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Een serie nieuwe vastgoedverhalen 
over BREDA. Wat kenmerkt

de stad qua denkwijze,
ondernemerschap, creativiteit en 

vernieuwingsgezindheid? 

150 hectare aan
herontwikkeling;
eigenlijk zijn we in Breda
een nieuw centrum aan
het Bouwen
Bas van Rijsbergen (Directer Stedelijke Ontwikkeling),
Hildegard Assies (Directeur Breda Marketing) en
Peter van Schie (Stedenbouwkundige) delen hun visie op
de toekomst van een grenzeloos, groen en gastvrij Breda.

InhOuDklik op     en ga 
meteen naar
de pagina

5tracks: kwaliteitsimpuls 
voor de spoorzone
‘Plekken creëren waar verbinding ontstaat’. Dit 
perspectief hebben Synchroon en J.P. van Eesteren voor 
ogen met 5Tracks.. ‘Dit project is een grote stap in de 
ontwikkeling van Breda’, zeggen Henri van Dam en 
Roderick van Houwelingen.

geBiedsontwikkelaar am 
neemt voortouw met
gezonde wijk
Met het concept ‘de gezondste wijk van nederland’ zetten 
de gemeente Breda en gebiedsontwikkelaar AM de fysieke 
en mentale gezondheid centraal in een nieuwe wijk op
het zogeheten hero-terrein in Breda. We spreken met de 
adjunct-directeur van AM, Jaap van Engelshoven.
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we maken ons hard voor 
BetaalBare woningen. 
Van Wijnen creëert een thuis(gevoel) voor iedereen, nu 
en in de toekomst. hoe? Dat vertellen Marlijn Lodewijks 
(vestigingsdirecteur Van Wijnen Breda) en Herman 
Boer (directeur Projectontwikkeling Zuid). We maken 
ons hard voor betaalbare woningen. 
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Van Rijsbergen: ‘Breda is een stad van contrasten. Enerzijds 

tonen de mooie historische gebouwen het boegbeeld van een 

rijk, koninklijk romaans leven. Anderzijds staat er een nieuw, 

innovatief en creatief Breda op. We staan aan de vooravond van een 

schaalsprong. En daar binden wij geen doekjes om. Breda wordt 

namelijk nog mooier. Dat maakt de mensen trots. En op die trots 

drijft de stad.’

Tijdperk van ‘small cities’
Assies: ‘In Breda is de eeuwenoude trots in al haar pracht 

en praal aanwezig, maar tegelijkertijd snakt een groot deel 

- van de stad en haar inwoners - ook naar vernieuwing 

en nieuwe trots. Dat maakt de toekomst interessant. Een 

toekomst die vorm krijgt in het tijdperk van ‘small cities’: 

steden met de allure van een grote stad en het gemoedelijke 

van een groot dorp. Steden zonder de dagelijkse ratrace. 

Waar ambitie en kwaliteit van leven hand in hand gaan. 

Waar een balans is tussen historie en toekomst, leefbaarheid 

en geluk, schoonheid en rafels, stedelijke voorzieningen, 

gezondheid en natuur. Daar waar vernieuwers en 

levensgenieters creatieve verbindingen maken op het gebied van 

groen, gastvrijheid en technologie. Daar vind je Breda. Waar we 

samen bouwen aan een stad van contrasten, waarin we het verleden 

koesteren en een sprong naar de toekomst maken.’

Internationale hotspot voor toegepaste technologie 
en creativiteit 
Van Schie: ‘Breda staat niet zozeer bekend om één onderscheidend 

economisch profiel, zoals een Eindhoven (technologiestad) of 

een Den Haag (regentenstad) dat wel doen. Nee, Breda heeft 

een heel breed economisch klimaat. En dat maakt de stad voor 

veel ondernemers aantrekkelijk. Toch valt er iets op; creativiteit 

en toegepaste technologie voeren hier de boventoon. Die krijgen 

in Breda grenzeloos de ruimte. Zo vind je hier volop creatief 

onderwijs, vooruitstrevende gebiedsontwikkelingen en (inter)

nationale initiatiefnemers. Daarom heeft de stad een ambitie. In 

2030 is Breda dé internationale hotspot voor toegepaste technologie 

en creativiteit.’

Van Rijsbergen: ‘Hoe we daar komen? Samen. Bijvoorbeeld met de 

Breda University of Applied Sciences (BUas), waar de Microsofts 

van deze wereld hun nieuwste talent scouten. Tegelijkertijd creëren 

wij, als gemeente, plekken voor innovators en startups. Zodat 

zij hier hun talent kunnen inzetten. Daarnaast zetten we in op 

voldoende werkgelegenheid. Wist je bijvoorbeeld dat Breda een 

netto instroom van hbo-afgestudeerden heeft? Dat betekent dat 

er meer mensen met een hbo-niveau onze stad inkomen, dan dat 

eruit gaan. Terwijl iedereen denkt dat onze afgestudeerden hun 

vleugels spreiden, ontstaat er in Breda juist een enorm netwerk van 

startups, innovators en creativiteit. Het is aan de gemeente om die 

omstandigheden en randvoorwaarden te creëren, waardoor zij zich 

hier kunnen en willen vestigen.’

Eenzelfde prijsstijging als Rotterdam
Van Rijsbergen: ‘Breda is een vrij rijke stad, waardoor we niet 

zozeer met grote problematiek kampen. Het grootste probleem? 

De betaalbaarheid van woningen. Breda is een populaire stad, dus 

de huizenprijzen vliegen omhoog. De gemiddelde prijsstijging gaat 

in Breda zelfs net zo hard als in Rotterdam. En de gemiddelde 

huizenprijs? Die ligt zelfs boven het niveau van Rotterdam. Die 

druk op verstedelijking is ons echter niet nieuw. Breda is altijd al 

een populaire stad geweest en die aantrekkingskracht wordt alsmaar 

groter. Dat doet iets met de prijs. En dat vormt een uitdaging, 

want hoe matchen we die ‘dure huizen’ met het feit dat Breda ook 

creatief talent aan wil trekken?’

Onze missie: steeds meer mensen houden van 
Breda
Assies: ‘In Breda bouwen is niet zo moeilijk. De huizen zijn al 

verkocht voordat de eerste steen is gelegd. De juiste profielen 

aantrekken; daar zit de uitdaging in. Hoe zet je de stad op de kaart? 

Waarmee trek je nog meer creatief talent naar de stad? En hoe 

maak je met zo’n creatieve sector impact, om het écht anders te 

doen? Zodat je niet gaat concurreren, maar als stad echt iets nieuws 

toevoegt. Dat vind ik een hele mooie en ook een spannende energie, 

want hoe gaan we dat als stad met elkaar doen? Om de vernieuwers 

van morgen te inspireren én aan 

te trekken, moeten we samen 

aan de slag. Dat betekent dat 

Breda zijn talenten, krachten 

en kwaliteiten (retail, horeca, 

evenementen, openbare ruimte, 

leisure, wonen, onderwijs 

en ondernemerschap) beter 

moet bundelen, etaleren én 

ontwikkelen tot internationale 

kwaliteit. Vanuit de 

transitieopgave liggen er volop 

kansen. Vanuit Breda Marketing 

pakken wij die kansen. We 

verbinden en vernieuwen.’

Van Schie: ‘Een stad is altijd in beweging. De kleinste schakel is 

daarbij van belang. Samen maken wij de stad. Iedere dag opnieuw. 

Kijk naar de aanleg van de stadsrivier de Nieuwe Mark. Dat 

doen wij als gemeente natuurlijk niet alleen, maar samen met 

allerlei kennispartners en bewoners, want een rivier heeft zowel 

een ecologische als recreatieve en technische kant. En dan nog 

een voorbeeld; het oude defensieterrein, waarvan we een deel 

ombouwen tot een park. Defensie zit er nog, maar wij starten nu al 

de eerste gesprekken met stedelijke stakeholders. Die gesprekken 

zijn toegankelijk; iedereen kan aansluiten, of je nu wel of niet uit de 

buurt komt, elk idee is welkom, want Breda maken we samen.’   

150 hectare aan binnenstedelijk her te ontwikkelen 
terrein
Van Rijsbergen: ‘Na de vorige crisis had Breda het financieel zwaar. 

We zijn bijna failliet gegaan. Dat betekende; stilstand, waardoor 

we een achterstand opliepen. Die halen we nu, met 150 hectare 

binnenstedelijk her te ontwikkelen terrein, dubbel en dwars in. 

