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Stedelijke ontwikkeling en water
Een korte samenvatting van groep rood.
door Geert van der AA

Na de introducties verzamelde groep rood bij de tafel aan
de voorzijde van brandpunt. Het bleek dat we een aardig
grote groep hadden en we moesten een paar stoelen bij
pakken. Vooral belangrijk en veel belovend voor de discussie was de diversiteit binnen de groep. Als begeleider
van de groep heb ik mij als eerste voorgesteld als oprichter van BLASt. Hierbij kort de ruimte genomen om uit te
leggen waar BLASt voor staat en waarom wij daarom de
begeleiding van de workshop op ons genomen hebben.
De overige leden van de groep stelden zich voor:
Gaston de Jong; aanwezig namens BOB
Paul Alberts; aanwezig als inwoner Breda, maar ook actief op hele andere onderwerpen bij de gemeente
Thijs Nix; aanwezig als inwoner Breda en deskundige op
watergebied bij adviesbureau Tauw
Roel Wildervanck; aanwezig als inwoner Breda, architect
voor Breda, penningmeester BLASt en als lid van de SP
Herman Mondeel; aanwezig als inwoner Breda en deskundige op watergebied bij adviesbureau Witteveen+Bos
Michel Moens; aanwezig als deskundige op watergebied
bij Arcadis
Marjolijn Dikmans; aanwezig als projectleider Waterkompas bij de gemeente Breda
Hanneke Hekker; aanwezig namens leefbaarheid Heuvel
Jan Kraus; aanwezig als inwoner Breda en voorzitter VvE
Concordiaplein
Na de voorstelronde werd de eerste stelling geponeerd en
kwam al snel de discussie los. De kaart werd direct in gebruik genomen, zodat alle opmerkingen direct genoteerd
werden en een plek kregen. Constructieve opmerkingen
en ideeën gingen over tafel, allen met het doel om het
Bredase water verder te verbeteren. Het onderwerp voor
groep rood was stedelijke ontwikkeling en water. Het was
niet altijd makkelijk om bij dit onderwerp te blijven, maar
toch blijkt dat er wel degelijk ideeën ontstaan vanuit de
discussie.

Enkeleresultaten:
• Molenlei is kwalitatief zeer hoogwaardig, maar te
moeilijk vindbaar;
• Het bekenstelsel in het zuiden (Aa of weerijs en
Mark) is zeer hoogwaardig, maar loopt niet door, het
wordt onderbroken.
• Emerput biedt kansen, mogelijk ontwikkeling (want
dicht bij Haagse Beemden), maar dan wel een waterconnectie met de Mark in het Noorden en mogelijk
via het CSM terrein.
• Spinolaschans erg mooi, maar moeilijk te bereiken;
• Noordelijk watergebied biedt kansen voor stedelijke
ontwikkeling waarbij industriële karakter in het oog
gehouden wordt;
• Seeligterrein biedt kansen op ontwikkeling, echter is
het nu een zeer geschikte plek voor groen in de stad.
Dit groen te behouden door bijvoorbeeld een overstroomgebied met sportfunctie (mudrun, all-terrain)
en voor een klein gedeelte stedelijke ontwikkeling.
Voorstel voor de ontwikkeling waren woningen als
kademuur, bij hoogteverschil vanaf het water een
interessant beeld en economisch interessant. Klein
Venetië in Breda.
• De IJpelaar heeft weinig openbaar water, de stedelijke structuur is ruim genoeg om dit in te passen. Het
biedt daarmee meteen kansen om het grondwaterprobleem te verbeteren met bijvoorbeeld wadi’s
• De singels zijn mooi, maar niet geschikt om rond
te wandelen. Het rondje heeft een wandelafstand,
maar het water wordt niet beleefd. De singels zijn
vanuit de echte binnenstad ook niet te beleven, dit
wordt ook als jammer ervaren.
• Kunnen we niet een extra rondje maken waarbij door
het kasteel gevaren wordt?
• Kunnen de singels niet gebruikt worden als transport
of goederen toevoer. Dit verminderd wegverkeer.
• Kan het waternet niet ingezet worden voor watertaxi’s. Naar Ginneken bijvoorbeeld en naar omliggende dorpen/steden. Hiermee wordt het water veel
meer een visitekaartje van Breda.

