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De BLAStprijs (voorheen Welstandsprijs Breda) is een initiatief van het
lokale platform BLASt (Breda, Landschap, Architectuur, Stedenbouw) en de
BNA kring West-Brabant. Dit jaar wordt de prijs voor de derde maal uitgereikt. Doel van de prijs is om de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit
in Breda te stimuleren.
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De jury

Vorig jaar is de prijs uitgereikt in de categorieën woningbouw en erfgoedtransformatie. Winnaar in de categorie woningbouw was het ontwerp van
Bedaux de Brouwer Architecten voor de Gasthuyspoort, winnaar in de
categorie erfgoedtransformaties was het ontwerp van C5 Architecten voor
Hotel Nassau Breda.

				Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Breda
				Gemeente Breda
				BNA kring West-Brabant
				Stedelijk Museum Breda

Dit jaar is gekozen voor de categorieën bedrijfspand en winkelpui in de
historische binnenstad.

© Stichting BLASt

•

Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere
wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming is verleend.

INTRO

Foto’s en afbeeldingen zijn afkomstig van de betrokken architecten.

Bedrijfspand Bedrijventerreinen vormen de entrees van de stad. In Breda
zijn de afgelopen jaren nieuwe werklandschappen ontwikkeld zoals
Breepark en het Rithmeesterpark. Kwalitatief hoogwaardige vormgeving
van deze ‘stadspoorten’ draagt bij aan een positief imago van de stad.

• Winkelpui In 2017 is het historisch centrum van Breda uitgeroepen tot
beste binnenstad van Nederland. Een goede winkelpui is ‘toekomstproof’
en reageert niet alleen op de historische context maar draagt ook bij
aan de groeiende vraag naar beleving.

			

Mede mogelijk gemaakt door:
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PROCEDURE
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Breda maakt
een selectie van plannen waarvoor een omgevingsvergunning is ingediend.
Nieuw is dat ook architecten, ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers
hun project voor de BLAStprijs kunnen aanmelden. Deze aanmeldingen
vormen samen met de selectie van de CRK de longlist. Uit deze longlist
nomineert de vakjury per categorie drie projecten en wijst daaruit per
categorie een winnaar aan. De projecten worden beoordeeld op hun
architectonische, ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit. Voorwaarden
zijn dat het ontwerp in de afgelopen drie jaar is gemaakt en dat de uitvoering van het project in 2015, 2016 of 2017 is begonnen.
De BLAStprijs bestaat uit een Bredase roede, een historisch bouwkundige
lengtemaat die uniek was voor de Baronie van Breda.

JURY
De jury van de BLAStprijs 2018 bestaat uit Hans Lensvelt (directeureigenaar van project- en kantoorinrichting Lensvelt BV), Xander Vermeulen
Windsant (architect-eigenaar van XVW architectuur en voorzitter van het
Bosch Architectuur Initiatief) en Gert-Jan Wisse (landschapsarchitect bij
Bureau B+B).
De jury is van mening dat de nominaties als project moeten worden
beoordeeld: niet alleen een aantrekkelijk ontwerp is van belang, maar
ook een doordachte inbedding in de omgeving en bovendien een goed
en soms moedig opdrachtgeverschap. De ontwikkeling van de ruimtelijke
kwaliteit laat zien hoe goed het met de stad gaat. Met de keuze van de
genomineerden en de winnaars vraagt de jury aandacht voor projecten die
niet alleen uitblinken in termen van ruimtelijke kwaliteit, maar die ook een
meerwaarde bieden voor de omgeving en daarmee een voorbeeldfunctie
vervullen; ze laten zien wat er in de toekomst mogelijk is.
De jury heeft, gezien de kwaliteit van de ingediende ontwerpen, besloten
om in de categorie winkelpui geen drie, maar twee projecten te nomineren.
Beide nominaties onderstrepen - elk op hun eigen manier - dat een goed,
eigentijds ontwerp voor een winkelpui moeiteloos en overtuigend in de
historische context van de binnenstad kan worden ingepast.
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NOMINATIES

Bond Park (Graaf Engelbertlaan) naar een ontwerp van EA Architects,
uitgewerkt door B&B Architecten
Met deze transformatie krijgt het voormalige Esso-gebouw, een landmark
voor Breda, een tweede leven. Het transformeert van een kantoorpand
met een gesloten karakter naar een werk- en ontmoetingsplaats met een
open, transparante uitstraling. Ook de groene buitenruimte is met zorg
doorontwikkeld. De jury prijst de moed van de eigenaar om in dit project
te investeren en bewust te kiezen voor hergebruik.
Bond Park

Cook&Boon (noordelijke rondweg) naar een ontwerp van dedato
ontwerpers en architecten
Dit betreft een nieuw gebouw met kantoren, een koffiebranderij, een
toonzaal en een warehouse op een bedrijventerrein. Het is een verdienste
dat het programma, dat in feite vrij banaal is, zo goed is uitgevoerd. De jury
prijst de eerlijkheid van het ontwerp; het gebouw, dat is uitgevoerd in glas,
beton en staal, is transparant en goed leesbaar. Punt van kritiek is dat het
landschapsontwerp niet is ontwikkeld.