Als we die hectares platslaan, zijn we in Breda eigenlijk een nieuw 

centrum aan het bouwen. Neem de Belcrum. Een wijk waar 

niemand wilde wonen, maar toen wij het station onder handen 

namen en we de ingang omdraaiden, werd deze wijk ineens ‘hot 

en happening’. Dat resulteerde in een enorme aantrekking van 

creativiteit.’

Van Schie: ‘In Breda sturen we op verschillen. Iedere wijk heeft 

zijn eigen identiteit. Samen met ontwikkelaars kijken we naar het 

verleden en de toekomst; wat is het oude én nieuwe verhaal van 

zo’n plek? De historische stad ligt binnen de singel. De nieuwe stad 

in het noorden, achter het station. Zo koesteren we de nostalgie, 

maar benutten we ook kansen om het anders te doen. Om nieuwe 

kwaliteiten en economische profielen aan te boren en woonkwaliteit 

te bieden. Dat is een enorme kracht die Breda in zichzelf heeft 

ontdekt. En die kracht zetten we in om 26.000 woningen te 

bouwen, de economie te versterken en voorzieningen toe te voegen.’ 

Historische stad in het park
Van Rijsbergen: ‘Breda is geen slaapstad van de randstad, maar een 

zelfstandig groeiende stad. Ik ken niemand die een stad bouwt met 

alleen maar woningen. Dat levert geen stad, maar een woonfabriek 

op. Daarom verbinden we wonen met water, groen en cultuur in 

Breda. Dat is in deze tijd echt een cadeautje.

Voorbeeldje? Het gebied van de voormalige Nibb-it fabriek. Daar 

realiseren wij het project Blossem. Een nieuwe woonwijk waarbij veel 

aandacht is voor het historische karakter en het groen. Hier kiezen 

we er bewust voor om in de hoogte te bouwen. Waarom? Omdat we 

zo drie hectare aan groen vrijspelen. Nee, stenen leggen is niet zo 

moeilijk, het draait juist om de dingen eromheen die een stad leefbaar 

maken. In 2030 wil Breda de eerste Europese Stad in het Park zijn. 

Een groene en gezonde plek, met ruimte voor nieuwe en innovatieve 

ideeën en kansen voor iedereen. Een fantastische stad om te wonen 

en te werken. Midden in een groen en historisch decor. Een stad in 

balans. Daar steken we nu graag tijd en energie in.’

Transitie van mobiliteit
Van Schie: ‘Een stad leefbaar maken, zit hem niet alleen in het 

creëren van nieuwe plekken. Nee, we moeten juist overal tegelijk 

aan de slag. In de grote transformatiegebieden, maar ook in de 

bestaande buurten en wijken. Met meer groen, maar bijvoorbeeld 

ook een transitie van mobiliteit. Want een sprong maken, betekent 

ook een sprong maken in hoe we ons verplaatsen. De auto hoeft in 

Breda niet per se meer altijd voor de deur te staan. En de fiets krijgt 

een belangrijkere rol. Zo werken we op dit moment aan een hub bij 

de Noordelijke rondweg. Daarmee hopen we te voorkomen dat dit 

de nieuwe barrière van de stad wordt. Die rondweg loopt nu al vast. 

Als we daar 6.000 huizen en 4.000 arbeidsplaatsen naast bouwen, 

wordt dat helemaal een issue. Daar moeten we iets mee.’

Van Rijsbergen: ‘Wij zien 

een uitdaging als die van de 

Noordelijke rondweg ook als een 

kans. Kijk, we kunnen daar aan 

de slag met een ongelijkvloerse 

kruising, dat is prima, maar 

we kunnen er ook een tunnel 

of brug maken, waardoor we 

meteen verbinding maken met 

de naastgelegen nieuwbouwwijk. 

Datzelfde doen we met 

fietsbruggen. Daar bouwen we 

er nu een stuk of zeventien van. Zo proberen wij de hele tijd na te 

denken over hoe we een ongedeelde, geheelde stad kunnen creëren.’ 

Samen maken wij de stad. Iedere dag opnieuw
Assies: ‘Breda Marketing verleidt en verspreidt; bewoners en 

bezoekers. Dat kunnen wij echter niet alleen. Ik zie Breda 

als een levendig organisme met een grootse dynamiek. 

Hier draait het om de som der delen. Wil de stad haar 

aantrekkingskracht vergroten en een rol van betekenis 

spelen op (inter)nationale podia? Dan moeten we samen 

aan de slag. We moeten onze krachten bundelen. En de 

kwaliteit van openbare ruimte, het aanbod van cultuur, 

winkels, vrije tijd, horeca en ondernemerschap verhogen 

naar internationaal niveau. Voor meer impact, zowel 

economisch, sociaal-maatschappelijk als duurzaam.

Als directeur Breda Marketing kan ik heel hard roepen dat 

Breda groen, gastvrij en grenzeloos is, maar we moeten het 

met elkaar waarmaken. Met onze stakeholders en natuurlijk 

die 185.000 trotse Bredanaars. Hun verhalen halen wij op 

en zetten we in de etalage. Zo laten we zien, dat we met 

hart voor de stad, op creatieve wijze samen impact maken. 

Door dat te doen, komt er een hele mooie energie vrij. Dat 

voel je en dat zie je. Waar Breda vandaag nog een gezellige 

stad is, zijn we in de toekomst ook een stad die verrast en impact 

maakt. Samen maken we de stad. Iedere dag opnieuw.’

Breda: een stad vol innovatie- en combinatiekracht. Een stad 
waar het kleine groot wordt, door groots te verbinden. 
En waar het leven goed is. Voor bewoners, bezoekers, 
bedrijven en talenten. Bas van Rijsbergen (Directer Stedelijke 
Ontwikkeling), Hildegard Assies (Directeur Breda Marketing) 
en Peter van Schie (Stedenbouwkundige) delen hun visie op 
de toekomst van een grenzeloos, groen en gastvrij Breda. 
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‘ 150 hectare aan herontwik-
keling; eigenlijk zijn we in 
Breda een nieuw centrum aan 
het Bouwen’
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Het verHaal van Breda

Breda is een stad waar mensen 

elkaar ontmoeten en het leven 

vieren en versieren. Een gastvrije 

plek, waar iedereen welkom 

is. Een stad, midden in het 

park. Grenzeloos en creatief. 

De binnenstad én het groen. 

Goede opleidingen én ambitieuze 

bedrijven. De allure van een grote 

stad én het gemoedelijke van 

een groot dorp. Breda brengt het 

samen.

Hier staat Breda in 2030

Grenzeloos: impact City: In 2030 is 

Breda een internationale talentenstad. 

Hier verbinden we kennis en ideeën 

om impact te maken, nu en in de 

toekomst. 

Groen: liveable City: In 2030 is Breda 

de best mogelijk leefbare ‘small city’ 

van de Benelux om te wonen, werken 

en studeren. Een stad in het park, 

waar kwaliteit van leven hoog in het 

vaandel staat. Met de allure van een 

grote stad én het gemoedelijke van 

een groot dorp.

Gastvrij: social City: In 2030 is 

Breda de meest gastvrije stad van 

Nederland. Samen zijn, betekent 

ontmoeten. Verbinden. Elkaar letterlijk 

en figuurlijk vinden. In de stad. In je 

werk. Op je studie. Gastvrijheid is bij 

ons geen loze term, maar een way of 

living.

‘ TErwIjl IEDErEEN DENkT DaT ONzE
  afGESTuDEErDEN HuN VlEuGElS SprEIDEN, 
ONTSTaaT Er IN BrEDa juIST EEN ENOrM NETwErk 
VaN STarTupS, INNOVaTOrS EN crEaTIVITEIT’

‘ EEN STaD IS alTIjD IN BEwEGING. DE klEINSTE 
ScHakEl IS DaarBIj VaN BElaNG. SaMEN MakEN 
wIj DE STaD. IEDErE DaG OpNIEuw.’

‘ DE HISTOrIScHE STaD lIGT BINNEN DE SINGEl. DE 
NIEuwE STaD IN HET NOOrDEN. zO kOESTErEN wE 
DE NOSTalGIE, Maar BENuTTEN wE OOk kaNSEN OM 
HET aNDErS TE DOEN.’