Groep groen bestond uit de volgende personen:
Jos Koniuszek; Groen Links
Marijn van Dijke; Bootje Varen
Johan Mulders; Ver. Markdal Duurzaam en Vitaal
Tjeerd Knoop;
Gerard van der Heijden; Watersportverbond Brabant
Henk en Annette Zomer; Stichting sloepenparade
Cedric Bousché; Zwerfspoor
Vivi van Nijnatten; Gemeente Breda
Ton Gjeltema; Gemeente Breda / BLASt

Water en recreatie
Een korte samenvatting van groep blauw.
door Ton Gjeltema

Het varen op de Singel van Breda als recreatieve doel is
afgelopen jaren sterk toegenomen en wordt als zodanig
ook sterk gewaardeerd.
Naast de bewoners uit Breda weten inmiddels ook toeristen van buiten de stad de mogelijkheden voor waterrecreatie te vinden, zoals rondvaarten, het zelf varen op de
Singel en het afmeren voor een paar dagen.
Waterrecreatie en met name de Singel is een toeristisch
doel in Breda geworden. Geconstateerd wordt dat er meer
levendigheid en vertier is op het water. Er is geen vrees
voor een te grote drukte op het water. Wel wordt geconstateerd dat een grote drukte uiteindelijk de natuur- en
ecologische waarden van de Singel in de weg kan gaan
zitten.
Wat wordt gemist zijn goede aanlegplaatsen langs de
Singel rondom de stad. Op 3 tot 4 plekken zouden er
afmeerplekken moeten komen: bv. Valkenberg, Chassé,
Haagdijk. Maak hier bijzondere plekken van, met voorzieningen om te zitten, een wc, een prullenbak en combineer deze met andere bestaande voorzieningen, zodat
dit sterke plekken worden. Maak deze ook tot duurzame
steigers en niet tijdelijke.
De zichtbaarheid van de Nieuwe Haven vanaf de hoge
kade aan stadszijde wordt als matig ervaren. De westkant
van de haven (de bebouwing) wordt als saai en niet levendig ervaren.
Boten die aan de lage kade afmeren worden vanaf de
hoger gelegen kade aan de oostzijde niet gezien. Voorstel is om afmeergelegenheden maken aan westzijde van
de haven. Breda is (nog) niet rijp voor nautische speciaal
winkels, wel is een boodschappensteiger aan de westzijde gewenst.
Vanaf de Singel kun je de Mark afvaren richting Ginneken. Er blijkt geen of slechts beperkte behoefte te zijn om
stroomopwaarts afmeerplekken toe te voegen, hoogstens
een plek in de buurt van Ginneken.

Om de Weerijs te kunnen bevaren, bijvoorbeeld met een
kano, ontbreekt er een schakel ter hoogte van de Zuidelijke Rondweg. Hier zit een soort vuilrooster (naam?) dat
de doorvaart belemmert.
Zonder dit obstakel zou je naar Zundert kunnen doorvaren.
Op grotere regionale schaal blijkt dat Breda nu het eindpunt is voor de pleziervaart. Breda als integraal onderdeel
van een route of netwerk zou beter zijn. Zo is een rondje
varen via de Amer (Breda, Oosterhout, Amer, Zevenbergen, Terheijden, Breda) gewenst, indien ook de doortrekking van de Rode Vaart door Zevenbergen zou worden
gerealiseerd. Dan komen er meer varende toeristen naar
Breda.
Waterrecreatie kan behalve varen ook andere gebruiksvormen betekenen, zoals zwemmen: bijvoorbeeld een
openwater zwemwedstrijd. Het Singelwater is relatief
schoon. Water en spelen, zoals waterpleinen en wedstrijden voor modelboten worden ook genoemd.
Een ander punt dat naar voren kwam betrof het gegeven
dat het Bredase grondwater van hoge kwaliteit is en dat
vele Bredase producten van de tuinbouw en voedingsmiddelen industrie verbonden zijn geweest met de stad
vanwege	

    het	

    grondwater:	