BEDRIJFSPAND

NOMINATIES

De jury heeft in de categorie bedrijfspand drie projecten genomineerd, te
weten:

Krinkels (hoek Princenhagelaan/zuidelijke rondweg) naar een ontwerp van
Paul de Ruiter Architects in samenwerking met Buro Lubbers
Dit nieuwe kantoor ligt op een zichtlokatie aan een van de poorten van
Breda, zorgvuldig ingepast in een groene, parkachtige omgeving. Context
en locatie zijn interessant; het ontwerp incorporeert een historisch relict
van de infrastructuur en geeft dat terug aan het landschap. De jury
waardeert het ontwerp voor het gebouw, al is het vrij schematisch van
opzet, en is onder de indruk van de ambitie van het project als geheel.

Cook&Boon

Krinkels
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NOMINATIES
De jury heeft in de categorie winkelpui twee projecten genomineerd, te
weten:

Van Bommel (Veemarktstraat) naar een ontwerp van Van Rietschoten
Design
Deze nieuwe pui voor een bestaand dubbel winkelpand laat zien dat ook in
een historische binnenstad oud en nieuw prima samen kunnen gaan.
De pui heeft verticale lijnen en is opgetrokken uit geanodiseerd aluminium
en glas. Die gedurfde aanpak roept sterke, uiteenlopende reacties op. De
jury vindt de pui een uitspraak anno nu en waardeert het ambitieniveau.

WINKELPUI

NOMINATIES

Costes (Ginnekenstraat) naar een ontwerp van Rijnboutt
Met deze nieuwe voorgevel voor een vestiging van een modeketen is een
heel slecht pand sterk verbeterd. Om de gevel aan te laten sluiten bij het
gemengde gevelbeeld van de straatwand is als inspiratie teruggegrepen
op het Hollands classicisme. De jury vindt het een goede invuloefening,
die zich met haar zorgvuldige bescheidenheid voegt naar het straatbeeld.

Costes

Van Bommel
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WINNAARS
Unaniem heeft de jury tot winnaars van de BLAStprijs 2018 gekozen:

In de categorie winkelpui: het ontwerp van Van Rietschoten Design voor
Van Bommel

WINNAARS

Deze nieuwe pui voor een bestaand dubbel winkelpand, opgetrokken
uit geanodiseerd aluminium en glas, laat zien dat ook in een historische
binnenstad oud en nieuw prima samen kunnen gaan. De jury prijst het
hoge ambitieniveau van dit plan en kan waarderen dat het ontwerp niet
historiserend is, maar een duidelijke ingreep, een uitspraak anno nu. In een
eigentijdse taal wordt genuanceerd omgegaan met de historische panden,
waaraan de pui een toevoeging is. Die gedurfde aanpak roept sterk
uiteenlopende reacties op, maar dat is juist een verdienste, vindt de jury.
De binnenstad heeft monumenten van de toekomst nodig om aantrekkelijk
te blijven en aan te sluiten bij de wens van beleving. Dit moet niet de norm
worden, maar het is wel heel goed en geeft de binnenstad een boost. Een
overtuigende winnaar.

In de categorie bedrijfspand: het ontwerp van Paul de Ruiter Architects
voor Krinkels

Dit nieuwe kantoor ligt op een zichtlokatie aan een van de poorten van
Breda, zorgvuldig ingepast in een parkachtig landschap. In het doordachte,
integraal ontworpen project versterken het prachtige gebouw, met zijn
glazen schil en groene daken, en de landschappelijke omgeving elkaar
voorbeeldig. Met name de context en de locatie maken het een heel
interessant project; het ontwerp incorporeert een historisch relict van de
infrastructuur en geeft dat terug aan het landschap. Zo wordt de ecologische hoofdstructuur versterkt, een mooie ambitie. De jury prijst het lef van
de opdrachtgever en roept nadrukkelijk op om het ambitieniveau dat uit de
tekeningen blijkt, vast te houden bij de uitvoering van het plan.

Ontwerp BLAStprijs: twintig voet vormen samen de Bredase roede
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Costes
Rijnboutt

Mede mogelijk gemaakt door:

