blijven steken bij een 
monofunctioneel gebruik. Doordat het 
altijd een monofunctioneel gebruik heeft 
gehad, heeft de schaalvergroting van de 
landbouw direct tot problemen geleidt. De 
Landgoederenzone is namelijk in één klap 
haar functie en beheerder kwijtgeraakt. 
Momenteel houden de gemeente Breda 

4. Deelconclusie en opgave

Foute ontwerpkeuzes Hierdoor kreeg LGZ 
monofunctioneel gebruik & werd 

het afgesloten van haar omgeving

Als gevolg dat de LGZ na de 
schaalvergroting in 1 klap zijn 
beheerder kwijt raakte & de 

woonwijk kampt met impopulariteit

Stedeling heeft behoefte naar 
een consumptielandschap
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de woonwijk op deze wijze aan te pakken. 
Door juist in te zetten op de unieke 
kwaliteit van de wijk zal de wijk vele 
(toekomstige) bewoners aanspreken. De 
unieke kwaliteit van de Haagse Beemden 
is de Landgoederenzone.   

De groene long midden in de woonwijk 
zorgt ervoor dat elke bewoner dichtbij 
het landschap woont. Omdat de 
stedeling steeds meer behoefte krijgt 
aan recreëren, wonen en consumeren 
in een aantrekkelijk landschap waarin 
de ecologische- en landschappelijke 
waarde hoog is, is de Landgoederenzone 
de ideale plek voor de ontwikkeling van 
een consumptielandschap. Wanneer de 
Landgoederenzone wordt getransformeerd 
van een productielandschap naar een 
consumptielandschap zal de wijk in 
kwaliteit en populariteit  toenemen en 

LGZ is de unieke kwaliteit & 
op loopafstand bereikbaar

Hierdoor is de LGZ de ideale plek 
voor de ontwikkeling van een 

consumptielandschap

Door de integrale aanpak 
neemt de woonwijk in po-

pulariteit toe & de LGZ krijgt 
een beheerder

Om dit te bereiken moet de LGZ 
worden verbonden met haar 

omgeving en worden er nieuwe 
functies in geplaatst

zal de Landgoederenzone een nieuwe 
bestemming en beheerder krijgen.  

LGZ krijgt 
beheerder
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4.2 Opgave Haagse Beemden
Uit de conclusie van de analyse is 
gebleken dat de hoofdopgave voor 
de Haagse Beemden bestaat uit het 
transformeren van de Landgoederenzone 
van een productielandschap naar een 
consumptielandschap. Dit houdt in dat 
de Landgoederenzone moet worden 
verbonden met haar omgeving en de 
rand tussen stad en land moet worden 
herzien waarbij de landschappelijke 
en cultuurhistorische waarde van het 
landgoed als unieke kwaliteit wordt 
gebruikt. Om deze stap te maken 
dient een flexibele strategie te worden 
ontwikkeld welke uitvoerbaar is in de 
huidige economische situatie. 

Zodra de Landgoederenzone onderdeel 
gaat uitmaken van haar omgeving kan het 
bijdragen aan de activiteit en levendigheid 
van de totale wijk. Daarbij wordt het eindelijk 
een onderdeel van haar landschappelijke 
omgeving. Bij de transformatie moet 
worden uitgegaan van de aanwezige 
kwaliteiten van de Landgoederenzone en 
haar omgeving zelf. Het zou niet zinvol 
zijn als de ontwikkeling ten koste zou 
gaan van de huidige kwaliteiten en andere 
gebieden. Integendeel, het gebied dient 
een aanvulling te zijn op de bestaande 
omgeving en de bestaande kwaliteiten. 

Voor de ontwikkelingsstrategie, als 
antwoord op deze opgave, wordt 
gebruikt gemaakt van de in de inleiding 
beschreven methode, namelijk: project 
van projecten. Het samenspel tussen 

de leidraad en de individuele projecten 
biedt de mogelijkheid om alle ingrepen te 
bundelen tot één geheel.  In het tweede 
deel van dit afstudeerrapport wordt de 
leidraad voor de Haagse Beemden 
geformuleerd, waarna vervolgens de 
individuele projecten worden behandeld. 



 47      



Deel II - Uitwerking
In dit tweede deel van het afstudeerrapport 
wordt de ontwikkelingsstrategie voor 
de Haagse Beemden behandeld. De 
methode project van projecten wordt 
gebruikt om antwoord te geven op de 
opgave welke is geformuleerd in het 
eerste deel van het afstudeerrapport. In 
het eerste hoofdstuk van dit deel wordt 
de intermediaire zone als strategie 
behandeld waarbij wordt begonnen met 
de definitie van de intermediaire zone om 
vervolgens in te gaan op de bouwstenen. 
In het tweede hoofdstuk van dit deel wordt 
de uitwerking behandeld en vervolgens 
wordt in het volgende hoofdstuk de 
ontwikkelingsstrategie besproken.

48  
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5. Intermediaire zone als strategie
5.1 De intermediaire zone
Uit de analyse van het eerste deel van 
dit afstudeerrapport is te concluderen dat 
de Landgoederenzone zoekt naar nieuw 
programma terwijl de stad geen ruimte 
heeft voor haar nieuwe behoeftes. Daarom 
wordt ingezet op de transformatie van 
productie- naar consumptielandschap. 
Door de rand tussen stad en land te 
herontwerpen ontstaan mogelijkheden om 
een win-win situatie te creëren voor beide 
partijen. Deze inrichting en definitie van 
de intermediaire zone wordt gebaseerd 
op het onderliggende landschap en de 
karakteristieken van de woonbuurten 
die samen met het landschap de ‘rand’ 
vormen. Hierdoor zal de intermediaire 
zone uiteindelijk functioneren als een spin 
in het web welke allerlei activiteiten met 
elkaar verbind. 

Landschapstypes
In de Landgoederenzone zelf is het 
landschap in te delen in twee verschillende 
landschapstypes; het kamerlandschap op 
de hogere gronden in het westen en het 
openlandschap op de lagere gronden in 
het oosten. 

Zoals al eerder is omschreven bestaat 
het kamerlandschap uit open kamers 
met daaromheen bebost gebiedt. Dit 
betekend dat de intermediaire zone in 
dit type landschap veel functies in het 
landschap kan ‘inpassen’ zonder dat de 
landschappelijke waarde meteen verloren 
gaat. 

In dit hoofdstuk wordt de intermediaire 
zone als strategie behandeld. In het 
eerste deel wordt de intermediaire zone 
zelf behandeld waarbij wordt besproken 
wat de verschillende identiteiten in de 
intermediaire zone zijn en hoe de ligging 
en de afmetingen van de intermediaire 
zone zijn bepaald. Vervolgens worden 
de verschillende bouwstenen van de 
intermediaire zone behandeld.

Bij het openlandschap wordt daarentegen 
de landschappelijke waarde snel 
aangetast indien hier veel functies in 
worden geplaatst. Bij dit type landschap 
dient de intermediaire zone dus een stuk 
voorzichtiger te worden ingevuld. 

Naast de twee landschapstypes 
dient de intermediaire zone ook te 
functioneren als verbindingszone tussen 
de verschillende landschapstypes. De 
oorspronkelijke poortgebieden, die 
momenteel zijn dicht geslipt met functies 
en begroeiing, kunnen hier uitstekend 
voor functioneren. Dit betekend dat de 
Landgoederenzone ook wordt verbonden 
met het plassenlandschap. Deze 
verbindingszones dienen een recreatieve, 
ruimtelijke en ecologische meerwaarde te 
hebben 
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Kamerlandschap

Openlandschap

Plassenlandshap

Bebouwing

Landschapstypes aan de 
intermediaire zone

Kamerlandschap

Openlandschap

Plassenlandschap

400 m. 800 m. 1200 m.
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Karakteristieken woonbuurten
Het bebouwde gebied is onder te verdelen 
in drie wijktypes, namelijk de stedelijke 
wijk, de sub urbane wijk en de dorpse 
wijk. Verder typeert het winkelcentrum 
Heksenwiel, welke heel Haagse Beemden 
als verzorgingsgebied heeft, een deel van 
de rand. 

De dorpse wijk is gesitueerd in het 
oosten van de Haagse Beemden. 
Deze wijk kenmerkt zich voornamelijk 
door grondgebonden woningen welke 
veelal in hofjes zijn gepositioneerd. 
Het verenigingsleven in deze wijk is 
erg bruisend en het wordt voornamelijk 
bewoond door gezinnen. 

De stedelijke wijk is gepositioneerd bij het 
station van de Haagse Beemden, aan de 
economische as tussen de Randstad en 
de Vlaamse Ruit. Deze wijk is een stuk 
dichter bebouwd dan de dorpse wijk. Het 
bevat veel woningen van het goedkopere 
segment, waarbij veel woningen vallen 
onder de sociale woningbouw. Hierdoor 
is de stedelijke wijk erg geschikt voor 
starters. 

De sub urbane wijk is het nieuwste deel 
van de Haagse Beemden. Het bevat 
veel grondgebonden woningen, welke 
veelal zijn gepositioneerd aan lange 
rechte straten. Deze sub urbane wijk is te 
vergelijken met een typische VINEX wijk. 
Aan de rand van deze sub urbane wijk is 
het winkelcentrum Heksenwiel gevestigd. 
Dit deel van de wijk is meteen een stuk 

dichter bebouwd, waardoor het een 
stedelijke uitstraling heeft gekregen.