    Hero,	

    Driehoeﬁjzers,	

    van	

    Melle,	

    
CSM, Faam, welke nu geheel of deels verdwenen zijn.
Het zou goed zijn om deze merken weer voor het voetlicht
te halen door het verhaal ervan te vertellen en doormiddel
van lezingen, excursies, of andere toeristische doelen.
Uitgangspunt hierbij is dat het (historische) verhaal van de
stad sterker verbonden wordt met de betekenis die water
heeft gehad voor de stad. Zo kan ook het gegeven van de
Turfschipper beter benut worden om het verhaal van de
stad te vertellen en te verbinden met waterrecreatie.

Ecologie en water
Een korte samenvatting van groep groen.
door Marielle Overboom

Groep groen bestond uit de volgende personen:
Wieke Bonthuis; Waterschap, Water Natuurlijk
Merel van der Linden; Ruimtelijk ontwerper
Vincent Kuiphuis; Gemeente Breda
Maddy van Hemel; D66
Merijn Scheifes; Groen Links
Faissal Boulakjar; Groen Links
Onno van der Heijden; Gemeente Breda
Marielle Overboom; Gemeente Dordrecht
Als eerste werd door de deelnemers bij dit onderwerp gedacht aan het water ten zuiden van de stad en dan met
name het Markdal. Minder bekend zijn de beken aan de
oost- en zuidwestzijde (Rith) van Breda. Dat komt ook,
omdat het hier veelal nog om deelgebieden gaat die ook
qua ruimtelijke inrichting, nog, niet zo fraai en zichtbaar
zijn als het Markdal. Een van de deelnemers wist te vertellen, dat er aan de oostzijde sprake is van kwelwater
van ‘ver weg’, mogelijk Ardennen en ong. 100 jaar oud
zou zijn. Aan de noordkant van de stad, zo is de beleving
is niet of nauwelijks water, ondanks de watermachine.
De deelnemers zouden graag zien, dat het water aan de
oostzijde meer met elkaar verbonden zou worden incl. het
kwelgebied bij Breda Noord en dat het water aan de zuidwestzijde ook ecologisch wordt versterkt. Uiteindelijk constateerden we, dat er dan sprake is van drie waterlijnen,
twee rond en één door de stad, de singels en de haven.

Interview
Moderator: Rob Vrolijks (R)
Toerisme (groep blauw): Marijn van Dijke (Md)
Stedelijk ontwikkeling (groep rood): Herman Mondeel (H)
Natuur (groep groen): Marielle Overboom (M)

R: We kunnen de stad verdelen in drie delen, het zuidelijk
bekenstelstel het stedelijk deel met de singels als drager
en het noordelijk uitstroomgebied rondom de Mark. Wat
zijn de kansen per deelgebied?
M: De natuurwaarde komt aan de zuidkant het sterkst tot
uiting. Maar wij hebben in onze groep gekeken om de natuurwaarde ook elders sterker tot uiting te brengen. We
zien vooral kansen om aan de natuurwaarde aan de oostkant te versterken. In de binnenstad liggen vooral kansen
voor recreatie.
R: Aan de zuidkant meandert de Mark weer. Dit levert ook
veel recreatief medegebruik op. Wordt zoiets ook gezien
langs de AA of Weerijs?
M:	

