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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van BLASt, het Bredase 
platform voor landschap, architectuur en stedenbouw. 
BLASt ging in januari 2015 van start op initiatief van een 
aantal ontwerpers uit verschillende ontwerpdisciplines. 
Het is een platform waar zowel de professionals als andere 
belangstellenden met interesse voor de gebouwde omgeving 
elkaar treffen. BLASt agendeert, discussieert, organiseert, 
initieert, inspireert, prikkelt en verbindt. BLASt doet dit door 
het organiseren van activiteiten zoals lezingen, debatten, 
workshops, prijsvragen, tentoonstellingen en excursies.
2015 was vooral een jaar van experimenteren en onderzoeken 
naar de gewenste rol van een architectuurplatform in Breda. 
In 2016, het tweede jaar van haar bestaan, heeft BLASt 
een rijke schakering aan activiteiten laten zien. Met deze 
activiteiten is telkens gezocht naar verbinding met de stad en 
samenwerking met andere Bredase culturele partijen. 

BLASt kijkt met trots terug op een succesvol 2016, 
een jaar waarin zij niet alleen haar activiteiten en 
samenwerkingsverbanden met Bredase cultuur- en 
stadsmakers zag groeien, maar ook haar publieksbereik. In 
2017 zal op de ingeslagen weg worden doorgegaan.
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1. Activiteiten

Om haar functie als architectuurplatform te vervullen en 
het debat over stedelijke ontwikkelingen levend te houden, 
organiseert BLASt verspreid over het jaar verschillende 
activiteiten. Samenwerking met andere stedelijke partijen 
wordt hierbij bewust nagestreefd. Omdat de ruimtelijke 
ontwikkeling van Breda feitelijk alle inwoners aangaat, 
ambieert BLASt niet alleen voor de vakwereld, maar voor een 
zo breed mogelijk publiek te programmeren.

1.1. BLAStcafés

In dit jaar is BLASt, samen met de BNA kring West-Brabant, 
onder de naam BLASTcafé op reguliere basis begonnen 
met het houden van architectuurcafés. Deze zijn bedoeld 
om telkens actuele onderwerpen te bespreken en te 
bediscussiëren. De meeste avonden zijn gehouden in 
poppodium Mezz, behalve de activiteit ter gelegenheid van de 
opening van het nieuwe station – die vond plaatst in het pop 
up BLAStpoint in het nieuwe station. 

1.1.1. Welstandsprijs Breda 2015 en Nieuwjaarsborrel 

In 2016 zijn zes BLAStcafés georganiseerd. Het eerste vond 
plaats op 14 januari en stond in het teken van de jaarlijks uit 
te reiken Welstandsprijs én de nieuwjaarsborrel. Wat zijn de 
beste architectonische en ruimtelijke plannen die behandeld 
zijn in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) in Breda? 
BLASt en BNA kring West-Brabant maakten een selectie uit 
een grote hoeveelheid plannen en de winnaar werd op 14 
januari bekend gemaakt door de voorzitter van de CRK, Henk 
Korteweg. 

Winnaar van de Welstandsprijs: Vitalis College door Atelier Pro
Tweede plaats: Rechtsgebouw door Rob Hootsmans
Derde plaats: International Campus door RoosRos Architecten
Eervolle vermelding: Woonhuis buitengebied Breda door 
Grosfeld Van Der Velde Architecten

Daarna was het tijd voor een informele nieuwjaarsborrel met 
alle vakgenoten en geïnteresseerden.

 

Wanneer: 14 januari 2016
Partners: BNA kring West-Brabant, poppo-
dium Mezz, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(CRK) gemeente Breda
Bereik: bezoekersaantal: ca. 90
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1.1.2. Smart City Breda (17 maart 2016)

Het tweede BLAStcafé stond in het teken van Smart City 
Breda. Smart City is een term die bij veel ‘stadsmakers’ rond 
gonst. Maar wat is het precies? En wat doet Breda hiermee, of 
wat hééft Breda hier aan? BLASt heeft samen met de BNA een 
avond georganiseerd om antwoord te geven op deze vragen. 
Een specifiek en vakinhoudelijk onderwerp dat nog niet bij 
iedereen leeft. 
De avond werd ingevuld door twee Smart City-experts, Hans 
Nouwens en Kees Kerstens. Hans Nouwens, werkzaam voor 
diverse gemeenten als adviseur op dit gebied, gaf een brede 
inkijk in het thema. Het thema werd hierdoor verduidelijkt 
en alle voor- en ook zeker nadelen kwamen hierbij aan het 
licht. Kees Kerstens is namens de gemeente Breda al vele 
jaren met dit thema bezig. Uit zijn presentatie bleek dat de 
gemeente Breda zich op dit gebied niet onbetuigd laat; de 
technologische vooruitgang zal op korte termijn zichtbaar 
worden. Zo is in 2016 de straatverlichting van de vernieuwde 
Willemstraat uitgevoerd in de geest van Smart City, met 
sensoren en van kleur veranderende verlichting.
Het was een inhoudelijk zeer geslaagde avond.