Ondanks dat de Haagse Beemden een 
divers palet aan wijken heeft is dit vanuit 
het landschap niet direct te herkennen. De 
woningen staan veelal met de achtertuin 
op het landschap gericht en zijn vaak 
verstopt achter begroeiing. Bij de stedelijke 
wijk is de bebouwingsdichtheid aan de 
rand een stuk lager dan in het midden van 
de wijk, waardoor de stedelijke uitstraling 
verloren gaat. De intermediaire zone 
dient de identiteiten van de diverse wijken 
te versterken en de uitstraling van deze 
randen met achterkanten te verbeteren. 

Stedelijke wijk

Dorpse wijk
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Stedelijke wijk

Sub urbane wijk

Dorpse wijk

Winkelcentrum 
Heksenwiel

Landgoederenzone

Karakteristieken woonbuurten 
aan de intermediaire zone

Sub urbane wijk

Winkelcentrum Heksenwiel

400 m. 800 m. 1200 m.
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Positie intermediaire zone
De positie en de breedte van de 
intermediaire zone is bepaald door 
het hiervoor besproken landschap en 
bebouwd gebied. 

Als eerste uitgangspunt is de loopafstand 
vanuit de woonwijken richting de 
intermediaire zone genomen. Omdat de 
intermediaire zone veel functies bevat, 
een hoge recreatieve waarde heeft 
en onderdeel wordt van de stedelijke 
structuur is het van belang dat deze zone 
voor elke bewoner binnen 5 à 6 minuten 
lopen te bereiken is. Met name voor het 
jaren zeventig deel is dit van belang 
omdat de intermediaire zone veelal 
het eerste landschap is dat ze zullen 
bereiken. Daarnaast geldt met name 
voor dit deel van de Haagse Beemden 
dat de populariteit moet toenemen. Dit 
betekend dat de intermediaire zone in het 
oosten een stuk door de groenzone van 
de woonwijken heen moet lopen, omdat 
anders de loopafstand naar het landschap 
te lang wordt. 

Als tweede uitgangspunt zijn de 
landschapstypes genomen. In het 
kamerlandschap zijn veel mogelijkheden 
voor het plaatsen van voorzieningen 
waardoor hier de intermediaire zone 
een stuk breder is gemaakt dan in 
het openlandschap waar weinig 
mogelijkheden zijn voor het plaatsen van 
voorzieningen. 

Positie intermediaire zone uitgangspunt 1: 
Loopafstand vanuit woonwijken

Positie intermediaire zone uitgangspunt 2:
Mogelijkheden met landschapstypes
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Als derde uitgangspunt zijn de 
verbindingen tussen de verschillende 
landschappen genomen. Aangezien de 
poortgebieden essentieel zijn voor de 
ecologische, recreatieve en ruimtelijke 
verbinding tussen de verschillende 
landschappen zijn deze gebieden in zijn 
geheel onderdeel van de intermediaire 
zone. Deze poortgebieden kunnen 
de intermediaire zone met een groter 
landschap verbinden. 

Als vierde punt geldt dat de breedte 
van de intermediaire zone op enkele 
plekken door een aantal privékavels en 
het beschermde Landgoed Burgst zijn 
bepaald. Positie intermediaire zone uitgangspunt 3:

Poortgebieden als verbindend element tussen verschillende landschappen

Positie intermediaire zone uitgangspunt 4:
Privé kavels en beschermd landgoed
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De verschillende randen vanuit het 
bebouwde gebied en de verschillen in het 
landschap hebben ervoor gezorgd dat 
de randen onder te verdelen zijn in drie 
verschillende randen. Namelijk;
- de overgang tussen het kamerlandschap    
  en de sub urbane wijk (A);
- de overgang tussen het kamerlandschap  
  en de stedelijke wijk (B);
- de zone tussen de dorpse wijken, waarbij  
  de overgang wordt gemaakt tussen het  
  dorpse eiland, het openlandschap en de  
  dorpse wijk (C).

Stedelijke wijk

Sub urbane wijk

Dorpse wijk

Winkelcentrum 
Heksenwiel

Kamerlandschap

Openlandschap

Intermediaire rand

Verschillende randen 
intermediaire zone

400 m. 800 m. 1200 m.

A

B
C
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Deze drie randen worden vervolgens 
doorsneden door de vijf verschillende 
poortgebieden welke functioneren 
als verbindingsgebieden tussen de 
verschillende landschappen. Ook bij 
deze 5 poortgebieden wordt onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende randen. 
Er zijn namelijk de overgangen tussen;
- het winkelcentrum Heksenwiel, het  
 openlandschap en de sub urbane  
   woonwijk (1);
- de sub urbane woonwijk, het  
 kamerlandschap en de stedelijke  
    woonwijk (2);
- de stedelijke woonwijk, het stedelijk park  
  en de stedelijke woonwijk (3);
- de dorpse wijk, het openlandschap en de  
  dorpse wijk (4);
- de dorpse wijk, het kamerlandschap en  
  de sub urbane woonwijk (5). 

Door deze verschillende randen en 
poortgebieden is de intermediaire zone 
onder te verdelen in negen verschillende 
projecten. Deze negen verschillende 
projecten kunnen individueel worden 
uitgewerkt volgens het principe project 
van projecten. Als verbindend element 
tussen de negen individuele projecten 
wordt een recreatieroute aangelegd door 
de intermediaire zone. 

Stedelijke wijk

Sub urbane wijk

Dorpse wijk

Winkelcentrum 
Heksenwiel

Kamerlandschap

Openlandschap

Intermediaire rand

Intermediair 
poortgebied

Verschillende randen en 
poortgebieden intermediaire 
zone

400 m. 800 m. 1200 m.

1

5

2

3

4
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5.2 Bouwstenen
In de intermediaire zone wordt gebruik 
gemaakt van een aantal verschillende 
bouwstenen. Deze bouwstenen zijn 
onder te verdelen in landschappelijke 
en stedelijke bouwstenen. De 
landschappelijke bouwstenen worden met 
name gebruikt om de landschappelijke 
structuren te verbeteren en de stedelijke 
bouwstenen worden met name gebruikt 
om de randen van de stad te verbeteren. 

Landschappelijke bouwstenen
Het hoofddoel van de landschappelijke 
bouwstenen is om de landschapstypes 
te versterken. Zo is met name aan het 
westen van de Landgoederenzone, op 
de hogere gronden, sprake van een 
kamerlandschap. Aan het oosten van de 
Landgoederenzone, op de lagere gronden, 
is sprake van een openlandschap. Bij 
de Emerput, Asterdplas en Kroetenplas 
sprake van een plassenlandschap.
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Bouwsteen openlandschapBouwsteen kamerlandschap Bouwsteen plassenlandschap

De eerste bouwsteen , het kamerlandschap, 
is in staat om voorzieningen in het 
landschap in te pakken, zonder dat 
de landschappelijke waarde hiervan 
verloren gaat. Op enkele plekken kunnen 
kamers worden toegevoegd, waardoor 
het kamerlandschap wordt versterkt. 
Deze plekken zijn gesitueerd op hogere 
zandgronden. 

De tweede bouwsteen is het 
openlandschap. Op enkele plekken 
is het openlandschap dichtgegroeid 
waardoor de landschapsbeleving van het 
openlandschap verloren is gegaan. Door 
het landschap weer open te maken wordt 
de typologie van het openlandschap 
versterkt. Naast de openheid kenmerkt 
dit landschap zich ook door de 
aaneengesloten waterstructuur. Door de 
waterstructuur beter zichtbaar te maken 
en op elkaar te laten aansluiten wordt 
deze typologie nog meer versterkt.

De derde bouwsteen is het 
plassenlandschap, wat zich bevind bij 
de Emerput, Asterdplas en Kroetenplas. 
Deze plassen zijn momenteel slecht 
verbonden met de Landgoederenzone 
waardoor het plassenlandschap slecht 
beleefbaar is. Door de waterverbindingen, 
met recreatieve routes te koppelen aan 
het open- en kamerlandschap wordt de 
beleefbaarheid van het plassenlandschap 
versterkt. Daarnaast is de recreatieve 
route rondom de Emerput niet compleet. 
Hier is ook winst te behalen. 
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Stedelijke bouwstenen
Het hoofddoel van de stedelijke 
bouwstenen is om de randen van de stad 
naar de intermediaire zone te verbeteren. 
Momenteel zijn veel achterkanten naar 
de intermediaire zone gericht, met het 
gevolg dat het bebouwd gebied zich 
kenmerkt als een rand met de welbekende 
gammaschuttingen. Daarnaast dienen 
de stedelijke bouwstenen de verschillen 
tussen de woonwijken te versterken. 
De stedelijke bouwstenen bestaan uit 
appartementen, woonerven en het 
transformeren van bestaande randen. Dit 
laatste wordt vooral gebruikt op plekken 
waar de intermediaire zone al erg smal is 
en de landschapsbeleving verloren gaat 
wanneer nieuwe bouwblokken worden 
toegevoegd. 

De appartementen worden met name 
gebruikt bij de stedelijke randen waarbij 
de stedelijke uitstraling moet worden 
vergroot. Belangrijke zichtlijnen vanuit 
de woonwijk naar het landschap en 
andersom dienen behouden te blijven. 
De bouwhoogte van de appartementen 
dient afhankelijk te zijn van de mate 
van stedelijkheid die ze dienen uit te 
stralen. Een hoge stedelijkheidsgraad 
betekend dus hogere appartementen 
dan bij een lagere stedelijkheidsgraad. 
Deze stedelijkheidsgraad wordt ook 
weer bepaald door de achterliggende 
bebouwing. Het is daarnaast van belang 
dat deze appartementen spelen met 
de wisselwerking tussen stad en land. 
Soms springt een stedelijke wand uit 
het landschap, terwijl op een andere 
moment het landschap het overwicht 
heeft. Door deze wisselwerking tussen 
stad en land wordt het principe van het 
landgoederenlandschap versterkt.

De woonerven worden met name gebruikt 
bij de dorpse en sub urbane randen 
waarbij het dorpse en sub urbane karakter 
moet worden versterkt. Het principe van 
de woonerven is gebaseerd op het huidige 
landschap. Het landschap in en om de 
Haagse Beemden kenmerkt zich door 
de vele boeren erven die aanwezig zijn. 
Deze boerenerven bestaan vaak uit één 
hoofdgebouw en enkele schuren en staan 
dicht en haaks op de desbetreffende weg. 
Door de nieuwe woonerven vorm te geven 
met een woning als hoofdgebouw en een 
aantal woningen in een schuur wordt het 
karakter van het agrarische landschap 
versterkt. Daarnaast stralen deze erven 
dorpsheid en sub urbaniteit uit. Het geeft 
nieuwe bewoners de mogelijkheid om 
collectief in een levendig landschap te 
wonen, waarbij het van belang is om elk 
woonerf een eigen identiteit te geven. 
Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan om 
woonerven te koppelen aan voorzieningen. 
Ook de woonerven worden veelal gebruikt 
om de wisselwerking tussen stad en 
land te versterken waardoor het principe 
van het landgoederenlandschap wordt 
versterkt. 

Bouwsteen woonervenBouwsteen appartementen
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Bouwsteen transformatie bestaande woningen: heroriëntatie Bouwsteen transformatie bestaande woningen: vlonders

De derde stedelijke bouwsteen bestaat 
uit twee delen. Er zijn namelijk twee 
manieren om de bestaande woningen te 
transformeren naar een aantrekkelijke 
rand. De eerste mogelijkheid is de 
heroriëntatie van woningen en de tweede 
mogelijkheid is het creëren van een 
aantrekkelijke achterkant. 

De eerste mogelijkheid kan worden 
gebruikt op plekken waarbij de woningen 
momenteel een tuin op het noorden 
hebben. Zodra de woningen worden 
geheroriënteerd krijgen deze een tuin op 
het zuiden en ontstaat een aantrekkelijke 
zijde richting de intermediaire zone. 
Aangezien de woningen veelal een 
grote voortuin hebben met een (te) 
brede straat is er ruimte genoeg om een 
goede achtertuin te creëren. Door deze 
transformatie ontstaat een win-win situatie 
voor zowel de desbetreffende bewoners 
als de intermediaire zone. 

De tweede mogelijkheid ontstaat wanneer 
een waterstructuur langs de achterkant 
van de woningen wordt aangelegd. Dit 

biedt bewoners de mogelijkheid om een 
vlonder aan het water te leggen zonder 
dat onbekenden in hun tuin kunnen. Door 
deze vlonders ontstaat een aantrekkelijke 
rand richting de intermediaire zone. Ook 
hier ontstaat een win-win situatie voor 
zowel de desbetreffende bewoners als de 
intermediaire zone. 
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In dit hoofdstuk worden de individuele 
projecten besproken. In het eerste deel 
wordt de intermediaire zone als leidraad 
behandeld waarna alle negen individuele 
projecten worden behandeld. Tijdens de 
behandeling van de individuele projecten 
wordt elke bouwsteen doorgenomen. 

6.1 Intermediaire zone als 
leidraad
In het plan voor de Haagse Beemden 
wordt de intermediaire zone als leidraad 
gezien. Doordat de intermediaire zone 
wordt gebaseerd op het onderliggende 
landschap en de achterliggende buurten 
is het logisch dat de intermediaire 
zone wordt onderverdeeld in de negen 
gebiedseigen individuele projecten. 
Deze gebiedseigen projecten kunnen 
grotendeels onafhankelijk van elkaar 
worden uitgevoerd en vormen samen 
de intermediaire zone. Om deze reden 
is bij de uitwerking van de individuele 
projecten uitgegaan van een zelfstandige 
ontwikkeling, waarbij de opbrengsten 
de kosten moeten financieren. Dit 
uitgangspunt moet niet ten koste gaan 
van de invulling van de intermediaire 
zone. Functies worden alleen geplaatst 
als het een meerwaarde biedt voor het 
desbetreffende gebied. Dit betekend 
dat sommige projecten geen inkomsten 
zullen genereren. Door het ontwikkelen 
van een groenfonds, waar projecten die 
geld opleveren aan bijdragen, kunnen dit 
soort projecten alsnog worden uitgevoerd.

6. De individuele projecten
Om de intermediaire zone herkenbaar te 
maken wordt overal een recreatieroute, 
genaamd de Haagse Ring, aangelegd. 
Het voordeel van deze recreatieroute 
in de intermediaire zone is dat elke 
bewoner op loopafstand kan recreëren 
en zich verplaatsen in een aantrekkelijk 
landschap.  Deze recreatieroute bestaat 
uit een verhard pad, een ruiterpad en 
een begeleidende bomenlaan. Deze 
begeleidende bomenlaan zorgt ervoor dat 
het pad overal herkenbaar is. Op plekken 
waar deze begeleidende bomenlaan het 
openlandschap blokkeert zal worden 
gekozen voor enkele bomen in plaats van 
een gehele laan.
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Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Sportveld

Zichtlijn

Waterstructuur met 
zachte oever

Waterstructuur met 
harde kade

Voorbeelduitwerking 
Haagse Beemden 

300 m.600 m. 900 m.
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6.2 Sportief wonen

Huidige situatie
Het project sportief wonen is 
gepositioneerd tussen de sub urbane 
woonwijk en het kamerlandschap. Door 
het type landschap biedt deze rand 
ontzettend veel mogelijkheden om 
voorzieningen in de intermediaire zone 
te plaatsen en deze in het landschap te 
verpakken.
In dit kamerlandschap zijn momenteel al 

een aantal boerenerven gevestigd, wat de 
cultuurhistorische waarde van dit gebied 
hoog maakt. 
Tevens is op de rand van het bebouwde 
gebied een historische bomenlaan 
gepositioneerd. 
De overgang tussen het kamer- en het 
openlandschap is momenteel erg hard. 
Het bestaat uit een strakke overgang 
tussen bos en weiland waardoor er tevens 
een ‘saai’ en eentonig beeld ontstaat. 

Doel
Het doel van dit project is dan ook om 
voorzieningen aan de Haagse Ring te 
koppelen. Dit deel van de intermediaire 
zone is daardoor met name geschikt om 
de sportvelden, welke momenteel in de 
poortgebieden blokkeren, te plaatsen. 
Dit biedt tevens de mogelijkheid om 
de sportvelden te plaatsen in een 
aantrekkelijk landschap waardoor de 
vraag naar sporten in het landschap wordt 
beantwoord. 

Kwalitatieve
bomenlaan

Cultuurhistorisch 
gebouw

Sportief wonen 2014 

100 m. 200 m. 300 m.



 65      Bouwsteen woonerfBouwsteen kamerlandschap

Bouwstenen
Omdat dit project is gepositioneerd 
op hogere zandgronden wordt het 
kamerlandschap uitgebreid. Dit betekend 
dat er meer kamers worden ontwikkeld, 
waardoor het kamerlandschap wordt 
versterkt. Deze zijn gebaseerd op de 
historische lijnen van het gebied.
De stedelijke bouwsteen die hier wordt 
gebruikt zijn de boerenerven. Deze 
versterken de cultuurhistorische waarde 
van het gebied, de sub urbane achtergrond 
en creëren unieke woonmogelijkheden in 
de intermediaire zone. 

Uitwerking
Bij de uitwerking is ervoor gekozen om het 
bos op enkele plekken uit te breiden. Door 
deze ingreep kunnen alle sportvelden in 
een ruime opzet worden geplaatst in het 
bos. Hierdoor kan echt worden gesport in 
het bos waardoor de recreatieve waarde 
groeit. De sportvelden functioneren 
daarnaast als open kamers in het bos. 
Door de toenemende beoefening van 
individuele sporten en de afname in 
groepssporten beantwoord deze ingreep 
meteen de vraag om sportverenigingen te 
fuseren. 
Aan elke sport zijn woonerven 
toegevoegd. Hierdoor krijgt elk woonerf 
een eigen karakter en krijgen bewoners 
de mogelijkheid om in het landschap te 
wonen dichtbij hun geliefde sport. De 
faciliteiten van de sportverenigingen zijn 
gevestigd op de woonerven waardoor 
de relatie tussen de sport en het woonerf 
groeit. Op deze woonerven wordt een 

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Sportveld

Positie doorsnede 1

Voorbeelduitwerking 
Sportief wonen 

100 m. 200 m. 300 m.

D1

D1
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woonhuis als oorspronkelijk hoofdgebouw 
gevestigd en de overige woningen en de 
sportvoorzieningen worden geplaatst in 
gebouwen met een landelijke uitstraling. 
Om de overgang tussen het kamer- 
en het openlandschap te verbeteren 
is gezocht naar een nieuwe balans 
tussen stad en land. Door de erven op 
de rand van de twee landschappen te 
leggen hebben de woningen prachtig 
uitzicht op het openlandschap en wordt 

een wisselwerking tussen stad en land 
ontwikkeld. Door enkele boomgroepen toe 
te voegen wordt de overgang tussen het 
kamer- en het openlandschap verzacht. 
De Haagse Ring is gepositioneerd over 
de historische bomenlaan. Hierdoor 
is de begeleiding van een laan al 
direct aanwezig en loopt de ring langs 
verschillende cultuurhistorische facetten 
zoals enkele historische boerderijen. 

Doorsnede 1: het kamerlandschap met collectieve woonerven

Actoren
Het herplaatsen van de sportvelden en 
de aanleg van het recreatieve netwerk 
kost natuurlijk geld. Daarom start dit 
project met de aanleg van het bos welke 
zal plaatsvinden door de bewoners. 
Door de aanleg te koppelen aan een 
project als het ‘babybomenbos’ kunnen 
bewoners tegen een kleine betaling een 
boom planten voor hun kind. Het geld wat 

Vogelvlucht openlandschap vs kamerlandschap
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Impressie woonerf

hiermee wordt gegenereerd zal bijdragen 
aan de ontwikkeling van de intermediaire 
zone. Dit principe heeft zich al bewezen in 
verschillende parken in Nederland, zo ook 
bij het Máximapark in Vleuten (Stichting 
Vrienden van Máximapark, 2014) 

Vervolgens start dit individuele project met 
de ontwikkeling van de woonerven. Deze 
woonerven kunnen worden ontwikkeld 
door een collectieve groep bewoners. 
In ruil voor de bouw van dit erf in het 
landschap dient het erf de herplaatsing 
van de sportvelden  en de aanleg van het 
recreatieve netwerk te financieren. Het 
is namelijk voor de woonerven ook van 
belang dat deze ontwikkelingen worden 
gemaakt, omdat hun woonomgeving 
hierdoor aantrekkelijker wordt. Daarnaast 
heeft de gemeente Breda deze gronden 
gekocht als landbouwgrond, waardoor er 
veel winst valt te behalen bij de verkoop 
van de grond. Deze winst wordt ook 
meegerekend bij de opbrengsten vanuit de 
woonerven. Kortom, dit individuele project 
wordt ontwikkeld volgens het principe rood 
betaald voor groen. Wanneer dit project is 
voltooid zullen de bewoners door middel 
van een vereniging van eigenaren het 
gebied onderhouden. 

Actoren
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6.3 Hippische hub

Huidige situatie
Dit project is gepositioneerd in een 
poortgebied welke moet gaan functioneren 
als verbinding tussen de verschillende 
landschappen. Momenteel functioneert dit 
poortgebied niet optimaal als ecologische, 
ruimtelijke en recreatieve verbinding 
tussen de verschillende landschappen. 
De sportvelden en de middelbare school 

blokkeren de verbinding tussen de 
verschillende landschappen. 
In het zuidelijke deel van dit poortgebied 
is al sprake van één groene kamer. Het 
principe van het kamerlandschap past ook 
bij deze plek aangezien het gepositioneerd 
is op een hogere zandgrond. De al 
aanwezige groene kamer wordt in het 
zuiden omsloten door een historische 
bomenlaan. 

Doel
Het hoofddoel van alle poortgebieden 
is om de Landgoederenzone met haar 
omgeving te verbinden, waardoor het in 
een groter landschap wordt geplaatst. Dit 
geldt ook voor dit poortgebied. 

Bouwstenen
Omdat dit project is gepositioneerd op een 
hogere zandgrond wordt het principe van 
het kamerlandschap in dit poortgebied 
toegepast. Achter dit poortgebied bevind 
zich de Kroetenplas waar sprake is van 
het plassenlandschap. 
Als stedelijke bouwsteen wordt hier 
gebruik gemaakt van appartementen 
om het karakter van de stedelijke wijk 
te vertegenwoordigen. Aangezien de 
stedelijkheid van dit deel van de wijk gering 
is, zal geen gebruik worden gemaakt van 
hoge appartementen. 

Kwalitatieve 
bomenlaan

Blokkerend element

Onaantrekkelijke 
rand (achterkanten)

Cultuurhistorisch 
gebouw

Hippische hub 2014 

100 m. 200 m. 300 m.



 69      Bouwsteen kamerlandschap Bouwsteen appartementen

Poortgebied: landschappen verbinden

Bouwsteen plassenlandschap

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Sportveld

Zichtlijn

Waterstructuur met 
zachte oever

Waterstructuur met 
harde kade

Voorbeelduitwerking 
Hippische hub 

100 m. 200 m. 300 m.
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Actoren

Uitwerking
Omdat de sportvelden worden 
verplaatst het project Sportief wonen 
ontstaan hier mogelijkheden om de 
recreatieve, ecologische en ruimtelijke 
verbinding tussen de verschillende 
landschappen te maken. Aangezien 
ten noorden van dit poortgebied 
de Kroetenplas is gepositioneerd 
wordt een brede waterverbinding 
richting het noorden gerealiseerd. 
Door enkele bebouwingskoppen en 
bebossingsgroepen toe te voegen wordt 
de wisselwerking tussen stad en land 
versterkt. Deze bebouwingskoppen 
zijn toegevoegd op plekken waar veel 
zichtlijnen bij elkaar komen en de huidige 
bebouwingsrand weinig uitstaling heeft. 
Daarnaast zijn de bebouwingskoppen 
dusdanig gepositioneerd dat ze de 
ruimtelijke, ecologische en recreatieve 
verbinding tussen de verschillende 
landschappen niet belemmeren. 
Als programma is in dit gebied uitermate 
geschikt voor het ontwikkelen van 
collectieve paardensportfaciliteiten. De 
hoeveelheid individuele sporters zal door 
de individualisering van de maatschappij 
steeds meer groeien. Paardensporters 
hebben een dusdanige hoeveelheid 
voorzieningen nodig dat het interessanter 
is om deze voorzieningen collectief te 
ontwikkelen en collectief te beheren. 
Aangezien dit gebied is gepositioneerd 
op een hogere zandgrond zijn er veel 
mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van weilanden, welke door middel van 
bomengroepen kunnen worden ingepast 
in het landschap.

Actoren
De ontwikkeling van de 
paardensportfaciliteiten, recreatieroutes, 
landschappelijke en ecologische waarden 
kost geld. Paardensportbeoefenaars 
hebben deze voorzieningen zelf nodig. 
Het is in dit geval logisch dat een aantal 
paardensportbeoefenaars collectief de 
woningen en bijbehorende voorzieningen 
ontwikkelen en onderhouden. Als 
tegenprestatie voor de mogelijkheid van 
het bouwen in het landschap dienen deze 
toekomstige bewoners te betalen voor 
de ontwikkeling van de recreatiepaden, 
ecologische en landschappelijke waarden. 
Daarom wordt ook dit individuele project 
ontwikkeld volgens het principe rood 
betaald voor groen. Ook hier geldt dat de 
gemeente Breda deze gronden goedkoop 
heeft gekocht. Hierdoor valt er veel winst 
te behalen bij de verkoop van de grond. 
Deze winst wordt ook meegerekend bij de 
opbrengsten vanuit de woningen.

Het is in dit gebied natuurlijk ook mogelijk 
om faciliteiten voor andere individuele 
sporten te ontwikkelen welke behoefte 
hebben aan collectieve voorzieningen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan golf. De 
ontwikkeling van paardensportfaciliteiten 
is in deze omgeving kansrijk omdat in 
de directe omgeving weinig faciliteiten 
aanwezig zijn in verhouding tot de vraag. 
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Vroeger liep een historische bomenlaan 
langs de rand welke na verloop van tijd is 
verdwenen. 
De woonwijk heeft veel achtertuinen 
gepositioneerd richting het landschap 
waardoor het een onaantrekkelijke 
uitstraling vanuit het landschap heeft. 
De waterstructuur dient te blijven liggen 
omdat deze anders wordt onderbroken. 
Een verplaatsing verder richting het 
landschap is onlogisch omdat Landgoed 
Burgst op een donk is gebouwd. 

Doel
Het doel van dit project is de bereikbaarheid 
van de Landgoederenzone vanuit de 
woonwijk te verbeteren waarbij de 
stedelijke wijk een representatieve 
stedelijke uitstraling krijgt.

Bouwstenen
Aangezien dit project op hogere 
zandgronden is gevestigd dient de 
bouwsteen van het kamerlandschap te 
worden toegepast. 
Het is nogal vanzelfsprekend om bij deze 
rand de stedelijke bouwsteen van de 
appartementen toe te passen. Aangezien 
de stedelijkheid richting het zuiden steeds 
hoger wordt zal de bouwhoogte hier op 
worden aangepast. 

Locatie individueel project

6.4 Stedelijk wonen 

Huidige situatie
Bij dit project is in de huidige situatie de 
relatie tussen stad en land ontzettend 
slecht. De Landgoederenzone is vanuit 
de wijk niet bereikbaar en de stedelijke 
uitstraling vanuit de wijk is nihil. Dit laatste 
is veroorzaakt door het verstedelijken 
in het midden van de woonwijk en het 
verlagen van de bebouwingsdichtheid 
aan de randen. 