     Wij	

     zien	

     dit	

     inderdaad	

     in	

     de	

     vorm	

     van	

     een	

     ﬁetspad	

    
langs de AA of Weerijs, de zogenaamde van Goghroute
naar Zundert. Verder zien wij kansen om het bekenstelsel
beter met elkaar te verbinden (Gilzewauwerbeek).
H: De Molenlei aan de oostkant van de stad is nu niet
goed zichtbaar, je moet er echt naar zoeken. Aan de zuidkant hadden we niet veel wensen. Er is in de IJpelaar een
groot gebied waar geen oppervlaktewater aanwezig is.
Maar er zit daar wel een probleem met het grondwater.
Op termijn kun hier aansluiting vinden op de singels, er is
nu veel ruimte beschikbaar in de openbare ruimte waar je
water een rol zou kunnen betekenen.
R: Kun je hier de wijk ook mee upgraden?
H: Dat kan, maar dat hebben we vanavond niet helemaal
uitgedacht. We hebben het vooral gesproken over de
grondwateroverlast. Maar er liggen hier op termijn zeker
wel kansen.
R: De Molenbeek kan aan de oostkant via de Bavelse
Berg verbonden worden met de Waterdonken. Is dat ook
mogelijk in combinatie met stedelijke ontwikkeling?
M: Wij hebben dit bekeken als ecologische ontwikkeling.
R: Hier ligt dus nog een opgave voor de stad om zaken
te koppelen. Zijn er aan de zuidkant ook kansen voor toerisme en recreatie?
Md: Bij de vistrap ter hoogte van het Ziekenhuis is de kanoroute verder zuidwaarts geblokkeerd door een krooshek. Voor de kanosport kan hier een prachtige route van-

uit de stad naar de zuidkant gemaakt worden.
R: Is het niet sonde dat je daar niet kan komen?
M: Er ligt rondom de singels nog genoeg potentieel dat
nog niet volledig benut wordt. Wij vervoeren als drie waterbedrijven vooral mensen die maar een paar uur op het
water willen zijn. Op dit moment hebben daarom de singels de eerste prioriteit.
R: Ik zag op jullie kaart veel hartjes geplakt. Die hartjes
stonden voor de mooie natuur, maar ze lagen allemaal
aan de rand van de stad, dus niet op de singels in de stad.
Zijn de singels geen natuur?
M: Wij denken dat er met de singels meer kan en moet
gedaan worden. Wij willen de gebruiksmogelijkheden vergroten. Het water in de binnenstad kan je inzetten voor
recreatie en minder voor ecologie.
R: Wat was voor jullie het beste voorbeeld van het samengaan van stedelijke ontwikkeling met water?
H: Het beste voorbeeld vonden wij het Zaartpark. Hier
wordt de natuur letterlijk de stad in getrokken. De singels
zijn eigenlijk te weinig beleefbaar. Misschien kan in de
toekomst de haven worden doorgetrokken over het terrein
van de Selingerkazerne. Dit terrein kan een prachtig park
worden. Misschien kan er dan ook een kleine haven ontwikkeld worden. Dit zou van grote meerwaarde zijn voor
de levendigheid op het water aan deze kant van de stad.
R: Jullie, de recreatiegroep, hebben het veel over singels
gehad.
Md: Wij missen een aantal aanlegplaatsen. We varen nu
8 jaar. Vroeger zagen we er amper iemand uit Breda. Dat
is enorm veranderd. Alleen werkt het nu niet voor oudere mensen, het opstappen is te lastig. Er is nu maar
één oplegplaats, namelijk aan de haven. Hiermee zet je
als waterstad werkelijk voor paal. Wat betreft waterbeleving is Breda is uniek in Nederland. In 2,5 uur tijd op het
water kom je hier een enorm divers beeld. Veer verschillende soorten natuur, cultuur en bebouwing. Een groot
verschil met bv. Utrecht of Amsterdam, waar de beleving
veel eentoniger is. Deze kwaliteit wordt gelukkig steeds
meer gezien.
R: Je kan van het Selingerterrein dromen als een groen
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park. Maar kan de stad hier ook geld aan verdienen in
de vorm van woningbouw? Is dit een bedreiging of een
aanvulling?
Md: Als je nu rond het Selingerterrein vaart beleven mensen geen centrum. Je ziet vooral groen. Een waterverbinding kan hier wel heel leuk zijn!
R: Zijn er in de groepen nog andere plekken genoemd
waar je een nieuw koppeling kan maken tussen natuur,
stedelijke ontwikkeling en watergebruik? Ik hoorde iemand roepen de singel autovrij te maken? De singel wordt
zo het langste park van de stad.
H: Het water biedt voor transport nieuwe kansen. Denk
aan een watertaxi naar het Ginneken of Terheijden. Bevoorrading van de stad zou over het water kunnen.
Md: De nieuwe haven is leuk. Maar alle terrassen zitten
aan de lage kant en kijken hierdoor over de boten heen.
Een kleine aanlegsteiger aan de overkant kan zorgen
voor wat extra leven.
M: Wij zouden als hartenkreet ook graag op verschillende
plaatsen langs het water de ontstaansgeschiedenis van
Breda beter inzichtelijk willen maken. De blauwe lampjes
aan de nieuwe haven zijn een leuk voorbeeld. Maar via
social media en apps zou dit veel meer en uitgebreider
kunnen gebeuren. Het verhaal van Breda, Brede AA, Breda waterstad kan veel leesbaarder gemaakt worden.
R: Aan de noordkant van de stad verlaat het water de
stad. Hoe kijken jullie teen de Emerput?
M: De plek wordt nu nog teveel gezien als een industrieel
overblijfsel van de suikerfabriek. Wij zien in de Emerput
een kansrijke plek. Het ziet er nu al prachtig uit.
R: Prachtig als verstilde pracht?
M: Je kan het beter beleefbaar maken door op diverse
plaatsen de beplanting wat te verwijderen en het opener
te maken. Of een verbinding maken met de bergboezem
aan de noordkant.
H: De Emerput ligt dicht bij de Haagse Beemden. Misschien kan je hem verbinden met de Mark als dit qua waterkwaliteit kan?
R: Wat zijn de functies die hier thuishoren? Kan je er een
waterskibaan maken gekoppeld aan het nabijgelegen