‘ BrEDa IS GEEN Slaap-
STaD VaN DE raNDSTaD, 
Maar EEN zElfSTaNDIG 
GrOEIENDE STaD, waarIN 
wE waTEr, GrOEN EN 
culTuur MET Elkaar 
VErBINDEN’

‘ MET EEN HuB, 
 TuNNEl Of BruG, 
  wIllEN wE VOOrkOMEN 
DaT DE NOOrDElIjkE 
rONDwEG DE NIEuwE 
BarrIèrE VaN DE STaD 
wOrDT’

‘ waar BrEDa VaNDaaG NOG EEN GEzEllIGE 
STaD IS, zIjN wE IN DE TOEkOMST OOk EEN 
STaD DIE VErraST EN IMpacT MaakT’

Bas van rijsbergen

directer stedelijke Ontwikkeling

Beste restaurant:

chocolat

De lekkerste koffie:

Sip first in de Sint janstraat

waar staat de stad voor in vier 

woorden: 

Breda brengt het samen

favo public space: 

park Valkenberg

favoriete winkel:

De Vrije Boekhandel aan de 

Veemarktstraat

Mooiste gebouw: 

De oude rechtbank aan de 

Gasthuisvelden. Een icoon van 

structuralisme!

Mooiste straat: 

De Speelhuislaan

persoonlijke city secret: 

Het groot arsenaal van De rooij 

pannen

Eerste herinnering aan Breda: 

De opening van de Barones

welke mensen maken echt verschil in 

Breda: 

Niet te kiezen. Iedereen is zo trots op 

de stad en doet mee

welke innovatie werkt in Breda: 

Boerschappen. Maaltijdboxen zijn 

misschien niet innovatief meer, maar 

de transitie naar een duurzamer 

voedselsysteem die ze hiermee 

organiseren is dat wel

welke buurt is echt in opkomst: 

Het havenkwartier. Een oud 

industriegebied dat getransformeerd 

wordt tot the place to be in Breda 

wat mag nooit weg of veranderd 

worden: 

De trots op de stad die vrijwel iedere 

inwoner heeft

waar in de stad ben je graag als je 

even tijd voor jezelf nodig hebt: 

Het Valkenberg

wat is de mooiste route om te 

hardlopen of te fietsen: 

Ik ben fervent MTB-er. Op (en over) de 

rand met onze buurgemeenten liggen 

een drietal prachtige routes die je aan 

elkaar kunt knopen

wat wilde je vroeger later worden: 

Brandweerman. Mijn vader was dat ook

welke wijze les neem jij ter harte: 

In a world where you can be anything, 

be kind

wat is je favoriete sport: 

MTB-en om te doen, voetbal om te 

kijken

Ben je een einzelgänger of een 

groepsdier: 

Groepsdier. Ik kan heel slecht alleen 

zijn

Introvert of extravert: 

Extravert

Optimist of pessimist: 

Optimistische optimist

welke eigenschap waardeert u in uw 

partner: 

Haar combinatie van kalmte en 

vastberadenheid

Guilty pleasure: 

Mariah carey. Ga ik verder niet 

toelichten

welk verhaal wordt altijd over jou 

verteld door je beste vrienden: 

Geen. we hebben voldoende 

chantagemateriaal over elkaar om te 

zorgen dat iedereen zijn mond houdt

welk jaargetijde is het fijnst: 

De lente

favoriete vakantie bestemming: 

Italië, zuid-afrika, Maleisië, Namibië, 

australië…. Eigenlijk niet te kiezen

wat zou je graag nog eens willen 

bezitten: 

Een onbeperkt reisbudget (en 

bijbehorende tijd)

Topserie op Netflix: 

The fall. Gillian anderson op haar best

wat ga je zeker nog een keer doen: 

Dusdanig veel reizen dat mijn 

paspoort vol zit voordat hij verlopen is

Van wie heb je het meeste geleerd: 

Ik probeer iedere dag iets te leren, van 

zoveel mogelijk mensen. lastig om één 

iemand aan te wijzen

Ben jij altijd zeker van je zaak: 

Niemand is dat altijd

waar kunnen ze jou voor wakker 

maken: 

Vrij weinig om eerlijk te zijn. Dat krijg 

je met kleine kids. Eerst maar eens 

wat jaren chronisch slaapgebrek 

inhalen, praten we daarna wel verder

waar ben je bang voor: 

als ouder ben je altijd bang dat je kids 

iets overkomt

wat/wie maakt jou boos: 

Ik kan juist niet zo goed tegen 

boosheid, zeker als het voortkomt uit 

verongelijktheid. Verspilde energie 

is dat

wat/wie maakt je blij: 

Mijn dochters. cliché, maar het is 

echt zo. Twee bonken continue vrolijke 

energie in huis is fantastisch

waar moet je heel erg om lachen: 

Ozzy reviews - Destination f (youtube)

waar kun je wakker van liggen: 

Dat er niet voldoende tijd in een week 

zit om iedereen te helpen die dat nodig 

heeft

waar ben je trots op: 

werkgerelateerd: de aankoop van ’t 

zoet. privé: het vele langdurig reizen 

met mijn gezin

wie is jouw held: 

Heb ik niet. Ik ben niet van de 

heldenverering

wat is je favoriete muziek: 

Ik luister net zo makkelijk naar 

Hardwell als naar Orchestra Super 

Mazembe

Peter van schie 

stedenbouwkundige

Beste restaurant: 

Het restaurant van de rooi pannen in 

het Groot arsenaal. Het beste omdat 

het de gastvrije kant van Breda laat 

zien: stijlvol eten in een rijksmonument 

verzorgd door studenten

De lekkerste koffie: 

Yirga in de Sint annastraat, een 

sfeervol plekje, in een zijstraatje met 

een goede drink en eetkaart

waar staat de stad voor in vier 

woorden: 

kwaliteit, Innovatie, Identiteit, 

Betrokkenheid

favo public space: 

De willemstraat. Daar voel je dat 

Breda je welkom heet als je tussen het 

station en park Valkenberg beweegt

favoriete winkel: 

Brandpunt in de reigerstraat. winkel, 

vergaderplek, werkplek, plek voor 

koffie en thee. Dé winkel voor unieke 

en creatieve producten en cadeaus

Mooiste gebouw: 

De voormalige rechtbank aan de 

Gasthuisvelden. Een eigenzinnig en 

zeer karaktervol gebouw

Mooiste straat: 

Daar zijn er vele van om uit te kiezen. 

Ik noem er twee: de Baronielaan en de 

Speelhuislaan

persoonlijke city secret: 

De Teruggave, het placemakings 

project in het voormalig 

belastingkantoor. Mooi hoe hier een 

community van ondernemers is 

ontstaan

Eerste herinnering aan Breda: 

De keuring voor militaire dienst op 

de Seelig kazerne, zoals destijds vele 

jonge mannen moest ook ik daar op 

komen dagen

welke mensen maken echt verschil in 

Breda: 

Ik denk de studenten, zonder dat ze 

het door hebben. En dan vooral de 

studenten die na hun studie in Breda 

blijven, genesteld zijn in de stad en 

daarom blijven

welke innovatie werkt in Breda: 

De combinatie van cultuur en techniek, 

van creativiteit met maatschappelijke 

toepasbaarheid

welke buurt is echt in opkomst: 

Tuinzigt, aan de westkant van de 

binnenstad, net buiten de singel, met 

meerdere grote ontwikkelingen aan de 

rand van de buurt

wat mag nooit weg of veranderd 

worden: 

Om te beginnen: alles is veranderlijk. 

Maar als ik iets moet kiezen is het het 

water in Breda. De beken, de singel, 

de rivier. Dit stromende, dynamische 

water vormt het hart en de ziel, 

om energie, klimaat of leefbaarheid we 

moeten snelheid maken

waar ben je trots op: 

De ontwerpers van de gemeente Breda 

wie is jouw held: 

richard Sennet

wat is je favoriete muziek: 

fink, ik baal er van dat hij zijn tournee 

dit voorjaar heeft afgezegd door de 

corona onzekerheid 

wat is je favoriete sport: 

Via ferrata

Ben je een einzelgänger of een 

groepsdier:

Een einzelgänger die zich in een groep 

op z’n plek voelt

Introvert of extravert: 

Introvert

Optimist of pessimist: 

Optimist

welke eigenschap waardeert u in uw 

partner: 

ze is een vat vol creativiteit

Guilty pleasure: 

Tilburg, die beschouw ik als de 

zusterstad van Breda

welk verhaal wordt altijd over jou 

verteld door je beste vrienden: 

Over The Big five van Germiston, 

waarmee ik tijdens een uitwisseling 

met zuid afrikaanse collega’s ‘the 

Dutch approach’ als werkwijze 

introduceerde 

welk jaargetijde is het fijnst: 

Dagen van strenge vorst in de winter

favoriete vakantie bestemming:

De bergen, waar dan ook

wat zou je graag nog eens willen 

bezitten: 

Een energiepositief huis 

Topserie op Netflix: 

westworld (op HBO, sorry), kan geen 

Netflix serie tegenop 

wat ga je zeker nog een keer doen: 