Kwalitatieve 
bomenlaan

Onaantrekkelijke 
rand (achterkanten)

Cultuurhistorisch 
gebouw / element

Stedelijk wonen 2014 

100 m. 200 m. 300 m.
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Uitwerking
Om de stedelijke uitstraling van de 
woonbuurt te versterken worden aan 
de rand een aantal appartementen 
toegevoegd. Door de waterstructuur te 
verstedelijken met een harde kade wordt 
aan de achterkant van de appartementen 
een aantrekkelijke waterstructuur 
gerealiseerd. 
De Haagse Ring wordt geplaatst op 
de historische laan. Hierdoor komt de 
route langs een aantal cultuurhistorische 
elementen zoals de Cingeltjes van Burgst, 
de Grote Hoeve en Landgoed Burgst. 
Om de overgang tussen de appartementen 
en de Haagse Ring te optimaliseren 
wordt een iets verhoogde ‘tuin’ tussen de 
appartementen en de route aangelegd. 
Hierdoor kunnen de voorbijgangers en 
recreanten wel genieten van de tuin, maar 
wordt door middel van een verhoging 
duidelijk gemaakt dat betreding niet 
gewenst is. 

Bouwsteen kamerlandschap Bouwsteen appartementen

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Sportveld

Zichtlijn

Waterstructuur met 
zachte oever

Waterstructuur met 
harde kade

Positie doorsnede 2

Voorbeelduitwerking 
Stedelijk wonen 

100 m. 200 m. 300 m.

D2

D2
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Actoren

Doorsnede 2: het kamerlandschap met appartementen

Actoren
Ook hier kost de aanleg van de route geld. 
Daar staat tegenover dat de bouw van 
de appartementen geld oplevert. Deze 
appartementen kunnen door (kleine) 
projectontwikkelaars worden ontwikkeld. 
Omdat men mag bouwen in het landschap 
dient deze ontwikkelaar te betalen voor 
de aanleg van het recreatieve netwerk. 
Daarnaast heeft de gemeente Breda deze 
gronden gekocht als landbouwgrond, 
waardoor er veel winst valt te behalen bij 
de verkoop van de grond. Deze winst wordt 
ook meegerekend bij de opbrengsten 
van de appartementen. Omdat in dit 
individuele project de opbrengsten een 
stuk hoger zullen zijn dan de kosten dient 
dit project een flinke bijdrage te leveren 
aan het algemene groenfonds voor de 

Landgoederenzone. Uit dit groenfonds 
zullen uiteindelijk projecten worden 
gefinancierd die meer geld kosten dan 
ze opbrengen. Door middel van een 
vereniging van eigenaren zal het groen 
en het pad worden onderhouden. 



 75      

Vogelvlucht stedelijk wonen
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Het park is momenteel erg rommelig 
ingericht waardoor belangrijke elementen 
als de kantoortoren en de brug richting 
Prinsenbeek niet worden geaccentueerd. 
Midden in het park is een historische 
boerderij gevestigd. Deze zijde van het 
park is behoorlijk onaantrekkelijk omdat 
hier de tuinen van woningen met typische 
gamma schuttingen aan het park grenzen.
In het zuiden van dit park is een 
basisschool gevestigd. 

Doel
Net als bij alle andere poortgebieden is 
het hoofddoel van dit poortgebied om de 
Landgoederenzone met haar omgeving 
te verbinden. Dit is het enige poortgebied 
welke de Landgoederenzone niet direct 
met een ander landschap verbind. Deze 
verbinding is dus alleen ruimtelijk en 
recreatief. 

Bouwstenen
Dit park is erg kleinschalig, waardoor 
niet direct sprake is van een 
landschapstypologie. Omdat het park 
is gepositioneerd te midden van twee 
stedelijke wijken en grenst aan de 
economische as dient het een stedelijke 
uitstraling te hebben.
Vanwege de gewenste stedelijke 
uitstraling wordt hier gebruik gemaakt van 
appartementen als stedelijke bouwsteen. 

6.5 Stedelijk park

Huidige situatie
Het stedelijk park is gepositioneerd tussen 
twee stedelijke wijken. Daarnaast ligt het 
park aan de economische as met het 
stopstation Breda Prinsenbeek. Het park 
grenst aan de brug richting Prinsenbeek, 
waardoor het een belangrijke verbindende 
functie vervuld voor recreanten en 
langzaam verkeer. 

Kwalitatieve 
bomenlaan

Onaantrekkelijke 
rand (achterkanten)

Cultuurhistorisch 
gebouw

Stedelijk park 2014 

100 m. 200 m. 300 m.
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Uitwerking
De stedelijke uitstraling wordt bereikt door 
een strakke inrichting, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een duidelijke routing 
richting de kantorentoren en de brug naar 
Prinsenbeek.  Aan de oostzijde wordt 
het park beëindigd door een nieuwe 
middelbare school. De huidige middelbare 
school blokkeert het poortgebied van het 
project hippische hub en dient dus te 
worden verplaatst. De middelbare school 
past qua functie prima in de stedelijke as. 
Door dit gebouw hoger te maken wordt een 
interessant spanningsveld gecreëerd met 
de kantorentoren langs de economische 
as. De route wordt versterkt door een 
aantal nieuwe appartementen. Deze twee 
‘torens’ markeren meteen het begin en het 
eindpunt van het stedelijke park. 
Verder typeert de relaxzone aan de 
waterstructuur een groot deel van het 
park. Doordat enkele boomgroepen 
zijn toegevoegd ontstaan enkele 
schaduwplekken waar men heerlijk kan 
vertoeven.

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Zichtlijn

Waterstructuur met 
harde kade

Voorbeelduitwerking 
Stedelijk park 

100 m. 200 m. 300 m.
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Actoren

Actoren
De aanleg van het park, de recreatieve 
routes en de middelbare school kost 
geld. De nieuwe appartementen leveren 
daarentegen geld op. Daarnaast heeft de 
gemeente Breda deze gronden gekocht 
als landbouwgrond, waardoor er veel 
winst valt te behalen bij de verkoop 
van de grond. Deze winst wordt ook 
meegerekend bij de opbrengsten van 
de appartementen. Daarom kan ook bij 
dit individuele project het principe rood 
betaald voor groen worden toegepast. De 
appartementen kunnen worden ontwikkeld 
door een (kleine) projectontwikkelaar. 
Door het oprichten van een vereniging 
van eigenaren kan het park worden 
onderhouden.
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Verder is deze locatie erg geschikt voor 
de speeltuin. Deze speeltuin blokkeert in 
het landschappelijk park, waardoor deze 
moet worden verplaatst.

Doel
Het doel van dit project is om de 
bereikbaarheid van de Landgoederenzone 
vanuit de woonwijk te verbeteren door het 
creëren van een aantrekkelijke route met 
stedelijke faciliteiten. 

Bouwstenen
Dit project bevind zich op de hogere 
zandgronden van de Landgoederenzone. 
Daarom wordt hier de bouwsteen 
kamerlandschap toegepast. 
Omdat de rand al erg smal is, is het niet 
mogelijk om nieuwe bebouwing toe te 
voegen. Daarom dient de oplossing te 
worden gezocht in het transformeren van 
de huidige bebouwingsrand. De meeste 
woningen hebben momenteel een tuin 
op het noorden, waardoor deze plek 
uitermate geschikt is voor de stedelijke 
bouwsteen woningtransformatie met 
heroriëntatie van de woningen.

6.6 Stedelijk spelen

Huidige situatie
In dit project is de relatie tussen stad en 
land erg slecht. De Landgoederenzone 
is vanuit de woonwijk niet bereikbaar en 
de achtertuinen van de woningen zijn 
richting het landschap gepositioneerd. De 
kinderboerderij, welke ontzettend goed 
bij de stedelijke wijk past, functioneert 
momenteel als blokkerend element. 

Kwalitatieve 
bomenlaan

Blokkerend element

Onaantrekkelijke 
rand (achterkanten)

Stedelijk spelen 2014 

100 m. 200 m. 300 m.



 81      Bouwsteen kamerlandschap Bouwsteen transformatie bestaande woningen: heroriëntatie

Uitwerking
Door de kinderboerderij onderdeel te 
maken van de route wordt deze rand 
verbonden met de Landgoederenzone. 
Verder wordt de speeltuin aan de route 
toegevoegd. Deze dient verplaatst te 
worden vanwege het blokkeren van het 
project Landschappelijk park. Het aanbod 
van stedelijke speelfaciliteiten wordt 
hierdoor weer compleet.
Zoals al eerder benoemd liggen de 
woningen met de achterkant naar het 
landschap gericht en hebben ze een 
tuin op het noorden. Door de woningen 
te heroriënteren ontstaat een win-win 
situatie voor zowel de bewoners als de 
route. De route krijgt een aantrekkelijke 
voorkant naar zich toe georiënteerd en de 
bewoners krijgen een tuin op het zuiden.

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Sportveld

Zichtlijn

Waterstructuur met 
zachte oever

Waterstructuur met 
harde kade

Positie doorsnede 3

Voorbeelduitwerking 
Stedelijk spelen

100 m. 200 m. 300 m.