cartcentrum?
Md: Misschien kan er een kabelbaan eroverheen!
R: Wat zien we verder aan de noordkant?
H: Het industriële karakter aan de noordkant kan je verder terugbrengen. Denk aan het maken van een stranden
langs de oever van de mark op het CSM terrein. De typische kenmerken van een rivier als de Mark kan je veel
beter beleefbaar maken op het CSM terrein.
Md: Het water bij Zevenbergen wordt doorgetrokken waardoor er een nieuw rondje ontstaat. Dit kan veel betekenen
voor Breda. Je komt ineens een stuk centraler te liggen en
het wordt aantrekkelijker om vanuit de regio naar Breda
toe te varen. Verder dachten wij aan een permanente
aanlegsteiger op het haveneiland bij BelcrumBeach. Je
ziet tijdens de cultuurnacht hoe goed dit kan werken.
R: Het CSM-terrein en de Belcrum zijn nagenoeg centrum.	

     De	

     uitdaging	

     is	

     hier	

     de	

     waterﬂessenhals	

     onder	

     de	

    
Willem-alexanderbrug. Hier komt al het water samen en
dat moet daar de stad uitgeperst worden.
H: Je kan woningen ook inzetten als waterkerende constructie. Het Venetië van Brabant.
Md: Breda is bekend geworden door zijn goede waterkwaliteit (hero, faam, bier). Als je niet onder de brug rechts het
stukje horeca neerzet kan je daar een mooie bruisende
hoek maken. Nu ligt er een beetje doelloos bij. Het kan
gekoppeld worden met het transformatorhuis. Op die manier doe je iets met de trots van Breda.
Na het interview werd de avond nog samengevat en afgesloten door Martijn Klootwijk namens de gemeente
Breda.
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