De Haute randonnée pyrénéenne lopen 

verbindt stad en ommeland

waar in de stad ben je graag als je 

even tijd voor jezelf nodig hebt: 

Op een gewone fiets een stukje 

trappen. Niet voor de snelheid of 

de afstand maar om het leven te 

observeren

wat is de mooiste route om te 

hardlopen of te fietsen: 

Ga met Bredapromotions mee voor een 

wandeling over ’t zoet! Ontdek deze 

plek, op steenworp afstand van de 

Grote kerk en ons HSl station, waar 

ooit de suikerfabriek stond, voor de 

schep de grond in gaat

wat wilde je vroeger later worden: 

Ontdekkingsreiziger

welke wijze les neem jij ter harte: 

alleen ga je sneller, samen kom je 

verder

Van wie heb je het meeste geleerd: 

Van toevallige ontmoetingen met 

onbekenden

Ben jij altijd zeker van je zaak: 

Nee, niet op elk moment. Maar ik ben 

er wel altijd van overtuigd dat ik een 

oplossing weet te vinden

waar kunnen ze jou voor wakker 

maken: 

Voor een mooie wandeling

waar ben je bang voor: 

Niet meer kunnen zien, een schrikbeeld 

voor alle ontwerpers volgens mij

wat/wie maakt jou boos: 

Onderdrukking 

wat/wie maakt je blij: 

Mensen, samen in de openbare ruimte

waar moet je heel erg om lachen: 

Verkeerde aannames of 

verwachtingen, van mij of anderen. Dit 

kan fantastische hilarische situaties 

opleveren. kan ik al vrolijk van worden 

als ik er aan denk

waar kun je wakker van liggen: 

De complexiteit en snelheid die nodig 

is voor de transities. Of het nu gaat 

Hildegard assies 

directeur Breda Marketing

Beste restaurant: 

port a Sud

De lekkerste koffie: 

Sipfirst

waar staat de stad voor in vier 

woorden: 

Stad in het park 

favo public space: 

Havenkwartier

favoriete winkel: 

Skin cosmetics

Mooiste gebouw: 

Horizon gebouw (Buas) 

Mooiste straat: 

De annastraat

persoonlijke city secret: 

Blindwalls Gallery, still a secret to 

many

Eerste herinnering aan Breda: 

Biertje in cafe de Bommel

welke mensen maken echt verschil in 

Breda: 

De sociale en creatieve makers 

welke innovatie werkt in Breda: 

Gaming

waar ben je trots op: 

Mijn moeder

wie is jouw held: 

jan Gehl

wat is je favoriete muziek: 

lekker Beachy lounge muziek

wat is je favoriete sport: 

racefietsen/gravelen

Ben je een einzelgänger of een 

groepsdier: 

Het zit hem bij mij in een ideale mix

Introvert of extravert: 

Extravert 

Optimist of pessimist: 

Neig wel naar optimist

welke eigenschap waardeert u in uw 

partner: 

De wijze waarop hij zowel nuchter als 

gepassioneerd in het leven staat

Guilty pleasure: 

chocolade

welk verhaal wordt altijd over jou 

verteld door je beste vrienden: 

Mijn neus voor nieuwe hotspots

welk jaargetijde is het fijnst: 

lente

favoriete vakantie bestemming: 

Hanelei op kauai

wat zou je graag nog eens willen 

bezitten: 

Een paard

Topserie op Netflix: 

The Queen’s gambit

wat ga je zeker nog een keer doen: 

cattle drive in argentine of uSa

welke buurt is echt in opkomst: 

Belrum

wat mag nooit weg of veranderd 

worden: 

Het historisch hart met haar prachtige 

singels

waar in de stad ben je graag als je 

even tijd voor jezelf nodig hebt: 

Markdal

wat is de mooiste route om te 

hardlopen of te fietsen: 

Hardlopen door het Mastbos

wat wilde je vroeger later worden: 

Iets met paarden

welke wijze les neem jij ter harte: 

leef in het nu 

Van wie heb je het meeste geleerd: 

De bijzondere gesprekken in mijn tijd 

in India

Ben jij altijd zeker van je zaak: 

was dat maar waar, maar zonder een 

beetje lef blijft alles bij het oude

waar kunnen ze jou voor wakker 

maken: 

Een yoga les op het strand

waar ben je bang voor: 

Dat de tijd te snel gaat

wat/wie maakt jou boos: 

respectloos gedrag

wat/wie maakt je blij: 

fietsen op onbekende paden

waar moet je heel erg om lachen: 

Toos & Henk

waar kun je wakker van liggen: 

Of ik de deuren wel op slot heb 

gedaan

terug naar de inhoud



De naam 5Tracks, ‘vijf sporen’, verwijst naar de plek waar het project 

wordt gerealiseerd: midden in het multifunctionele, internationale 

businessdistrict bij het nieuwe HSL-station. ‘Sporen’ symboliseren 

tegelijkertijd de verbindingen die het project legt tussen werken, 

wonen, eten en drinken, recreatie en groen. Het gebied tussen 

de nieuwe rechtbank en het station zal zich kenmerken door een 

unieke combinatie van stadse levendigheid in een rustgevend groen 

landschap. Gebaseerd op de overtuiging dat gemengde functies een 

gebied samensmeden tot een aantrekkelijke verblijfsplek. ‘Overdag, 

’s avonds, doordeweeks en in het weekend: mixed-use plekken staan 

altijd aan; dat maakt ze leuk.’

Gedurfd
Met CrossMark Breda, zoals de transformatie van de complete 

spoorzone heet, en de komst van een HSL-station krijgt Breda 

meer internationale allure. 5Tracks draagt als deelproject bij 

aan de vernieuwing die de gemeente hier wil doorvoeren en 

aan de versterking van het modern zakelijke karakter van het 

Stationskwartier. Het project is een ontwikkeling van Synchroon en 

J.P. van Eesteren, beide onderdeel van TBI Holdings, en beslaat een 

gebied van 50.000 m2 dat een gevarieerde functiemix krijgt. Volgens 

Henri van Dam is dat ‘echt een grote stap’ in de ontwikkeling van 

deze stad. ‘5Tracks voorziet in extra woningen (Heimstaden), een 

Intercity Hotel (gekocht door Commerz Real), horeca, winkels, 

15.000 m2 nieuwe kantoorruimte, een parkeergarage en een park. 

Mixed-use op deze schaal is spannend en nieuw voor Breda. Het is 

een gedurfde stap, maar de gemeente wil vooruit. Elke keer zet zij 

een nieuwe stip op de horizon. Zo toonde Breda zich de afgelopen 

jaren een stad vol potentie.’

Verbindingen van betekenis
‘Brabant is steeds meer in trek als vestigingsplek voor grotere 

ondernemingen’, signaleert Roderick van Houwelingen. ‘In dat 

plaatje past ook de keuze van Breda om in te zetten op meer 

bedrijvigheid in de spoorzone. Met een HSL-station ligt de stad 

voortaan op de as Rotterdam-Antwerpen. De transformatie van het 

gebied is een enorme investering, maar dit heeft wel de toekomst. 

Het bijzondere van 5Tracks is het mixed-use aspect. Over mixed-

use wordt veel gepraat, maar het wordt te weinig toegepast. 

Beleggers denken nog erg sectoraal in ‘wonen’, ‘werken’, ‘recreëren’ 

terwijl juist gemengde functies een gebied levendig maken.’ 

Van Dam: ‘Met 5Tracks willen we, door verschillende functies te 

combineren, een plek creëren waar op stadsniveau verbindingen van 

betekenis ontstaan.’

‘Beste alternatief’
De driehoekige gebouwen van 5Tracks zijn alle voorzien van een 

ruim en hoog atrium dat als gemeenschappelijke ‘binnentuin’ de 

entree vormt naar de kantooretages. Overlegplekken, tribunetrap 

en meetingrooms geven ruimte om te werken. Ook kunnen er 

congressen en culturele evenementen worden georganiseerd. Het 

atrium is tegelijkertijd een ‘levendige huiskamer’ van de stad waar je 

kunt koffiedrinken, borrelen, relaxen en inspiratie opdoen. Dat geeft 

reuring, ook na werktijd. De ligging van de drie torens zorgt voor 

een wisselwerking tussen de atria en de omgeving. 

Van Houwelingen: ‘Met de ruimten tussen de gebouwen trekken we 

het groen naar binnen en de atria juist naar buiten. Het hele gebied 

is omgeven door groen en vormt een coulissenlandschap. Wie met 

de trein aankomt, arriveert in een groene setting. Kijk je vanuit de 

kantoren naar buiten, dan waan je je in het bos.