D3

D3
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Actoren
De aanleg van de route is een meerwaarde 
voor zowel de kinderboerderij als de 
speeltuin, doordat de hoeveelheid 
bezoekers zal toenemen. Aangezien de 
kinderboerderij, speeltuin en woonwijk 
profijt zullen hebben van deze route 
dient de gemeente Breda deze route te 
ontwikkelen. 
Na de aanleg van de route zullen de 
bewoners geprikkeld worden om hun 
woning te heroriënteren omdat hun tuin 
hierdoor op het zuiden komt te liggen. Dit 
levert voor henzelf een meerwaarde op. 
Daarom dienen de bewoners dit zelf te 
bekostigen. 

Actoren
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Impressie Haagse Ring aan geheroriënteerde woningen



84  Locatie individueel project

Poortgebied: landschappen verbinden

landschap gericht. 
Bij de Emerput is momenteel sprake van 
doodlopende recreatieroutes, waardoor 
men geen gebruik kan maken van een 
recreatief rondje rondom de plas. 

Doel
Ook bij dit poortgebied is het hoofddoel 
om de Landgoederenzone met haar 
omgeving te verbinden, waardoor het in 
een groter landschap wordt geplaatst. 

6.7 Dorpse hub 

Huidige situatie
Dit poortgebied is gepositioneerd 
tussen de dorpse woonwijken en het 
openlandschap. Dit gebied dient te 
functioneren als verbinding tussen de 
Landgoederenzone, de Emerput en de 
langzaam verkeersroute richting Breda. 
Momenteel functioneert dit poortgebied 
niet optimaal als ecologische, ruimtelijke 
en recreatieve verbinding tussen de twee 

landschappen. De sportvelden blokkeren 
namelijk de verbinding tussen de Emerput 
en de Landgoederenzone. 
Het gebied kenmerkt zich tevens door 
de grote hoeveelheid cultuurhistorische 
elementen. Denk hierbij aan het Kasteel 
van Gageldonk, een historische boerderij 
en een historische bomenlaan. 
In tegenstelling tot veel andere plekken 
is de meeste bebouwing georiënteerd 
op het landschap. Enkel in het westen is 
een kleine rand met achtertuinen naar het 

Kwalitatieve 
bomenlaan

Blokkerend element

Onaantrekkelijke 
rand (achterkanten)

Cultuurhistorisch 
gebouw

Dorpse hub 2014 

100 m. 200 m. 300 m.



 85      Bouwsteen woonerfBouwsteen openlandschap

Bouwstenen
Aangezien dit gebied is gesitueerd 
in het lager gelegen deel van de 
Landgoederenzone wordt hier de 
bouwsteen van het openlandschap 
toegepast. Door de waterstructuur te 
versterken wordt het plassenlandschap er 
beter bij betrokken. 
Het gebied is tussen twee dorpse wijken 
gesitueerd. Door de bouwsteen collectieve 
woonerven toe te passen wordt het dorpse 
karakter versterkt.

Uitwerking
In de nieuwe situatie worden de 
sportvelden verplaatst naar het project 
Sportief wonen. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid om de bouwsteen van het 
openlandschap verder uit te werken. Dit 
openlandschap bestaat uit een duidelijke 
waterstructuur richting de Emerput welke 
is gepositioneerd in weilanden. Langs 
deze waterstructuur en door de weilanden 
lopen enkele recreatiepaden. Door dit 

Bouwsteen plassenlandschap

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Zichtlijn

Waterstructuur met 
zachte oever

Positie doorsnede 4

Voorbeelduitwerking 
Dorpse hub 

100 m. 200 m. 300 m.

D4

D4
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Actoren

openlandschap ontstaan zichtlijnen naar 
cultuurhistorische elementen zoals het 
Kasteel van Gageldonk en het landhuis 
op het landgoed Burgst. 
Door enkele woonerven toe te voegen 
wordt de lobbenstructuur van het 
landschap versterkt. Ook de basisschool 
wordt in de nieuwe situatie onderdeel 
van de lobbenstructuur, waardoor het 
onderdeel wordt van het landschap. Deze 
woonerven refereren naar de dorpse 
uitstraling van de woonwijken. 
Langs de Emerput wordt de recreatieroute 
rondom de plas voltooit. Hierdoor wordt 
het onderdeel van het recreatieve netwerk 
wat is gekoppeld aan de intermediaire 
zone. 

Actoren
Aangezien het ontwikkelen van het 
openlandschap en de recreatiepaden 
geld kost dient men eerst te beginnen 
met de bouw van de woonerven. Deze 
woonerven worden collectief ontwikkeld 
door de toekomstige bewoners. Als 
tegenprestatie voor het mogen bouwen in 
het landschap dient de opbrengst van de 
erven bij te dragen aan de ontwikkeling van 
het landschap en de recreatieve paden. 
Daarnaast heeft de gemeente Breda deze 
gronden goedkoop gekocht, waardoor er 
veel winst valt te behalen bij de verkoop 
van de grond. Deze winst wordt ook 
meegerekend bij de opbrengsten vanuit 
de woonerven. Aangezien hier maar een 
klein aantal woningen wordt aangelegd 
zal het uitgangspunt rood betaald voor 
groen niet helemaal functioneren. Daarom 
kan dit project deels beroep doen op het 
groenfonds. 

Cultuurhistorische elementen in de dorpse hub
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88  Doorsnede 4: het openlandschap met collectieve woonerven

Impressie openlandschap met woonerf
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Impressie recreatie bij plassenlandschap



90  Locatie individueel project

6.8 Landschappelijk park

Huidige situatie
Dit deel van de intermediaire zone is 
gepositioneerd te midden van twee 
dorpse wijken. De reden hiervan is dat 
de loopafstand voor bewoners naar de 
intermediaire zone anders te groot is. 
Doordat de intermediaire zone in dit 
tussengebied wordt geplaatst ontstaat er 
een soort wooneiland. Helaas heeft zowel 
dit wooneiland als de andere zijde van de 
dorpse wijk veel achtertuinen gericht naar 
dit groengebied. 

In dit groengebied is het landschap 
dichtgeslibd door verrommeling. Oorzaak 
hiervan is de plaatsing van enkele 
voorzieningen die momenteel blokkeren 
en de dichtbegroeide struiken en bomen. 

Doel
Het doel van dit individuele project is 
om de landschapsbeleving weer terug 
te brengen waardoor deze groenzone in 
ecologische, ruimtelijke en recreatieve 
zin, weer onderdeel wordt van het groter 
landschap. 

Bouwstenen
Omdat deze rand in het lagere deel van 
de Landgoederenzone is gepositioneerd 
wordt hier gebruik gemaakt van de 
bouwsteen openlandschap. Deze 
bouwsteen zal bijdragen aan het 
terugbrengen van de landschapsbeleving.
Aangezien deze intermediaire zone 
momenteel al erg smal is, is het niet 
mogelijk om woningen bij te bouwen. Dit 
zou de intermediaire zone nog smaller 
maken. Daarom wordt bij dit project 
gekozen voor het transformeren van de 
huidige woningen. Er wordt gekozen voor 
zowel de oplossing voor het heroriënteren 
van de woningen als de oplossing met de 
vlonder aan het water.  

Blokkerend element

Onaantrekkelijke 
rand (achterkanten)

Landschappelijk park 2014 

100 m. 200 m. 300 m.



 91      Bouwsteen transformatie bestaande 
woningen: heroriëntatie

Bouwsteen transformatie bestaande 
woningen: vlonders

Bouwsteen openlandschap

Uitwerking
Doordat de speeltuin wordt verplaatst 
naar het project Stedelijk spelen en een 
groter aantal volkstuinen in het project 
Sportief wonen aanwezig is, ontstaan 
mogelijkheden om de landschapsbeleving 
terug te brengen.  Naast het uitplaatsen van 
voorzieningen dient het dichtgegroeide 
struikgewas fors te worden teruggebracht.
Door de waterstructuur te versterken 
wordt het effect van het dorpse eiland 
versterkt. Daarnaast biedt deze ingreep 
mogelijkheden om vlonders aan het water 
te creëren waardoor een aantrekkelijke 
overgang van stad naar land wordt 
gemaakt. 
In de andere dorpse wijk liggen de 
tuinen van de woningen momenteel 
op het noorden. Door de woningen te 
heroriënteren krijgen de woningen een tuin 
op het zuiden en wordt een aantrekkelijke 
voorkant naar het landschap gericht. 
De recreatieve route volgt in dit 
openlandschap de waterstructuur. Hier 
worden maar op enkele plekken bomen 
neergezet omdat een bomenlaan het 
openlandschap zou belemmeren. 

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Sportveld

Zichtlijn

Waterstructuur met 
zachte oever

Positie doorsnede 5

Voorbeelduitwerking 
Landschappelijk park 

100 m. 200 m. 300 m.

D5

D5



92  Doorsnede 5: het openlandschap met vlonders aan bestaande woningen

Actoren

Actoren
In dit individuele project is sprake van 
veel uitgaves en geen opbrengsten. 
Het bouwen van woningen om geld te 
verdienen zou in dit geval funest zijn voor 
de landschapsontwikkeling. Daarom is bij 
dit project gekozen om gebruik te maken 
van het groenfonds. De extra opbrengst 
van andere deelprojecten zal bijdragen 
aan de ontwikkeling van deze rand. 

De transformatie van de rand bij de 
huidige woningen wordt door de bewoners 
zelf gedragen. Het is voor de bewoners 
namelijk een meerwaarde om een vlonder 
aan de waterstructuur of een tuin op het 
zuiden te hebben. 

Impressie landschappelijk park
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Vogelvlucht landschappelijk park
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Doel
Het doel van dit poortgebied is om meer 
recreatieve- en langzaam verkeersroutes 
aan te leggen waardoor de biologische 
agrariër meer klandizie krijgt en het gebied 
een hogere recreatieve waarde krijgt. 

Bouwstenen
Landgoed IJzer Hek is gepositioneerd 
op een donk en al van oudsher een 
landgoederenlandschap waarin diverse 
boerenerven zijn gevestigd. Hier hoeft 
weinig aan veranderd te worden.
Bij de aanwezige rand tussen stad en land 
is al sprake van vlonders, waardoor het 
niet nodig is om bij dit poortgebied bij te 
gaan bouwen. 

6.9 Landgoed IJzer Hek

Huidige situatie
Landgoed IJzer hek is in de huidige 
situatie de enige goede verbinding tussen 
het landgoed en de landschappen in 
de omgeving. Er zijn veel biologische 
agrariërs gepositioneerd in dit gebied. 
Aangezien veel van deze biologische 
agrariërs producten aan huis verkopen 
hebben zij baat bij goede verbindings- en 
recreatieroutes in dit gebied. Momenteel 

zijn al een aantal paden aanwezig. Dit 
kan op enkele plekken worden uitgebreid 
met als doel om de verbinding met de 
woonwijken verbeteren. 

Kwalitatieve 
bomenlaan

Cultuurhistorisch 
gebouw

Landgoed IJzer Hek 2014 

100 m. 200 m. 300 m.



 95      Bouwsteen kamerlandschapPoortgebied: landschappen verbinden

Uitwerking
In de uitwerking van dit poortgebied 
wordt weinig veranderd ten aanzien 
van de huidige situatie. Er is alleen 
behoefte naar enkele extra langzaam 
verkeerspaden. Deze zijn op tactische 
plekken toegevoegd. Hierdoor wordt het 
recreatieve netwerk vergroot en is de 
biologische agrariër beter bereikbaar.

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Waterstructuur met 
zachte oever

Voorbeelduitwerking 
Landgoed IJzer Hek

100 m. 200 m. 300 m.



96  

Actoren

Actoren
Aangezien de aanleg van de paden ten 
voordeel is van de biologische agrariërs 
zullen deze de aanleg en het onderhoud 
van de paden bekostigen. Hierdoor 
ontstaat een win-win situatie voor zowel 
de agrariër als de recreant. 

Ook op de lange termijn is de aanleg van 
de paden rendabel. Bij de aanwezige 
agrariërs is namelijk sprake van een jonge 
bedrijfsvoering of een jonge generatie 
welke na verloop van tijd het bedrijf zal 
overnemen (Gemeente Breda, 2002)
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Impressie boodschappen doen bij de biologische agrariër
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6.10 Sub urbane hub

Huidige situatie
Dit poortgebied is gesitueerd tussen 
het winkelcentrum Heksenwiel, het 
openlandschap en een sub urbane 
woonwijk. Ook dit poortgebied dient te 
functioneren als verbinding tussen de 
Landgoederenzone en de landschappen 
in de omgeving. Helaas functioneert ook 
dit gebied niet optimaal als ruimtelijke, 
ecologische en recreatieve verbinding 

tussen de verschillende landschappen. 
De sportvelden blokkeren in de huidige 
situatie de verbinding tussen de 
verschillende landschappen. Eén van 
deze landschappen is de Asterdplas, 
welke een grote recreatieve waarde heeft 
voor de Haagse Beemden. 
De randen van het bebouwd gebied aan 
het landschap is in de huidige situatie 
niet optimaal. Het winkelcentrum ligt 
met de achterkant naar het landschap 
gericht. Dit is geen fraai gezicht. Enkele 

Locatie individueel project

appartementen, welke onderdeel zijn van 
het winkelcentrum, zorgen ervoor dat de 
rand op sommige plekken wel goed is. 
De rand aan de sub urbane wijk is ook 
niet optimaal. De woningen liggen met 
de achtertuin naar het landschap en de 
waterstructuur ligt te ver van de woningen 
af om hier vlonders aan te plaatsen.

Doel
Ook bij dit poortgebied is het hoofddoel 
om de Landgoederenzone met haar 
omgeving te verbinden, waardoor het in 
een groter landschap wordt geplaatst. 

Blokkerend element

Onaantrekkelijke 
rand (achterkanten)

Sub urbane hub 2014 

100 m. 200 m. 300 m.



 99      

Bouwsteen transformatie bestaande 
woningen: vlonders

Poortgebied: landschappen verbinden

Bouwsteen openlandschap Bouwsteen plassenlandschap

Bouwsteen appartementen

Bouwstenen
Dit poortgebied is gepositioneerd 
op de lagere gronden van de 
Landgoederenzone. Daarom dient hier 
de bouwsteen van het openlandschap te 
worden toegepast. Achter dit poortgebied 
is de Asterdplas gesitueerd waar sprake is 
van het plassenlandschap.
Omdat dit gebied twee totaal verschillende 
randen heeft met het bebouwde gebied 
wordt gebruik gemaakt van twee stedelijke 
bouwstenen. De eerste bouwsteen zal 
worden toegepast bij de rand met het 
winkelcentrum Heksenwiel. Aangezien het 
winkelcentrum een stedelijk deel is van de 
Haagse Beemden zal hier gebruik worden 
gemaakt van de bouwsteen waarbij 
appartementen worden toegevoegd. 
Hierdoor kan een aantrekkelijke rand 
worden gecreëerd en een hoogwaardig 
woonklimaat.
Aan de rand met de sub urbane wijk 
zal gebruik worden gemaakt van het 
toevoegen van vlonders. 
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Uitwerking
Zodra de sportvelden zijn uitgeplaatst 
naar het project Sportief wonen ontstaan 
mogelijkheden om de ecologische, 
ruimtelijke en recreatieve verbinding 
tussen de verschillende landschappen te 
realiseren. Dit openlandschap bestaat uit 
een aantal weilanden met een duidelijke 
waterstructuur. Deze waterstructuur wordt 
versterkt waardoor de relatie met de 
Asterdplas wordt verbeterd. Daarnaast 
biedt dit mogelijkheden om vlonders te 
ontwikkelen aan de sub urbane rand 
waardoor een aantrekkelijke overgang 
tussen het openlandschap en de sub 
urbane wijk ontstaat. 
Aan de andere zijde zijn appartementen 
gepositioneerd op plekken waar de rand 
met het winkelcentrum onaantrekkelijk 
was. Op deze manier worden de zichtlijnen 
vanuit de bestaande appartementen 
behouden en ontstaat een aantrekkelijk 
zicht vanuit het landschap. 

Nieuwe bebouwing

Boom

Haagse Ring

Pad

Zichtlijn

Waterstructuur met 
zachte oever

Voorbeelduitwerking 
Sub urbane hub 

100 m. 200 m. 300 m.
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Actoren

Actoren
De aanleg van het openlandschap 
met langzaam verkeersroutes kost 
geld. Daarom worden eerst de 
appartementen gebouwd. Deze kunnen 
door zowel (kleine) projectontwikkelaars 
als bewonerscollectieven worden 
ontwikkeld. Met de opbrengsten van deze 
appartementen dient de ontwikkeling van 
het openlandschap en de aanleg van 
de langzaam verkeersroutes te worden 
betaald. Daarnaast heeft de gemeente 
Breda deze gronden goedkoop gekocht, 
waardoor er veel winst valt te behalen 
bij de verkoop van de grond. Deze 
winst wordt ook meegerekend bij de 
opbrengsten vanuit de appartementen. 
Dus ook hier geldt het principe: rood 
betaald voor groen. Door middel van een 
vereniging van eigenaren zal het groen en 
de paden worden onderhouden.



102  

In dit hoofdstuk wordt de flexibele 
ontwikkelingsstrategie behandeld. In 
het eerste deel wordt een mogelijke 
ontwikkelingsstrategie behandeld waarbij 
wordt uitgegaan van starten met kleine 
ingrepen die weinig geld kosten en 
eindigen met grote ingrepen welke veel 
geld kosten. In het tweede deel  wordt 
de katalysatorkaart getoond en in het 
derde deel wordt de intermediaire zone 
als aanjager voor andere initiatieven 
besproken.

7.1 Stap voor stap bouwen aan 
de intermediaire zone
De strategie die voor de intermediaire 
zone is ontwikkeld is geen blauwdruk 
maar een flexibel plan. Het project wordt 
ontwikkeld volgens het principe project 
van projecten. Er wordt in de komende 
jaren in bouwstenen aan de route gewerkt, 
waarbij de route op enkele plekken tijdelijk 
door de wijk zal gaan. De ontwikkeling van 
deze intermediaire zone is een doorgaand 
proces en de individuele projecten springen 
op het juiste moment in. Er wordt een 
ontwikkelingsvolgorde behandeld welke 
is gebaseerd op het beginnen met kleine 
ingrepen die weinig geld kosten en het 
eindigen met grotere ingrepen die veel 
geld kosten. Deze ontwikkelingsvolgorde 
is flexibel, waardoor het goed mogelijk 
is dat enkele projecten over een langere 
tijd worden uitgevoerd of dat enkele 
projecten zelfs niet worden uitgevoerd. De 
verschillende stappen kunnen tegelijkertijd 
plaatsvinden.