1.1.3. Spoordroom – de ambitie van Breda

In samenwerking met de gemeente Breda heeft BLASt een 
vierluik aan activiteiten georganiseerd rond de opening van 
de Openbaar Vervoer Terminal Breda (OVTB): twee BLAStcafés 
over VIA Breda en het stationsgebouw en rondleidingen op de 
Dag van de Architectuur èn in het weekend na de opening van 
de OVTB.  Het vierluik bood op vier schaalniveaus perspectief 
op het nieuwe station en de aangrenzende ontwikkelingen. 
Door op deze wijze stil te staan bij dit belangrijke gebeuren 
voor de stad heeft BLASt haar naam en positie in de stad 
kunnen versterken. 

Het BLAStcafé op 16 juni, met als titel ‘Spoordroom – de 
ambitie van Breda, was de eerste in het vierluik en belichtte 
VIA Breda, op het hoogste schaalniveau.
Grietje Braaksma van Boekhandel Grand Theater modereerde 
deze avond, waarop de drie gastsprekers een presentatie 
gaven en daarna geïnterviewd werden. De gastsprekers 
waren: Jeroen Hoefsloot, Stadsbouwmeester VIA Breda. Hij 
zette de planvorming uiteen van dit Nationaal Sleutelproject. 
Dirk Peters, BARCODE architects, heeft met zijn bureau 
diverse stedenbouwkundige studies en plannen gerealiseerd 
voor stationsgebieden. Hij vergeleek VIA Breda met andere 
majeure stationsprojecten in Nederland. Arnoud de 
Waaijer, wetenschappelijk onderzoeker TU Delft, schetste 
het perspectief van het hoogste schaalniveau. Hij maakte 
de bijzondere verhouding duidelijk die Breda heeft tot de 
internationale en nationale steden. 
De vragen vanuit het publiek hadden vooral betrekking op 
de eigen en directe ervaringen met het Bredase station. 
Waarschijnlijk omdat dit op lokaal niveau meer leeft.  

Wanneer: 17 maart 2016
Partners: BNA kring West-Brabant, poppodi-
um Mezz, Hans Nouwens, Kees Kerstens
Bereik: bezoekersaantal: ca. 40

Wanneer: 16 juni 2016
Partners: BNA kring West-Brabant, pop-
podium Mezz, VIA Breda, Grietje Braaksma, 
Jeroen Hoefsloot, Dirk Peters, Arnoud de 
Waaijer
Bereik: bezoekersaantal: ca. 60
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1.1.4. FAQ VIA Breda

Met het BLAStcafé op 7 september werd het derde 
schaalniveau uit het vierluik belicht, de ‘Frequently Asked 
Questions’ VIA Breda. Nog niet helemaal de details van de 
gebouwen bekijken, maar vooral de beleving vanuit – en de 
betekenis voor de stad beproeven. Voor dit BLAStcafé is ook 
samengewerkt gezocht met dagblad BN de Stem. Het doel was 
om prangende vragen rondom het stationsgebied boven water 
te krijgen en te bespreken. Paul Verlinden was namens BN de 
Stem moderator en durfde door te vragen vanuit de beleving 
van de gebruikers van het gebied. Tafelheer Arjan Harbers 
(Planbureau voor de Leefomgeving en Topotronic) stelde 
vanuit de stedenbouwkundige kant kritische vragen. 
Voor deze avond nam BLASt haar intrek in het BLAStpoint in 
het stationscomplex, dat voor de gelegenheid beschikbaar 
was gesteld door NS Stations. De nog kale, ruwe ruimte 
vormde het perfecte decor. De opkomst was zeer goed. 
Bijna een week voor tijd was de avond al volgeboekt. Onder 
de aanwezigen waren diverse belanghebbende partijen 
(NS stations, de architectenbureaus van VIA Breda) en ook 
wethouder Arbouw en diverse gemeentelijke planmakers.
Uiteraard mocht op deze avond Koen van Velsen architecten, 
de ontwerper van het stationscomplex en nieuwste icoon van 
Breda, niet aan tafel ontbreken. Samen met Onno van der 
Heijden (stedenbouwkundige bij de gemeente Breda), lichtte 
Steven van der Heijden (Koen van Velsen architecten) in dit 
tafelgesprek het plan voor de OV Terminal toe.
Over de ontwikkelingen aan de westzijde van de OV Terminal 
ging moderator Paul Verlinden in gesprek met de architect 
van het Gerechtsgebouw Rob Hootsmans (Hootsmans 
Architectuurbureau) en Oana Rades van het ontwerpteam 
5TRACKS (Shift architecture urbanism en Powerhouse 
Company). 
Voor het tafelgesprek over de oostkant van de OV Terminal 
zaten Jeroen Schipper (Diederendirrix architecten) en 
Rinus Roovers (Rinus Roovers Architectuur) aan tafel om de 
ontwikkelingen aan de oostkant toe te lichten. Diederendirrix 
tekende eerder voor de stedenbouwkundige visie Drie 
Hoefijzers. Rinus Roovers ontwierp het wooncomplex 
Oranjekwartier op dit voormalige terrein van de bierbrouwerij. 
Daarnaast is hij als architect geselecteerd voor de westpunt 
van het Drie Hoefijzers-noord. 
Voorafgaand en na afloop van de gesprekken verzorgde 
Ravanello Food & Concepts drank en hapjes. 

Wanneer: 7 september 2016
Partners: BNA kring West-Brabant, poppodi-
um Mezz, dagblad BN De Stem, NS Stations, 
Paul Verlinden, Arjan Harbers, Onno van der 
Heijden, Steven van der Heijden, Rob Hoots-
mans, Oana Rades, Jeroen Schipper, Rinus 
Roovers, Ravanello Food & Concepts
Bereik: bezoekersaantal: ca.80
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1.1.5. Ruimtelijke kwaliteit in tijden van een terugtrekkende 
overheid (8 december 2016)

Moderator van dit BLAStcafé was Marcel Hermans, 
werkzaam als gebiedsmanager binnenstad bij de gemeente 
Breda. Als sprekers waren uitgenodigd: Koert Vermeulen - 
Centrummanager Ondernemersfonds Breda, Eloi Koreman  - 
beeldend kunstenaar, Lisette Spee -beeldend kunstenaar, City 
of Imagineers, Peter van Schie, stedenbouwkundige gemeente 
Breda, Christel Eversdijk, landschapsarchitect Gemeente 
Breda, Paul van Heteren, projectontwikkelaar en Paul van de 
Grinten, voormalig directeur Bouw- en Woningtoezicht Breda.

De sprekers belichtten, elk vanuit hun eigen discipline, 
verschillende aspecten van ruimtelijke kwaliteit en die 
van Breda in het bijzonder. Aan het eind van de avond 
onderschreef iedereen dat de ruimtelijke kwaliteit van 
de stad voor verbetering vatbaar is. Om die reden is een 
volledig terugtrekkende rol van de overheid niet wenselijk. De 
verschillende partijen zouden hun krachten moeten bundelen 
met de kwaliteit voor het grote geheel steeds in het vizier. De 
rol van de overheid wordt meer ondersteunend en sturend en 
niet alleen bepalend. Voorbeeldprojecten kunnen overtuigen 
om de kwaliteit ook elders in de stad aan te pakken. De 
nieuwe omgevingswet gaat een belangrijke rol spelen om de 
ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte specifieker te 
waarborgen.

1.2  Welstandsprijs Breda 

Sinds 2015 kent Breda de Welstandsprijs Breda, een initiatief 
van BLASt  en de BNA kring West-Brabant. De organisatie van 
de prijs wordt ook door hen uitgevoerd. Met deze prijs willen 
BLASt en de BNA de verdere ontwikkeling van de ruimtelijke 
kwaliteit van de stad Breda stimuleren.

Bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente 
Breda passeert jaarlijks een grote hoeveelheid plannen voor 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze plannen 
vormen de basis van de prijs. De CRK stelt hieruit een longlist 
samen. Een jury beoordeelt de plannen, nomineert en wijst 
vervolgens een winnaar aan.

De Welstandsprijs Breda bestaat uit de Bredase roede, een 
oude bouwkundige lengtemaat die uniek was in de Baronie 
van Breda en destijds essentieel voor de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving.

De jury bestond uit vertegenwoordigers van BLASt en de BNA 
kring West-Brabant.

Op 14 januari, tijdens het BLAStcafé, maakte Henk Korteweg, 
voorzitter van de CRK bekend dat de eerste Welstandsprijs 
Breda is gewonnen door het Haagse architectenbureau 
Atelier Pro voor zijn ontwerp voor het Vitalis College aan de 
Biesdonkweg in Hoge Vucht. De jury prees de ‘bijzondere 
gebouwvorm, die een logisch gevolg is van de functionele 
verweving van het programma. Het beoogde eindresultaat 
biedt op alle onderdelen, van groot tot klein, extra kwaliteit.’ 

Wanneer: 8 december 2016
Partners: BNA kring West-Brabant, poppodi-
um Mezz, Marcel Hermans, Koert Vermeulen, 
Eloi Koreman, Lisette Spee, Peter van Schie, 
Christel Everdijk, Paul van Heteren, Paul van 
de Grinten
Bereik: bezoekersaantal: ca.70

Partners: m.m.v. BNA kring West-Brabant, 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de 
gemeente Breda



Jaarverslag 2016  Stichting BLASt            pagina 14                   pagina 15         www.stichtingblast.nl

1.3  Cultuurnacht (22 januari 2016)

In 2016 heeft BLASt voor het eerst meegedaan aan de 
jaarlijkse Cultuurnacht. Door voor een avond intrek te nemen 
in de leegstaande Backer en Ruebhal heeft BLASt deze plek 
letterlijk in de schijnwerpers gezet.
De voormalige werkplaats van machinefabriek Backer en 
Rueb, aan de Speelhuislaan, is een bijzonder industrieel 
pand uit de jaren dertig. Bewoners uit de wijk Belcrum 
zetten zich in voor het behoud van deze hallen. Het voorste 
gedeelte van het Backer & Ruebcomplex is nu in gebruik als 
bedrijfsverzamelgebouw. Het complex is een herkenbare plek 
voor Belcrum, veel bewoners hebben er een belangrijk deel 
van hun leven gewerkt.

BLASt organiseerde een geslaagde avond waarop 
architectuur, kunst en cultuur samen kwamen in een 
bijzondere ruimte. Het collectief Afterlight was gevraagd mee 
te denken over het tot leven brengen van de ruimte. Afterlight 
verzorgde een projection mapping installatie: een maquette 
van zes bij drie meter met geometrisch geabstraheerde 
blokken, die de wijk Belcrum verbeeldden, in isometrisch 
perspectief, met de gebouwen in tempex als een reliëf er 
bovenop. Een lijnen- en vlakkenspel laat het gebied zien waar 
mensen wonen en werken. Als de zon ondergaat, laten licht 
en schaduw een andere kant van het gebied zien. Bij het 
ontwerpen van deze installatie liet Afterlight zich inspireren 
door ‘Victory Boogiewoogie’  van Piet Mondriaan. Mondriaan 
laat daarin de dynamiek, levendigheid en abstractie van een 
gebied zien. 

 

Wanneer: 22 januari 2016
Partners: Afterlight, eigenaar van Backer en 
Rueb, organisatie Cultuurnacht
Bereik: bezoekersaantal: ca.600 à 650

1.4  Dag van de Architectuur – Fietsen langs het spoor

Tijdens de landelijke Dag van de Architectuur, op 18 juni, stond 
het nieuwe stationsgebied Spoorzone VIA Breda centraal. Dit 
was de tweede activiteit van het vierluik activiteiten dat BLASt 
organiseerde over het nieuwe station. In samenwerking met 
de BNA kring West-Brabant en lokale architectenbureaus werd 
een fietsroute door het Stationskwartier, de Drie Hoefijzers, 
het Haveneiland en De Triple-O-Campus georganiseerd.

Tijdens de fietsroute kregen de deelnemers de gelegenheid 
nader kennis te maken met verschillende projecten binnen 
VIA Breda. Deskundige gidsen lichtten de projecten toe. 
Verzamelpunt van de fietsroute was BLAStpoint – de tijdelijke 
ruimte in het station. De opening van de dag werd verricht 
door wethouder van Cultuur, Marianne de Bie.   
De dag werd afgesloten met een borrel in de Belcrum 
watertoren.

Voor de deelnemers had BLASt een reeks ansichtkaarten van 
de bezochte projecten gemaakt. 
BLASt wil deze reeks de komende jaar uitbreiden met andere 
thema’s en projecten.

Rondleidingen werden verzorgd door:
•  Ben Baudoin van Baudoin van Alphen Architecten 

(afvaldepot)
•  Frank van Gurp van Atelier2 architecten (Blushuis)
•  Yorick Hendrickx van Grosfeldvandervelde Architecten 

(Slangentoren)
•  Arthur Teuwen van TTRR (Brouwhuis)
•  Harold van den Broek van de Gemeente Breda (openbare 

ruimte VIA Breda)
•  Marc Riemens van Man van Steen (Stek)
•  Ineke Spapé van SOAB (Belcrum watertoren)
•  Sonny Hos (Pier 15)

Bij de start van de Dag van de Architectuur was ook de 
prijsuitreiking van de Camera Obscura prijsvraag. Maarten 
Heijkamp, beeldend kunstenaar uit Amsterdam heeft deze 
gewonnen. Hij kreeg uit handen van wethouder de Bie een 
cheque ten gunste van de bouw van zijn voorstel. Samen met 
het  voorstel van Maarten Heijkamp zijn deze dag alle andere 
inzendingen geëxposeerd geweest in BLAStpoint.

Wanneer: 18 juni 2016
Partners: m.m.v. BNA kring West-Brabant, 
diverse lokale architectenbureaus, NS Stati-
ons, gemeente Breda, VIA Breda
Bereik: bezoekersaantal: 100
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1.5 Prijsvraag: Mobiele Camera Obscura

In 2016 heeft BLASt voor het eerst een kleine architectonische 
prijsvraag uitgeschreven. Deze was gericht op realisatie; het  
resultaat is gebouwd en heeft tijdens het festival BredaPhoto 
(15 september – 30 oktober) gefunctioneerd.