Op het dak van de parkeergarage komt een park. De bomen 

groeien door het dak van de garage en wortelen diep in de bodem. 

Het gaat niet om een simpel groenstrookje; het wordt een serieus 

park met een belangrijke duurzame meerwaarde. Het is een buffer 

voor hemelwater, de bomen geven schaduw en dragen bij aan 

hittebestrijding, vaste planten en grassen zorgen voor verkoeling 

door verdamping en de diversiteit aan beplanting biedt een 

interessante biotoop voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. 

Mede dankzij de groene omgeving wordt de kantoorruimte van 

5Tracks absoluut het beste alternatief voor Breda.’

Van Dam: ‘Er zijn nu vooral monotone kantoorgebieden 

langs de snelweg met hoge gebouwen en grote geasfalteerde 

parkeerterreinen. Ons project levert niet alleen een substantiële 

bijdrage aan het kantoorvolume, maar realiseert ook veel meer 

kwaliteit. Zowel op de werkplek als in de omgeving. Het is 

betaalbaar, omdat je de kosten van de gezamenlijke faciliteiten kunt 

verdelen over de verschillende functies van het gebouw. Daarmee 

heb je een breder financieel draagvlak. Ook dat is een voordeel van 

mixed-use.’

Jong talent
De drie torens scoren niet 

alleen hoog qua duurzaamheid, 

maar voldoen ook aan de eisen 

van het WELL-certificaat. 

Van Houwelingen: ‘Kantoren 

worden intensief gebruikt. 

Werkgevers willen een gezonde 

leefstijl bij werknemers 

bevorderen door onder andere 

beweging en goede voeding 

te stimuleren. Daarom krijgt 

de trap een prominente plek 

en richt de horeca zich meer 

op gezond eten. Ook de 

ventilatie, het (dag)licht en 

het materiaalgebruik moet 

deugen. Bedrijven in 5Tracks 

zullen zich profileren als 

aantrekkelijke werkplekken voor 

jong talent en richten zich op 

‘working for the next generation’. 

Jonge mensen hechten aan 

een hoog voorzieningenniveau, zoals de atria, sportfaciliteiten 

en een hospitalityconcept. Op kantoor moet je energie opdoen, 

geïnspireerd raken en mensen ontmoeten. De focus verplaatst 

zich van puur werkplek naar meer voorzieningen en hospitality. 

Geconcentreerd werken, gebeurt steeds vaker thuis.’

Van Dam: ‘Het is een duurzame ontwikkeling. De combinatie van 

thuiswerken en op kantoor is heel waardevol. We zijn al vijftien 

jaar bezig om kantoorconcepten meer taakgericht te ontwikkelen. 

Nu is daar een dimensie bijgekomen: thuiswerken. Ik juich dat 

toe. Teams-meetings blijven bestaan en vormen een waardevolle 

aanvulling op fysieke tafelgesprekken. Die zijn evengoed onmisbaar.’ 

Opgaven combineren
Een stedelijke leefomgeving ontwikkelen die gezondheid van en 

verbinding tussen mensen stimuleert. Dat wil Synchroon bereiken 

met zijn projecten. Van Dam: ‘Daarbij vinden wij het mooi om 

verschillende opgaven met elkaar te combineren. De energietransitie, 

duurzame mobiliteit, meer groen, hoogwaardige kantoren en extra 

woningen: in 5Tracks komt het treffend samen. Op al die punten 

presteren, geeft energie en daar ligt mijn passie. Het is niet eenvoudig 

en je moet vaak moeilijke keuzes maken. Maar als je projecten 

ontwikkelt vanuit de wens om écht kwaliteit toe te voegen aan een 

gebied, word je op de lange termijn herkend als een partij waarop je 

kunt bouwen. 5Tracks laat zien hoe wij dat doen.’

‘Plekken creëren waar verbinding ontstaat’. Dit perspectief 
hebben Synchroon en J.P. van Eesteren voor ogen met 
5Tracks. Drie mixed-use gebouwen - nabij het spoor, in een 
groene setting - voorzien in een nieuw, levendig stukje stad. 
‘Dit project is een grote stap in de ontwikkeling van Breda’, 
zeggen Henri van Dam en Roderick van Houwelingen. 

U bent 

halverwege

Tekst:

Christine Steenks

Beeld:

Marcel Krijger

Roderick van Houwelingen

ontwikkelaar Synchroon 

Beste restaurant:

Porta Sud, daar hebben we met de 

betrokken partijen heerlijk gegeten na 

het officiële startsein voor de bouw 

van 5Tracks, vorig jaar september

De lekkerste koffie:

In de bouwkeet van 5Tracks hebben we 

oprecht lekkere koffie

MensenmakEndeStad

2022             Visie presenteert

5Tracks:
kwaliTeiTsimpuls
voor de spoorzone

‘ Plek creëren waar 
oP STaDSnIveau 
verBInDIngen van 
BeTekenIS onTSTaan’

Henri van dam (l), 

directeur Synchroon 

en Roderick van 

Houwelingen, 

ontwikkelaar 

namens de 

samenwerkende 

partijen Synchroon 

en J.P. van Eesteren

de
  vastgoedweek

Bredase

‘ oP kanToor moeT je 
 energIe oPDoen, 
  geïnSPIreerD raken 
 en menSen onTmoeTen’

‘ TranSformaTIe van heT geBIeD IS een 
enorme InveSTerIng, maar DIT heefT 
wel De ToekomST’

twintig jaar een beursgenoteerd 

bedrijf in Breda heeft neergezet 

en ondertussen ook nog eens 

maatschappelijk heel actief is als 

voorzitter vno-ncw Brabant-Zeeland. 

Dit soort mensen helpen Breda op de 

kaart te zetten

welke innovatie werkt in Breda:

Ik heb hoge verwachtingen van 

Breda gaming city, een non-profit 

organisatie die in 2020 is opgericht 

door een groep experts die een 

gezamenlijke kans zagen in de 

stad Breda als mooie hub voor de 

videogame sector. Breda heeft de 

juiste papieren hierin te slagen met 

o.a. de gaming opleidingen van Buas, 

die bekend staan als één van de beste 

wereldwijd

welke buurt is echt in opkomst:

Belcrum zou ik denken, leuke wijk om 

te wonen. 5Tracks ligt tegen Belcrum 

aan, al vanaf het begin van het project 

hebben we goed contact met de 

bewoners daar. ook als medesponsor 

van de jaarlijkse wintermarkt

favo public space:

De route van het station door de 

willemstaat via park valkenberg naar 

de binnenstad is erg leuk

mooiste gebouw:

Breda heeft heel veel mooie gebouwen. 

welke bij mij opvalt, is het prachtige 

voormalige franciscanessenklooster 

waar Breda university of applied 

Sciences (BuaS) zijn intrek heeft 

genomen. heel mooi gedaan, met het 

atrium op het voormalige binnenplein. 

De vibe die daar hangt creëren we ook 

in de atria van de kantoren van 5Tracks 

eerste herinnering aan Breda:

De eerste uitwedstrijd van een van 

mijn dochters in de landelijke hockey 

competitie tegen Push

welke mensen maken echt verschil 

in Breda:

Ik moet dan denken aan jeroen van 

glabbeek van cm.com die in ruim 

Henri van Dam

directeur Synchroon

De lekkerste koffie: 

Bij coffeelab in de willemstraat bij het 

station. leuke plek om af te spreken of 

alleen even te werken

waar staat de stad voor in vier 

woorden:

Stad in een Park

favo public space:

Dat is het mastbos. Bijzonder dat er zo 

dichtbij de stad een prachtig bos ligt

mooiste gebouw:

het hoofdgebouw van de 

chassékazerne. een prachtig 

in deze wijk, waarbij het belangrijk is 

dat bestaande bewoners hier ook van 

kunnen gaan profiteren

rijksmonument dat op dit moment 

wordt getransformeerd tot Breda 

Botanique

mooiste straat:

De Sint janstraat, middenin de 

historische stad met een aangename 

sfeer, en net even rustiger dan de 

drukke winkelstraten 

welke buurt is echt in opkomst:

na de Belcrum hoop ik dat het ook 

fijner leven wordt in Doornbos/linie. 

er zijn veel nieuwbouwontwikkelingen 

Het ontwerp is van 

Shift architecture 

urbanism en 

Powerhouse 

Company. 