De eerste logische stap is het 
verbeteren van de bereikbaarheid van 
de Landgoederenzone. Deze projecten 
kunnen worden uitgevoerd door de huidige 
actoren en verbeteren de bereikbaarheid 
van de Landgoederenzone. Denk hierbij 
aan het ontwikkelen van langzaam 
verkeersroutes in de Landgoederenzone en 
bij Landgoed IJzer Hek. Deze routes zullen 
worden aangelegd door de aanwezige 
biologische agrariërs. Deze agrariërs 
pachten momenteel de gronden van de 
gemeente Breda in ruil voor onderhoud. 
Het aanleggen van deze paden wordt 
hier dan ook onderdeel van. Daarbij is dit 

voor de biologische agrariërs van belang 
omdat het de verkoop van hun producten 
aan huis zal stimuleren. Een ander project 
wat hierbij hoort is de ontwikkeling van 
het project Stedelijk spelen. In dit deel 
van de woonwijk is het onmogelijk om de 
Landgoederenzone te bereiken, waardoor 
het van belang is dat hier wordt ingegrepen. 
De partijen van dit project zijn al bestaande 
actoren in het gebied, waarbij in principe 
alleen het pad moet worden aangelegd om 
de ontwikkelingen hier op gang te brengen. 

De tweede logische stap is de ontwikkeling 
van de drie projecten:  Sportief wonen, 
Stedelijk wonen en Stedelijk park. Zodra 
de eerste geïnteresseerde zich hebben 
gemeld kunnen deze projecten van start 
gaan. Aangezien het project Sportief 
wonen  kan starten met een kleinere 
groep geïnteresseerde is het waarschijnlijk 
dat dit project eerder zal starten. Bij alle 
drie de projecten zal rood betalen voor 
de ontwikkeling van groen. Aangezien 
de opbrengst van rood hier naar alle 
waarschijnlijkheid groter zal zijn dan de 
opbrengst van groen dient het overgebleven 
geld naar het groenfonds gaan. 

Na de uitplaatsing van de sportvelden 
kunnen de projecten Hippische hub, Dorpse 
hub en Sub urbane hub worden ontwikkeld. 
Deze projecten zijn namelijk afhankelijk van 
het uitplaatsen van de sportvelden naar het 
project sportief wonen. 

Uiteindelijk kan uit het groenfonds het project 
Landschappelijk park worden betaald en 
kan het project Dorpse hub verder worden 
ontwikkeld door de medefinanciering van 
het groenfonds. 

7. Flexibele ontwikkelingsstrategie
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7.2 Katalysatorkaart
In de katalysatorkaart zijn de belangrijkste 
projecten weergegeven die op korte termijn 
kansrijk zijn. Deze projecten kunnen 
bijvoorbeeld worden uitgevoerd door 
bestaande actoren of de desbetreffende 
grond is vrij voor het project waar veel 
vraag naar is. 

7.3 Intermediaire zone als 
aanjager voor initiatieven
Omdat de ontwikkeling van de intermediaire 
zone van groot belang is voor zowel de 
wijk als de Landgoederenzone zal dit 
project ook functioneren als aanjager voor 
andere ontwikkelingen. Deze strategie 
zorgt namelijk dat de negatieve spiraal, 
die in zowel de Landgoederenzone als de 
wijk Haagse Beemden  aanwezig is, wordt 
doorbroken. Op deze manier worden 
bewoners en (kleine) ondernemers 
wakker geschud en ontstaan nieuwe 
initiatieven welke zullen bijdragen aan 
de verbetering van de woonwijk en/of het 
landschap. 

Deze strategie laat namelijk zien dat het 
stug vasthouden aan de huidige situatie 
geen oplossing is. Door de conservering 
van de Landgoederenzone te doorbreken 
ontstaan nieuwe mogelijkheden die zowel 
voor de stedeling als het landschap van 
meerwaarde zijn. 
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Routes
Voor een consumptielandschap is het essentieel 
om goede verbindingen tussen het landschap 
en de woonwijk te realiseren. Aangezien de 
huidige biologische agrariërs belang hebben bij 
verbindingen vanuit de woonwijk is het voor hun 
aantrekkelijk om de routes aan te leggen in ruil 
voor het pachten van de gronden.

Stedelijk spelen
De kinderboerderij en de speeltuin zijn al een 
aantal jaren op zoek naar mogelijkheden voor 
een betere relatie met de woonwijk en de 
Landgoederenzone. Het project stedelijk spelen 
is hier de perfecte oplossing voor. Daarbij krijgt 
het zuidwesten van de Haagse Beemden eindelijk 
weer een verbinding met de Landgoederenzone. 
Aangezien de grond vrij is kan dit project van start 
gaan. Wanneer de route is aangelegd zullen de 
bewoners van de aangrenzende woningen vanzelf 
overgaan tot heroriëntatie van de woningen. 

Sportief wonen
Aangezien de grond bij dit project vrij ligt 
kan de aanleg van het babybos al beginnen. 
Omdat er behoefte is naar wonen in een 
levendig landschap zal er al animo zijn voor de 
woonerven. De woonerven worden kleinschalig 
ontwikkeld waardoor een kleine groep bewoners 
al voldoende is om de ontwikkeling van een 
woonerf op te starten. 

Landgoed IJzer hek
De huidige biologische agrariërs verkopen veel 
producten voor de stedeling aan huis. Om hun 
klandizie te vergroten hebben ze belang bij de 
aanleg van routes. Ze zullen daarom graag 
starten met de aanleg van nieuwe langzaam 
verkeersverbindingen om de relatie met de 
woonwijk te verbeteren.

Katalysatorkaart
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Evaluatie en vervolgonderzoek
aan het groter geheel. In de praktijk bleek 
echter dat het niet overal mogelijk was 
om de projecten onafhankelijk van elkaar 
uit te voeren. Zo dienen voorzieningen te 
worden uitgeplaatst en is het niet mogelijk 
om bij elk project (voldoende) opbrengsten 
te genereren. Door het instellen van een 
groenfonds kunnen projecten zonder 
of met te weinig opbrengsten worden 
uitgevoerd. Projecten waarvan de 
opbrengsten hoger zijn dan de kosten 
doen een bijdrage aan het groenfonds. 
Hierdoor hoeft niet krampachtig worden 
vast gehouden aan het genereren van 
opbrengsten bij elk project en is het 
mogelijk om kwalitatieve ontwerpkeuzes 
te maken. 

Binnen dit afstudeerproject 
zie ik mogelijkheden voor een 
vervolgonderzoek. De individuele 
projecten moeten namelijk verder worden 
uitgewerkt zodra er partijen aan tafel 
schuiven. De deelnemende partijen zullen 
randvoorwaarden en uitgangspunten 
in het project inbrengen. De projecten 
binnen dit afstudeeronderzoek dienen 
als uitgangspunt, welke uiteindelijk 
moeten worden verfijnd en vernieuwd tot 
realistische projecten. 

Dit project geeft een vernieuwde kijk op de 
(her)ontwikkeling van de groene longen in 
jaren zeventig wijken. Het laat namelijk 
zien dat de aanpak van jaren zeventig 
wijken verder gaat dan alleen de woning, 
het woonerf en grote investeringen. 
Hierdoor is dit project actueel in zowel 

Bij het eerste bezoek aan de Haagse 
Beemden was ik direct gefascineerd 
door de Landgoederenzone midden in de 
woonwijk. Het verbaasde mij dat de relatie 
tussen stad en land geheel ontbrak. De 
kernwaarde van de ontwerpers Tummers 
en Maas heb ik als uitgangspunt 
genomen voor mijn opgave. Ik was het 
namelijk met de ontwerpers eens dat de 
Landgoederenzone dient te functioneren 
als uitloopgebied door de bewoners, dat 
het moet worden verbonden met andere 
landschappen en dat de landschappelijke 
en cultuurhistorische kwaliteit moeten 
worden behouden. Echter, Tummers 
en Maas vonden de kwaliteiten van de 
Landgoederenzone zo hoog, dat ze niets 
hebben veranderd waardoor niet alle 
bovenstaande doelen zijn bereikt. Door 
de status quo van de Landgoederenzone 
te doorbreken is een win-win situatie 
voor de diverse partijen bereikt. Ik ben 
van mening dat stedebouwkundigen niet 
krampachtig moeten vasthouden aan het 
huidig onaantastbaar geachte landschap. 
Het landschap is een levend weefsel dat 
met de tijd mee moet gaan. Door een 
synergie te vinden tussen verschillende 
belangen, groeit het landschap met de 
tijd mee, waardoor alle partijen optimaal 
profiteren van zo’n gebied

In dit afstudeeronderzoek is bij de 
ontwikkelingsstrategie gebruik gemaakt 
van de methode project van projecten. 
Theoretisch gezien dienen de individuele 
projecten onafhankelijk van elkaar te 
worden uitgevoerd, welke samen bijdragen 

de ruimtelijke, sociale als strategische 
aspecten. Dit project is een inspiratiebron 
en eyeopener voor het toekomst bestendig 
maken van (laat-)naoorlogse woonwijken. 
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