Voor het onderwerp Camera Obscura heeft BLASt de 
samenwerking gezocht met BredaPhoto, het fotofestival 
dat in het najaar van 2016 haar zevende editie beleefde. De 
samenwerking past in het streven om verbinding te maken 
met culturele instellingen in Breda. 
Samen met BredaPhoto is een prijsvraag uitgeschreven om 
een mobiele camera obscura te ontwerpen, met het idee 
om een donkere kamer als een architectonische opgave te 
beschouwen en het tevens als fotografisch principe aan 
de orde te stellen. Door de unit mobiel te laten zijn kon 
deze op verschillende plekken in de stad getoond worden, 
demonstraties geven en fotografische beelden maken.
De prijsvraag is binnen de vakwereld van ontwerpers uitgezet, 
maar hobbyisten en enthousiastelingen konden ook meedoen. 
In totaal hebben twaalf deelnemers een idee ingezonden. 
De jury bestond uit Ton van Beek (BLASt), Jan Schaerlaekens 
(BredaPhoto) en, als extern jurylid, Sander Wassink 
(Collaboration-O). De jury heeft zowel gekeken in hoeverre het 
concept een interessante toevoeging aan het fotofestival kon 
zijn, als naar aan de praktische uitvoerbaarheid.
 
‘De fotografische hamer’ van de Amsterdamse kunstenaar 
Maarten Heijkamp heeft gewonnen. 
Wethouder Marianne de Bie reikte hem de prijs uit tijdens de 
Dag van de Architectuur in BLAStpoint, waar op die dag ook 
een presentatie van alle prijsvraaginzendingen was te zien.

Het idee van Heijkamp betrof een grote mobiele kar, 
waarbinnen beelden konden worden gemaakt in kleitabletten 
door middel van een pneumatische hamer. De hamer werd 
aangestuurd door pulsen die in sterkte varieerden naarmate 
de lichtsterkte op het onderwerp veranderde. Het resultaat 
zijn kleitabletten met intrigerende geabstraheerde beelden in 
reliëf. 
 
Tijdens het fotofestival heeft Maarten Heijkamp gedurende 
vijf dagen met zijn camera obscura fotografische beelden 
gemaakt en de werking van zijn procedé gedemonstreerd. Het 
voornemen is de resultaten, kleitabletten van ongeveer 50 x 
50 cm, in 2017 te tonen. 

 

Wanneer: 15 september – 30 oktober
Partners: BredaPhoto, Collaboration-O, 
Maarten Heijkamp
Bereik: bezoekersaantal: 300-350
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1.6  Rondleidingen nieuwe stationscomplex Breda

Binnen het vierluik aan activiteiten in het kader van de 
opening  Spoordroom heeft BLASt op zaterdag 10 september 
een reeks rondleidingen georganiseerd in de OVTB. Op 
donderdag 8 september 2016 was de feestelijke opening van 
het gebouwencomplex door staatssecretaris Sharon Dijkstra. 
In het weekend erna zijn er festiviteiten in en rond het station 
georganiseerd, met daarbij ook de rondleidingen van BLASt.  
 
BLASt heeft dankbaar gebruik gemaakt van het BLAStpoint. 
Er waren foto’s te zien van het bouwproces van het 
station, gemaakt door bureau Nine en beschikbaar gesteld 
door Prorail. Van hieruit vertrokken steeds vier groepen 
belangstellenden onder begeleiding van deskundige gidsen 
door het gebouw. Er zijn veertien rondleidingen geweest met 
in totaal ruim tweehonderd belangstellenden. 
 
De rondleidingen hadden een thematische opzet: zo was 
er de mogelijkheid een appartement te bezoeken en een 
van de bedrijfspanden in het station (NewCold). Ook was 
er gelegenheid door de architect van het stationscomplex, 
Koen van Velsen rondgeleid te worden. Bouwmanager Jo 
Mans van Prorail en de gemeentelijke projectmanagers Edwin 
Vermeulen en Bertwin van Rooijen lieten onbekende plekken 
in het gebouw zien en gingen nader in op het bouwproces. 

 

Wanneer: 10 september 2016
Partners: VIA Breda, gemeente Breda, NS 
Stations, ProRail, Nine, NewCold, architec-
tenbureau Koen van Velsen, Jo Mans van Pro-
rail, Edwin Vermeulen, Bertwin van Rooijen, 
bewoners stationscomplex
Bereik: bezoekersaantal: ruim 200

2. Opdrachten voor derden

Behalve autonoom heeft BLASt ook activiteiten op het gebied 
van architectuur, landschap en stedenbouw in opdracht van 
derden georganiseerd. Dit kunnen zowel private als publieke 
opdrachtgevers zijn. De bedoeling is dat BLASt deze werkwijze 
de komende jaren continueert.

2.1. Rondleidingen

BLASt heeft in 2016 rondleidingen gehouden in de OVTB en 
het gebied van VIA Breda.
Rondleidingen die in 2016 zijn gehouden:
• 22 juni:  Gemeente Haarlemmermeer & ABC 

architectuurcentrum Haarlem
• 20 oktober: Netwerk de Maatschappij / Hartogs Advocaten

2.2. Krachtatelier Havenkwartier

Een andere vraag vanuit de gemeente Breda betrof het 
organiseren van een Krachtatelier over het Havenkwartier. 
Het college van burgemeester en wethouders van Breda 
heeft opdracht gegeven voor een gebiedsvisie voor het 
Havenkwartier. BLASt werd ingehuurd om de bijeenkomst 
met betrokkenen te faciliteren. Dit gaf BLASt de gelegenheid 
om zowel haar organisatiekracht te laten zien als om 
verschillende partijen met elkaar in gesprek te brengen over 
dit interessante herontwikkelingsgebied.

Het Havenkwartier is een grotendeels vervallen 
bedrijventerrein aan de rand van de wijk Belcrum. 
Eens levendig en bruisend met zware industrie en 
havenactiviteiten, nu een grotendeels verlaten gebied, waar 
alleen nog grote gebouwen herinneren aan het levendige 
verleden. 

Op donderdag 24 november vond het Krachtatelier plaats. 
Gedurende de middag en de avond is BLASt met bewoners uit 
Belcrum, ambtenaren, eigenaren en ontwikkelaars in gesprek 
gegaan over de gewenste ontwikkeling van het gebied.  
Als start zijn de deelnemers ’s middags door het gebied 
rondgeleid. Voor het avondprogramma werden de deelnemers 
in thematische groepen onderverdeeld. Onder leiding van 
een van de BLASt-leden is elke groep aan de slag gegaan met 
tekeningen, plattegronden en post-it’s.

De besproken thema’s in de groepen had betrekking op de 
kernpunten voor de ontwikkeling van het Havenkwartier: 
respectievelijk de gewenste dynamiek; de verbinding 
met de stad; de aanwezigheid van water en de haven; de 
programmering en het karakter en identiteit van het gebied. 
Onder leiding van Cees Donkers (Qase Urban Studio en 
voormalig stedenbouwkundige gemeente Eindhoven) zijn 
de resultaten van de tafelgesprekken in een plenaire sessie 
teruggekoppeld en bediscussieerd. Vervolgens zijn deze 
resultaten door BLASt in een  verslag vastgelegd en aan de 
gemeente aangeboden.
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3. Communicatie

BLASt heeft in 2016 ook vooruitgang geboekt in de 
professionalisering van haar communicatie en pr.  Behalve 
een website en een goed bezochte Facebook-pagina 
(het aantal volgers steeg van 150 naar 278) heeft BLASt 
inmiddels ook een nieuwsbrief, die wordt verspreid onder 276 
abonnees. De nieuwsbrief is in 2016 acht keer verschenen. 
Ook heeft BLASt dit jaar via de media meer aandacht voor 
haar activiteiten weten te genereren. Dit alles heeft geleid 
tot een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers bij de 
verschillende programmaonderdelen.

BLASt streeft er in haar programmering naar diverse 
doelgroepen te bereiken. Sommige activiteiten richten zich 
meer op professionals, andere meer op een breed publiek 
met interesse voor wat er zich op het gebied van landschap, 
architectuur en stedenbouw in Breda afspeelt.

4. Samenwerking 

Een belangrijke ambitie van BLASt voor 2016 was de 
samenwerking met Bredase cultuur- en stadsmakers te 
intensiveren. Uit de vele hiervoor genoemde namen van 
personen en organisaties blijkt al, dat BLASt er in 2016 in is 
geslaagd haar netwerk in Breda aanmerkelijk uit te bouwen. 
Een mooi voorbeeld van samenwerking is de wijze waarop het 
jaarprogramma 2017 tot stand is gekomen.
Om tot dit jaarprogramma te komen, is een drietal avonden 
georganiseerd met een aantal vakgenoten. Bij deze 
inputsessies waren onder andere de volgende organisaties 
vertegenwoordigd: 
• professionals uit de vakgebieden Landschapsontwerp, 

Architectuur en Stedenbouw; 
• Gemeente Breda; 
• NHTV (HBO onderwijs in Breda) 
• inwoners van Breda met affectie voor de vakgebieden. 

Met de input van deze sessies heeft BLASt de thema’s wonen, 
water en de militaire geschiedenis van Breda als basis voor 
haar jaarprogramma 2017 geformuleerd. Met deze thema’s 
zoekt BLASt tevens aansluiting bij het nog in ontwikkeling 
zijnde gemeentelijk programma ‘Het Verhaal van Breda’, dat 
als doel heeft het DNA van de stad te vinden en te benoemen.
Naast BLASt hebben aan de gesprekken de volgende 
deskundigen deelgenomen:

•  Christel Smeets - Architect Breda;
•  Lode Havermans - Architect Breda;
•  Marc Holvoet - Stedenbouwkundige; Docent NHTV;
•  Thomas van Wanrooij - Stedenbouwkundige Roosendaal;
•  Marnix Scholman - Stedenbouwkundige  Breda;
•  Harold van den Broek - Landschapsarchitect Breda
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Prijs voor nieuwe Vitalis College in Breda
Geplaatst op 14 januari 2016;  Laatste update 14 januari, 21:45;

BREDA - Een primeur donderdagavond voor het Vitalis College in Breda. Althans voor de architecten van het Haagse Atelier Pro, de
ontwerpers van de nieuwbouw van de school. Zij kregen in Mezz de allereerste Bredase 'Welstandsprijs'.