Landschaparchitect 

is CULd Complex 

Urban Landscape 

design.
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‘Gebiedsontwikkelaar AM heeft met een multidisciplinair 

expertteam een innovatief nieuw concept voor gezond leven 

in de stad ontwikkeld’, zegt van Engelshoven. ‘Hiermee wordt 

invulling gegeven aan één van de vijf kernthema’s van AM , 

namelijk ‘Healthy urban living and working’. De overige vier 

kernthema’s zijn: Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad, Stad- en 

gebiedmaker en Gelukkig leven.’ 

Dat klinkt heel mooi, maar hoe geef je daar invulling aan?

 ’Ons eigen kantoor in Utrecht voldoet aan de WELL Building 

Standard, een certificaat voor kantoren. WELL kent 11 thema’s 

die de gezondheid in gebouwen bevorderen: lucht, water, 

voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, 

geestelijke gezondheid, sociale gezondheid en innovatie. Dat is 

al heel interessant. Bij de Breda Hero-locatie gaan we nog een 

stap verder. Want daar willen we healthy urban living voor een 

heel gebied uitwerken. Ook om te onderzoeken wat dat voor 

een gebiedsontwikkeling betekent en of je een AM standaard 

kunt ontwikkelen. We zijn 

nu het bestemmingsplan aan 

het voorbereiden. Met als 

belangrijk doel het gedrag van 

de bewoners op een gezonde 

manier te beïnvloeden. ’Hoe 

doe je dat? ‘De eerste stap 

was dat multidisciplinaire 

expertteam dat ik al noemde met  onder meer een gedragseconoom, 

een wetenschapper op het gebied van volksgezondheid, een 

marketeer, conceptdenker en een gamechanger in de sportwereld. 

In verschillende sessies hebben zij nieuwe ideeën ontwikkeld en 

een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van standaarden voor een 

dergelijke gebiedsontwikkeling.’ 

Wat is daaruit gekomen? 

’Er is onder meer een matrix met interventies ontwikkeld, 

gebaseerd op een zestal doelen: bewegen, rookvrijzones, alcoholvrije 

alternatieven, gezonde voeding dichtbij, voldoende ontspanning 

en sociaal betrokken. Oftewel de AM BRAVOS. Die interventies 

zien we terug in het ontwerp en de bouw van de wijk en in de 

organisatie als de wijk klaar is. Zo gaan we fietsen en wandelen 

stimuleren, hebben we autoluwe straatjes en zeer toegankelijke 

fietsroutes in de wijk en stimuleren we het gebruik van deelauto’s. 

Ook gaan we ontmoetingen stimuleren via een buurtvereniging in 

samenwerking met WonenBreburg en wordt een plan uitgewerkt 

waarin we gaan samenwerken met de GGD en de huisartsen 

met het oog op preventieve zorg. De buurtvereniging is ervoor 

gezamenlijke activiteiten en in principe worden alle bewoners van 

de circa vierhonderd woningen in het gebied automatisch lid van 

die buurtvereniging.’ 

Van meet af aan willen jullie dus door allerlei stimulansen en 

verschillende ingrepen bewegen en sociale samenhang stimuleren?

‘Jazeker. Ook met behulp van sportactiviteiten. We zijn nu 

bijvoorbeeld bezig om samen met een sportschool een plek voor 

buitensport te creëren bij een spoortunnel. Die plekken bij het 

spoor zijn vaak wat unheimisch, maar daar willen we een fijne plek 

creëren die bijdraagt aan onze zes doelen van gezondheid. Ook 

gaan we à la de centrale leestafel in een dorpscafé een goede plek 

midden in de wijk creëren, met tafels en wifi. Waar je kunt werken 

en elkaar kunt ontmoeten. Daarbij gaan we naast een groentetuin, 

een pluktuin met fruitbomen 

creëren, indachtig de Hero-

geschiedenis van deze plek. 

Verder zijn we bezig met de 

ontwikkeling van een goede 

buurtapp. Zodat de bewoners 

elkaar op allerlei thema’s goed 

kunnen vinden, ook voor 

sporten wandelactiviteiten. 

Daarnaast komen er zorgwoningen boven de drie huisartspraktijken 

in de buurt. De mensen die in zo’n zorgwoning wonen hebben 

vaak een dagprogramma. Dat proberen we te combineren met het 

buurtcentrum en nuttige activiteiten, bijvoorbeeld meehelpen met 

het onderhoud van groen in de wijk.’ 

Voor we verder gaan naar dat andere project, Drie Hoefijzers; kun 

je stellen dat in Nederland nog nooit tevoren een buurt ontwikkeld 

is waar zoveel interventies en stimulansen voor gezond leven en 

sociale samenhang worden geboden. 

‘Je ziet dat bij andere gebiedsontwikkelingen sommige elementen 

die wij inbrengen ook geïntegreerd worden. Maar bij het 

Heroterrein worden alle elementen geïntegreerd op één locatie 

toegepast. Dat maakt het anders dan bij andere ontwikkelingen. 

Bijkomend voordeel is dat bij Hero veel doelgroepen betrokken zijn. 

Er zijn rond de 200 vrije sector-woningen, circa 100 appartementen 

middenhuur, 80 sociale huur-woningen, en 20 zorg-appartementen, 

een huisartsenpraktijk, een starters-appartement en een 

horecafaciliteit. Dat maakt het wel extra bijzonder en geeft ons de 

mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het gezondheidsgedrag 

van de verschillende doelgroepen. Wij blijven namelijk als AM de 

ontwikkelingen in deze buurt ook op de lange termijn volgen Met 

dat monitoren willen we kennis verwerven om waar nodig mogelijk 

aanpassingen te kunnen doen en voorts om ervan te leren. Voor 

andere gebiedsontwikkelingen in de toekomst.’ 

En Drie Hoefijzers? 

‘Dat betreft de afsluiting van een langdurige gebiedsontwikkeling. 

Voor de ontwikkeling van dat terrein hebben we al in 2005 een 

overeenkomst gesloten met de brouwerij die daar zat, de Drie 

Hoefijzers. Dit terrein aan de rand van het centrum van Breda is 

getransformeerd tot een bruisend leefgebied met stedelijke allure. 

In 2010 kwamen de eerste bewoners en in 2023 zullen de laatsten 

hun intrek nemen. Al die tijd is het gebied van 8 ½ hectare al van 

ons. Bij aanvang van deze ontwikkeling waren die vijf kernthema’s 

van AM er nog niet. Als je nu terugkijkt dan passen de thema’s 

Inclusieve stad, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven hier 

naadloos in. Die langjarige betrokkenheid is wel bijzonder en 

kenmerkend voor een partij als AM. Het wordt door de betrokken 

partijen, onder meer de gemeente, corporaties en belegger, zeer 

gewaardeerd dat je langdurig betrokken bent en blijft. Ook als er 

zich tussentijds (financiële) crisissen voordoen.’ 

Dat je dan samen die periodes doorstaat en tot goede aanpassingen 

komt die het wezen van het plan niet aantasten? 

‘Ja, zo kun je dat formuleren. Er zijn dingen tussentijds zaken 

aangepast, maar de kwaliteit heeft er niet onder geleden. Het is een 

supermooie wijk geworden en deze wordt ook door de bewoners 

zeer gewaardeerd. Daar zijn we trots op.’ 

Weer terugkomend op het Hero-terrein, blijft het thema de 

gezonde stad, wijk, de komende jaren de boventoon voeren bij 

gebiedsontwikkeling? 

‘Jazeker. We willen als gebiedsontwikkelaar blijven inspelen op de 

belangrijke thema’s van deze 

tijd zoals we deze vervat hebben 

in onze vijf kernthema’s. We 

zullen daarbij steeds een gebied, 

wijk, als een soort ecosysteem 

benaderen: hoe organiseren 

we de sociale samenhang, de 

duurzaamheid, het wonen, 

het werken en het ontmoeten. 

De ontwikkeling van het 

Heroterrein smaakt naar meer. 

Wij vinden het heel interessant 

om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de 

duurzame, gezonde en inclusieve stad.’

Met het concept ‘de gezondste wijk van Nederland’ zetten 
de gemeente Breda en gebiedsontwikkelaar AM de fysieke 
en mentale gezondheid centraal in een nieuwe wijk op 
het zogeheten Hero-terrein in Breda. Het doel is dat de 
fysieke omgeving gezond gedrag en gemeenschapszin uit-
lokt bij de bewoners. Hiermee versterkt AM haar positie 
als maatschappelijk betrokken ontwikkelaar en geeft zij een 
stevige impuls aan haar kernthema ‘Healthy Urban Living 
& Working’. We spreken met de adjunct-directeur van AM, 
Jaap van Engelshoven over dit project en over De Drie 
Hoefijzers, ook een project in Breda, op het terrein van een 
voormalige bierbrouwerij. 