Die prijs is een initiatief van het Bredase architectenplatform BLASt in samenwerking met de architecten branchevereniging BNA, kring
West-Brabant. Die twee vragen op die manier aandacht voor al die nieuwbouwplannen die elk jaar op de bureaus terecht komen van de
leden van de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie).

Aan die commissie de taak om de ontwerpen aan de hand van objectieve criteria te beoordelen. Bedoeling daarvan is dat er in Breda geen
'Belgische toestanden' ontstaan. Dat er niet zomaar lukraak gebouwen worden neergezet die totaal niet passen in straat- en stadsbeeld.

Het is niet de taak van de commissie om te kijken of de architectuur eigenlijk ook niet heel mooi of heel vernuftig is. Dat zou te subjectief
zijn. Best jammer, vinden BLASt en BNA. Vandaar de prijs.

Uit een lange lijst ontwerpen die de twee kregen van de commissie, werden er uiteindelijk vier genomineerd. De eerste plaats was dus voor
het Vitalis College. De nieuwe rechtbank van de architecten CIE in samenwerking met Paul de Ruiter, was goed voor een tweede plaats.
Als derde werd de nieuwbouw voor de internationale school van RoosRos Architecten gekozen. Een eervolle vermelding was er voor een
woning die het bureau Grosfeld Van der Velde Architecten had getekend.

Het ontwerp voor het Vitalis College sprong er -volgens BNA en BLASt- uit, omdat elk detail kwaliteit uitstraalt. De winnaar kreeg een
houten 'Roede'. Die verwijst naar de oude Bredase lengtemaat die die naam had.

© BN DeStem, op dit artikel rust copyright.

Meer Breda

1.  Man zwaargewond na val van loopbrug station Breda: politie op zoek naar identiteit slachtoffer

2.  Een dag vol verrassingen voor Ana Elena (2) na maanden van ziekenhuisbezoeken

3.  Auto botst met motorrijder bij wegafsluiting A27 in Breda

4.  Temperatuur gaat oplopen: donderdag zomers warm, maar maandag eerst nog regen

5.  Pinautomaat Chaam verhuist ondanks protest

6.  Huurgelden sportclubs Breda gaan op de schop, college wil 'eerlijker verdeling'

Meer nieuws uit Breda

Reageer

Laatste reacties 1

1. emmetje

Datum geplaatst
15 januari 2016, 16:12

Moderatie
0 0 Reageer

En waar komt dat nieuwe Vitalis dan te staan?

Beschrijving
Het ontwerp voor het Vitalis College in Breda.

Fotograaf
Atelier Pro
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Ton van Beek
Via Stichting BLASt krijgt Breda vorm

BREDA

ARCHITECTUUR HERONTWIKKELING+

DIT GAAT OVER

Architectuur  Duurzaam

Gebiedsontwikkeling

Herontwikkeling

IN Breda

Wo 24 feb 2016

DELEN

 Stadsambassadeur Breda

GESCHREVEN DOOR
Anita Broekhuizen
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"Onze organisatie richt zich niet alleen op architecten
onderling, maar is er voor alle inwoners van Breda."

Breda heeft heel wat te bieden op het gebied van architectuur, zowel
historische gebouwen als moderne gebouwen. Stichting BLASt houdt
iedereen op de hoogte van wat er leeft in de stad op gebied van
stedenbouw. Ton van Beek vertelt meer over Stichting BLASt.

Waar staat stichting BLASt voor?
Breda, Landschap, Architectuur en Stedenbouw. Het gaat over alles wat er in

Breda plaats vindt op deze gebieden. We geven plaats aan activiteiten die

Breda vormgeven. Wij zijn een platform van waaruit mensen een mening

kunnen vormen, wij organiseren discussies, lezingen en excursies rondom

verschillende ruimtelijke thema’s. Toen Gebouw F stopte zijn wij verder

gegaan met het gat dat ze achterlieten. Het kon toch niet dat Breda geen

eigen architectuurcentrum heeft? Onze organisatie richt zich niet alleen op

architecten onderling, maar is er voor alle inwoners van Breda. Er is contact

met verschillende architectencentra in Brabant. Samen organiseren we

bijvoorbeeld bijeenkomsten voor jonge Brabantse ontwerpers waarbij de

vraag centraal staat hoe je een eigen ontwerppraktijk opzet.

Hoe zie je dat Breda vorm krijgt?
Door de crisis gingen de ontwikkelingen wat minder snel. Nu gebeurt er weer

heel veel. Met name rondom thema’s als duurzaamheid, energietransitie en

hergebruik. Oude gebouwen krijgen een nieuwe herbestemming. Dit gebeurt

vanuit de gemeente, burgers en bedrijven. Samen maken ze de stad.

© Stichting BlaSt

Hoe bereiken jullie de burgers?
Er zijn verschillende activiteiten die vooral voor burgers interessant zijn. Bij

de dag van architectuur stellen we bijzondere gebouwen open voor publiek.

Er is een architectuurprijs in het leven geroepen voor wat er het afgelopen

jaar nieuw is gebouwd. En er komt volgend jaar een Singelsafari waarbij

Home Steden Transities Agenda'(Volg ons ' )'

Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu
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5. Organisatie en bestuur BLASt 

BLASt heeft in 2016 enkele organisatorische wijzigingen 
ondergaan.
Geert van de Aa heeft BLASt per 1 januari 2017 verlaten, hij is 
verhuisd en kan zijn werkzaamheden niet meer combineren 
met BLASt, maar blijft wel verbonden met BLASt. Joris Klein 
maakt nog steeds deel uit van BLASt, hij heeft zijn bijdragen 
echter op een lager pitje moeten zetten vanwege zijn studie 
aan de TU in Delft.
 
Het formele bestuur bestaat momenteel uit: 
Martien Kuipers, Voorzitter;
Ton van Beek: Secretaris; 
Roel Wildervanck; Penningmeester.
 
Naast de formele bestuursleden bestaat BLASt uit: 
Ton Gjeltema;
Edwin Witte;
Willemien Heezen;
 
Aan het einde van 2016 hebben Dennis Pas en Bjorn 
Kasandikromo zich bereid gevonden BLASt op reguliere basis 
te ondersteunen.
 
Naast de vaste kern van BLASt zijn er ook vrijwilligers:
Marielle Overboom, 
Jac Verhoeven, 
Tijmen Verhoef

Nawoord

Op deze plaats dankt BLASt iedereen die het in 2016 mede 
mogelijk heeft gemaakt als het Bredase architectuurplatform 
te functioneren:

•  de gemeente Breda voor haar jaarlijkse financiële 
bijdrage;

•  VIA Breda voor haar? Projectsubsidie;
•  BNA kring West-Brabant voor het programmatisch 

partnerschap;
• alle gastsprekers en deelnemers die veelal belangeloos of 

voor een geringe vergoeding hebben meegewerkt aan de 
verschillende programmaonderdelen;

• alle stedelijke partners voor de plezierige samenwerking;
• en last but not least: allen die op vrijwillige basis een 

bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van de 
activiteiten.



Cultuurnacht: Seeligkazerne

BLASt wil als nieuw Breda’s architectuurcentrum kenmerkende Bredase architectuur, landschap en 
stedenbouw onder de aandacht brengen. In de vorm van een expositie waarbij kunst en architec-
tuur, stedenbouw en landschap samen komen. 
 
Door de huidige ontwikkelingen viel de keuze op het noordelijke deel van het Seelig terrein. De 
Seelig kazerne is een van de drie kazerneterreinen binnen de singels van Breda. Ooit gelegen aan 
de door de stad meanderende Mark is het voor een groot deel aangelegd op de voormalige stads-
omwalling. De beslotenheid van het terrein is eigen aan de kazernefunctie. Een band met de plek 
hebben de meeste Bredanaars niet.  
 
We liften mee op de huidige planontwikkelingen, begin 2017 wordt begonnen met de eerste trans-
formaties. Tijdens Cultuurnacht wordt dan ook het terrein voor het eerst opengesteld. De plannen 
voorzien in een publieksfunctie voor de historische gebouwen en een grote beleefbaarheid van de 
terreinen. Daarnaast wordt de nieuwe Mark afgemaakt en wordt de stad weer met haar oorsprong 
verbonden.

Tijdens de cultuurnacht organiseert BLASt in samenwerking met Mezz een cultureel programma 
rond het thema macht. 
Vanuit de ontwerpdisciplines waar BLASt voor staat, stellen we de volgende vragen:
• Is er ooit een stedenbouwkundig ontwerp geweest? 
• Wat maken deze gebouwen zo interessant?
• Wat is de betekenis van nu in vergelijking met toen?
Deze vragen worden concreet vertaald in de volgende activiteiten:

• Het vertalen van een Taptoe naar een hedendaagse kleinkunst voorstelling;
• Theatrale belichting en mapping van de gebouwen en de stedenbouwkundige / landschappelijke 

setting.
• Rondleidingen door oud-studenten (officiers)
• Expositie van ‘relikwieën’ van de voormalige officiersopleiding als sfeerbeeld van de toenmalige 

werkcultuur 

1

Breda Landschap

Architectuur &

Subsidie aanvraag jaarprogramma 2015
Stichting BLASt

Stedenbouw