U bent 

halverwege

Tekst:

Michiel Mastenbroek

Beeld:

Peter van Aalst

Jaap van Engelshoven

adjunct-directeur AM

AM Beste restaurant: 

Sumo op de Ginnekenstraat 

De lekkerste koffie: 

Moeke Ginnekenmarkt 

Waar staat de stad voor in vier 

woorden: 

Historisch – Bourgondisch – Gezellig 

- Stijlvol 

Mooiste gebouw: 

Kasteel Bouvigne (waterschap 

MensenMAkENdestAd

2022             visie presenteert

Gebiedsontwikkelaar 
aM neeMt voortouw Met 
Gezonde wijk  

de
  vastgoedweek

Bredase

‘ Bij De BreDA Hero-
locAtie Willen We 
HeAltHy urBAn livinG 
voor een Heel GeBieD 
uitWerKen’

Wat is je favoriete sport? 

Windsurfen 

Ben je een einzelgänger of een 

groepsdier? 

Groepsdier 

introvert of extravert? 

extravert 

optimist of pessimist? 

optimist 

Welke eigenschap waardeert u in uw 

partner: 

onvoorwaardelijkheid 

Guilty pleasure: 

chocolade 

Welk jaargetijde is het fijnst: 

voorjaar 

Favoriete vakantie bestemming: 

Belgische kust 

topserie op netflix: 

eerlijk gezegd ben ik niet zo’n netflix 

kijker en al helemaal geen series. 

Series geven mij een soort onrust dat 

ik continu naar de tv wordt getrokken 

omdat ik ze zo snel mogelijk wil 

afkijken. la casa de Papel is de 

laatste die ik gezien heb 

Wat ga je zeker nog een keer doen: 

Door china reizen

Brabantse Delta)

Wat wilde je vroeger later worden: 

voetballer 

Welke wijze les neem jij ter harte: 

een mens lijdt het meest met het 

leven dat hij vreest 

Ben jij altijd zeker van je zaak: 

nee

Waar kunnen ze jou voor wakker 

maken: 

toblerone 

Waar ben je bang voor: 

Kanker 

Wat/wie maakt je blij: 

Positief ingestelde mensen zoals mijn 

vrouw 

Waar moet je heel erg om lachen: 

jeugd herinneringen met vrienden 

Waar kun je wakker van liggen: 

Stress 

Waar ben je trots op: 

Mijn gezin 

Wat is je favoriete muziek: 

Ben niet echt een muziek liefhebber. 

Afhankelijk van mijn stemming; 

lounge muziek maar ook stevige rock

‘ Heel intereSSAnt 
  oM een BijDrAGe te 
leveren AAn De 

  verDere ontWiKKelinG 
vAn De DuurzAMe, 
  GezonDe en 
 incluSieve StAD’

‘ We GAAn een PluK-
tuin Met FruitBoMen 
creëren, inDAcHtiG De 
Hero-GeScHieDeniS vAn 
De PleK’

de drie Hoefijzers

terug naar de inhoud



Van Wijnen heeft 25 locaties in Nederland. Vestiging Breda (sinds 

2018) is een relatief jonge vestiging en onderging de afgelopen 

jaren een mooie ontwikkeling. ‘Vandaag de dag staat er een stevige 

partner in bouw en ontwikkeling. Wij ondernemen van Tilburg tot 

Vlissingen, met Breda als onze kernstad. We zijn goed voor onze 

klanten, maar ook voor onze medewerkers. Zo zijn we in 2020 

uitgeroepen tot ‘top employer’ door het Top Employers Institute.’ 

Betaalbaar snel en duurzaam woningen bouwen
Deze missie heeft volgens Lodewijks vandaag de dag meer inhoud 

dan ooit: ‘Als maatschappij staan we voor complexe vraagstukken 

en uitdagingen. Daar willen wij invulling aan geven, onder meer op 

het gebied van wonen. Zo leverden we vorig jaar in heel Nederland 

4.081 nieuwbouwwoningen op. Daarin richten we ons met name op 

het betaalbare segment. Aangevuld met alle grote renovaties voor 

corporaties betekent dit dat we een heel jaar lang iedere 1,5 uur 

een bewoner gelukkig maken met een nieuw of een gerenoveerde 

woning.’

Boer noemt een ‘thuis’ méér dan alleen je huis. ‘Het gaat ook over 

waar je woont en hoe je woonomgeving is. Daarom denken wij 

vanuit maatschappelijke behoeftes en bijpassende woonproducten. 

Daar betrekken we, al in een vroeg stadium, potentiële kopers, 

bewoners en gemeenten bij. Daar begint het thuisgevoel: stap voor 

stap, met elkaar. Zodat we samen met de bewoners nadenken over 

dat ‘gevoel van thuis’.’ 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Bavel
Een mooi voorbeeld van deze bewonersparticipatie, zie je in Bavel. 

Daar leverde Van Wijnen in maart 34 nieuwbouwwoningen in 

Driessche Weide op. Lodewijks: ‘Deze wijk leent zich voor duurdere 

woningen, maar onderdeel van dit project is betaalbaarheid. 

Daarom realiseerden wij hier 11 starterswoningen, waarbij 

een groep jonge mensen uit Bavel en omstreken gezamenlijk 

opdrachtgever is voor hun eigen bouwproject. Deze mensen 

dachten zelf mee over hoe de woning eruit mocht zien en wat dat 

mocht kosten. Zo creëren wij levende dorpskernen.’

In deze nieuw wijk in Bavel is ook een park - van 45 bij 90 meter 

- aangelegd. Daar komt de naam ‘Driessche Weide’ vandaan. 

Lodewijks: ‘Een dries is een openbare dorpsruimte, begroeid met 

gras en hoge eikenbomen die in het verleden werd gebruikt als 

verzamelplek voor kuddes dieren uit het dorp. Middels deze ‘dries’ 

verbinden wij groen en wonen met elkaar.’

Groen wonen op vijftien minuten van Breda 
Centrum
Nog zo’n voorbeeld van ‘groen wonen’ is het project de Bouverijen, 

tussen Teteringen en Breda-Noord. Lodewijks: ‘Deze locatie ligt in 

de zuidelijke helft van de nieuwe woonwijk Bouverijen, tussen het 

water en de Burgemeester Verdaasdonkstraat in. Het gebied sluit 

aan de zuidkant aan op de Boomwal. De ligging is ideaal: op de 

grens met de uitgestrekte Vuchtpolder en 15 minuten fietsen van 

het centrum van Breda met al haar voorzieningen.’

4.000 woningen uit de woonfabriek per jaar
Naast traditionele bouw zet Van Wijnen in op industriële bouw: 

een manier waarop de organisatie woningen betaalbaar, maar ook 

kwalitatief hoogstaand houdt, zegt Boer: ‘Op dit moment bouwen 

wij in Heerenveen een eigen woningfabriek. Na de opening - dit 

jaar nog - kunnen we zo 4.000 woningen bouwen.’ Van Wijnen 

bouwde al eerder woningen in fabrieken, maar maakt binnenkort de 

kanteling naar geïndustrialiseerde bouw; van zowel grondgebonden 

woningen als appartementen. 

Betaalbaar en snel 
Ook ‘snelheid’ is een voordeel van geïndustrialiseerd bouwen, zegt 

Lodewijks: ‘Waar we met een traditioneel project doorgaans negen 

maanden nodig hebben om een wijk te bouwen, zijn we nu al in 

twee maanden klaar. Dat is een geweldige versnelling. En dat is fijn, 

want daarmee beperken we geluidsoverlast en verkeershinder. Er 

staat een nieuwe wijk, nog voordat je er als buurman of buurvrouw 

last van hebt.’

Minder CO2, minder afval
Van Wijnen zet naast betaalbaar en snel ook in op duurzame bouw. 

Normaal gesproken zorgt de bouw van een woning voor behoorlijk 

wat afval. Van Wijnen zet, in alle projecten, in op het reduceren van 

afval. Boer: ‘Dat wat vroeger afval was, gebruiken we opnieuw of 

vormen we om tot grondstof; daarmee zetten wij in op circulariteit. 

En dankzij onze eigen betoncentrale reduceren we de uitstoot nu al 

met 65 procent.’ Van Wijnen heeft de ambitie om in 2025 al haar 

projecten 100 procent afvalvrij te bouwen.

100 dagen-aanpak
Eind 2022 start Van Wijnen, in opdracht van Maas-Jacobs / NBU 

projectontwikkeling , aan de bouw van het woningenproject 

Blossem. Daar richten de drie organisaties zich op betaalbaarheid 

en snelheid van 600 woningen. Het wordt een unieke stedelijke 

wijk voor Breda. Lodewijks: ‘Dit project maakt onderdeel uit 

van de 100 dagen-aanpak van Breda: de begeleiding van de 

gemeente bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de 

ruimtelijke procedure, om zo de verkenningsfase van grootschalige 

bouwprojecten te versnellen van gemiddeld vierhonderd naar 

honderd dagen. Deze aanpak zorgt voor versnelling in de 

planvorming, iets wat heel welkom is om zo de grote opgave in de 

stad te realiseren.’

Samen bouwen aan een vitale stad
Het bouwen aan een stad is meer dan alleen wonen, zegt Lodewijks: 

‘Van Wijnen Breda draagt bij aan vitale steden. Zo namen wij in 

bouwconsortium FourCare de volledige nieuwbouw en renovatie 

van het Amphia Ziekenhuis op ons. En starten we in mei met de 

bouw van het Talentencentrum in opdracht van Gemeente Breda. 

Met dit nieuwe complex bieden wij ruimte aan diverse (top)sporters 

én zo’n 450 zitplaatsen voor publiek.’

Sla de handen ineen met overheden, corporaties en 
investeerders
Volgens Boer zit succes in samenwerking: ‘De overheden roepen 

om snel en betaalbaar. Wij kunnen dat realiseren. Mijn oproep is de 

handen ineen te slaan met overheden, corporaties en investeerders. 

Hoe sneller, hoe beter.’ Volgens Lodewijks is het daarnaast ook 

belangrijk om de proceduretijd te verkorten. Zoals de Gemeente 

Breda dat al deed met haar 100 dagen-aanpak. Dat resulteerde in 

een snelle en daadkrachtige manier van werken. Ik wil de gemeente 

uitdagen om daarmee door te gaan en dit plan uit te breiden naar 

kleinere locaties. Zo kunnen we samen de woningnood snel én goed 

aanpakken.’

Van Wijnen creëert een thuis(gevoel) voor iedereen, nu 
en in de toekomst. Hoe? Dat vertellen Marlijn Lodewijks 
(vestigingsdirecteur Van Wijnen Breda) en Herman Boer 
(directeur Projectontwikkeling Zuid). ‘We maken ons hard 
voor betaalbare woningen. Voor vitale wijken waar iedereen 
zich thuis voelt. Met een duurzaam bouwproces met oog 
voor de generatie na ons.’

U bent 

halverwege

Tekst: 

Crissy Mulder 

Beeld:

Peter van Aalst

Herman Boer

directeur Projectontwikkeling Zuid

Beste restaurant: 

Wolfslaar

Favo public space: 

Brouwhuisplein

Mooiste straat: 

Boschstraat

Eerste herinnering aan Breda: 

Bezocht met de trein op tienertour (ik 

kom uit Rotterdam eo)

Wat gaat er goed in de stad: 

Ambitie 

Wat wilde je vroeger later worden: 

Boswachter

Welke wijze les neem jij ter harte: 

Hoe meer woorden hoe groter de 
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Van Wijnen:
BetaalBaar, snel en
duurzaam BouWen   

de
  vastgoedweek

Bredase

‘ Wij BEtREkkEn PotEntiëlE koPERs,
  BEWonERs En gEMEEntEn Al in EEn 
vRoEg stAdiuM, WAnt AllEEn sAMEn 
cREëER jE EEn succEsvol tHuisgEvoEl’

R&B

optimist of pessimist: 

optimist

Favoriete vakantiebestemming: 

costa Rica

Welk jaargetijde is het fijnst: 

lente

Wat ga je zeker nog een keer doen: 

iets bijzonders in Breda

leugen

Ben jij altijd zeker van je zaak: 

dat lijkt van wel, maar is zeker niet zo

Waar kunnen ze jou voor wakker maken: 

op reis gaan

Waar kun je wakker van liggen: 

de impact van mijn besluiten op mensen

Waar ben je ongerust over: 

de toekomst voor mijn kinderen

Waar moet je heel erg om lachen: 

Hans teeuwen, theo Maassen

Wie is jouw held: 

Floris (Rutger Hauer)

guilty pleasure: 

Rammstein

Wat is je favoriete sport: 

Wielrennen

Wat is je favoriete muziek: 

‘ EEn vitAlE stAd BouW jE niEt AllEEn, 
dAt doE jE sAMEn’

‘ WAAR WE MEt EEn tRAditionEEl PRojEct 
dooRgAAns nEgEn MAAndEn nodig 

  HEBBEn oM EEn Wijk tE BouWEn, Zijn WE 
nu Al in tWEE MAAndEn klAAR’

‘ in dRiEsscHE WEidE is EEn gRoEP 
jongE MEnsEn uit BAvEl En oMstREkEn 
gEZAMEnlijk oPdRAcHtgEvER vooR 
Hun EigEn BouWPRojEct’

Marlijn Lodewijks

vestigingsdirecteur van Wijnen Breda

Beste restaurant in Breda: 

Port du sud in de zuidpoort passage. 

italië op haar best in Breda

Waar staat de stad voor: 

gezelligheid, aanpakken, waar maken 

en de natuur op loopafstand

Favo public space: 

Het Mastbos

Eerste herinnering aan Breda: 

Wat is je favoriete muziek: 

ik houd erg van jazz, zoals lucy 

Yeghiazaryan

Wat is je favoriete sport: 

2 jaar geleden heb ik mijn oude 

jeugdsport hockey weer opgepakt, 

maar dan in een mix team met 

wedstrijdjes van 7-7

optimist of pessimist: 

optimist, ik zie altijd kansen 

Welke eigenschap waardeert u in uw 

partner: 

Zijn analytische vermogen en 

zorgzaamheid 

guilty pleasure: 

na 1 dropje kan ik niet meer stoppen. 

de snoeppot staat dus nooit op mijn 

bureau

Welk jaargetijde is het fijnst: 

de lente en de herfst, juist van de 

verandering kan ik enorm genieten

Favoriet vakantie bestemming: 

ik trek het liefste door een landschap 

dat ik niet eerder heb gezien. dat kan 

met de camper, op de fiets of te voet

landen in een studentenhuis met 3 

kunstenaars op de Baronielaan

Welke buurt is echt in opkomst: 

Met de toevoeging van Blossem wordt 

tuinzicht de wijk in opkomst

Wat wilde je vroeger later worden: 

Bruggenbouwer met een groot team 

over de hele wereld civiele werken 

realiseren

Ben jij altijd zeker van je zaak: 

ik stel graag vragen om ook de 

mening van een ander te horen en 

besluit dan

Wat/wie maakt je blij: 

Reizen met mijn gezin en buiten aan 

een grote lange tafel met vrienden 

lekker eten  

Waar moet je heel erg om lachen: 

delirious van Eddy Murphy 

Waar kun je wakker van liggen: 

onuitgewerkte ideeën 

Waar ben je trots op: 

Mijn twee kids van 14 en 16, ze zijn 

allebei zo heerlijk eigengereid

Wie is jouw held: 

Eerlijk gezegd heb ik die niet 

Eigen woningfabriek

de Bouverijen

driessche Weide

Het talentencentrum

Blossem

terug naar de inhoud



Terug naar de inhoud

Van de klimaat- en wooncrisis, 
de energietransitie, circulair
industrieel bouwen tot aan vitale 
binnensteden, de rol van retail en die 
van het kantoor. Dit alles komt aan 
bod tijdens debatten met 
beslissers uit de sector, 
wetenschappers, wethouders en vele 
anderen. 

Dankzij baanbrekende innovaties zijn 
er talrijke inspirerende 
voorbeelden ogv biobased bouwen, 
energiepositieve en slimme 
gebouwen. Voorbeelden die 
opvolging verdienen. 
Met elkaar aan de slag. ACT NOW

Bestel nu je
tickets op 
provada.nl

PROVADA is dé ontmoetingsplek 
voor de publieke en private 
vastgoedsector. Gemeentes en 
overheid zijn ook dit jaar weer goed 
vertegenwoordigd op de beursvloer. 
En dat is maar goed ook want de 
vastgoedsector staat voor een 
immense ruimtelijke, ecologische en 
maatschappelijke opgave. 

Er moet meer, sneller en groener 
worden gebouwd. En dat alles voor 
een betaalbare prijs voor huurders en 
kopers. PROVADA presenteert een 
driedaags programma waar alle grote 
thema’s aan bod komen. En er is 
natuurlijk volop gelegenheid om te 
netwerken. 

ACT NOW FOR A BETTER TOMORROW
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https://reg.summit.nl/Default.aspx?alias=reg.summit.nl/provada

