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De BLAStprijs is een initiatief van het lokale platform BLASt (Breda,
Landschap, Architectuur, Stedenbouw). Dit jaar wordt de prijs voor de
vierde maal uitgereikt. Doel van de prijs is om de ontwikkeling van de
ruimtelijke kwaliteit in Breda te stimuleren. Vorig jaar is de prijs uitgereikt
in de categorieën beste bedrijfspand en beste winkelpui. Winnaar in de
categorie beste bedrijfspand was het ontwerp van Paul de Ruiter Architects voor Krinkels, winnaar in de categorie beste winkelpui was
het ontwerp van Van Rietschoten Design voor Van Bommel.
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				Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Breda

Dit jaar is gekozen voor de categorieën kleine woninguitbreidingen, XS,
en grootschalige plannen, XL.

				Gemeente Breda
				Stedelijk Museum Breda

XS
Foto’s en afbeeldingen zijn afkomstig van de betrokken ontwerpers.

Sinds eind 2014 mag er meer vergunningsvrij worden verbouwd en
uitgebreid. Veel woningen worden aangepakt buiten het gezichtsveld van
de gemeente. Wat voor dakkapellen, serres en bijgebouwtjes heeft dat
opgeleverd? En hebben deze XS-ingrepen impact op het voorkomen van
de stad?

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

INTRO

				Qprint

XL
Breda is begonnen aan een groeispurt. De komende jaren worden in de
stad volgens planning duizenden woningen gebouwd. Hoe is het gesteld
met de kwaliteit van de stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies,
beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsplannen die hiervoor zijn ontwikkeld?

Mede mogelijk gemaakt door:
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PROCEDURE
Architecten, ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers kunnen hun
project voor de BLAStprijs aanmelden. Daarnaast maakt de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Breda een selectie van
plannen die zij aansprekend vindt. De aanmeldingen vormden 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. Voorwaarde voor een XS-project is dat het in
de afgelopen drie jaar is ontworpen, voor een XL-project is de voorwaarde
dat het in de afgelopen vijf jaar is ontwikkeld.
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 2019 bestaat uit Elma van Boxel (landschaps
architect-eigenaar ZUS/Zones Urbaines Sensibles), Marc Glaudemans
(voormalig lector Stedelijke Strategieën en directeur Academie voor
Architectuur en Stedenbouw, Tilburg) en Ninke Happel (architecteigenaar Happel Cornelisse Verhoeven Architecten).
De nominaties worden als project 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.
BLASttrofee 2019 (ontwerp Objected)
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NOMINATIES

NOMINATIES XL

De jury heeft in de categorie XS (kleine woninguitbreidingen)
drie projecten genomineerd, te weten:

De jury heeft in de categorie XL (grootschalige plannen) drie projecten
genomineerd, te weten:

Tuinberging (Baronielaan) naar een ontwerp van Oomen Architecten
Deze berging in de tuin van een woning aan de Baronielaan bestaat
uit een prefab container die is omtimmerd met onbehandeld Siberisch
larikshout. Het ontwerp is gebaseerd op een volume waaruit delen zijn
weggesneden. De aandachtige architectuur geeft dit bescheiden project
echt meerwaarde; het overtreft ver de kwaliteit van een tuinhuisje van de
bouwmarkt. De jury waardeert dat die moeite is genomen en prijst
de zorgvuldige detaillering van het ontwerp.

Lage Kant naar een ontwerp van Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen
De nieuwbouw aan de Lage Kant omvat vier evenwijdige bouwblokken
met een verpleeghuis en zelfstandige appartementen, verankerd in een
landschapsplan dat is geënt op de contouren van de voormalige bebouwing. De bouwblokken van de zorginstelling zijn verbonden door glazen
verbindingsgangen. De jury vindt de kwaliteit van het plan uitzonderlijk;
het project straalt een soort huiselijkheid uit, die goed past bij een
zorginstelling. Het is te prijzen dat de ontwerper, de zorginstelling
en de woningstichting (de opdrachtgever) hun nek hebben uitgestoken.
Architectuur en maatschappelijk belang gaan hier hand in hand.

Uitbreiding woonhuis MM (Ploegstraat) naar een ontwerp van
atelier2 architecten
De uitbreiding met een opbouw van drie aangrenzende woonhuizen in
een blok van vijf (1927) is tot stand gekomen als gezamenlijk initiatief van
de drie gezinnen. De opbouw aan de straatzijde is een kleine transformatie
maar wel een waardevolle, aldus de jury. Het is een heel alledaagse aanleiding, maar door de zorg die eraan is besteed, overstijgt het het gewone.
De ingreep in het straatprofiel werkt waardevermeerderend voor de straat.

Openbare ruimte Via Breda naar een ontwerp van gemeente Breda
De jury vindt het bewonderingswaardig hoe de visie voor de openbare
ruimte in het Stationskwartier is uitgerold en uitgevoerd; de gemeente
Breda zorgt goed voor het publieke domein. Het gerealiseerde plan is een
voorbeeld en inspiratie voor de plannen die op stapel staan; de jury hoopt
dat de gemeente vasthoudt aan het niveau dat Via Breda hier laat zien.
Wel vraagt de jury zich af waar de externe (landschaps)architecten zijn
gebleven, die bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Chassé Park wel
zijn ingezet. Zij kunnen het verschil maken en het plan boven het generieke
uittillen.

Transformatie schuur naar woning naar een ontwerp van
van Os Architecten
Met deze transformatie krijgt een historische Vlaamse schuur aan de rand
van het groene hart van woonwijk Haagse Beemden een tweede leven.
De schuur wordt gerenoveerd en verbouwd tot een hedendaagse woning.
Het ontwerp getuigt van respect voor de geschiedenis van het pand;
ingrepen zijn goed doordacht en houden het oorspronkelijke karakter
in stand. De jury waardeert de ambachtelijke aanpak en vindt de trans
formatie een geslaagd voorbeeld van hoe met erfgoed om te gaan.
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NOMINATIES

NOMINATIES XS

Gebiedsperspectief Havenkwartier naar een ontwerp van
gemeente Breda
Het Havenkwartier, een gebied van ruim 30 hectare ten westen van
de Stationslaan en de wijk Belcrum, moet uitgroeien tot een gemengd
stedelijk gebied met een eigen karakter, als aanvulling op de binnenstad.
De jury is onder de indruk van de actualiteit en ambitie die uit het plan
spreekt; het nieuwe stadsdeel wil uniek zijn. Wel tekent de jury aan dat het
nog een plan op papier is. De visie is weliswaar een heel knappe grond
legger, maar de gemeente moet hoeder zijn van de visie.
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uitbreiding woonhuis MM

BLAStprijs 2019
XS

atelier2 architecten

opdrachtgever
programma

locatie
ontwerp-uitvoering
aannemer

particulier
uitbreiding woonhuis
inhoud: 150 m³
oppervlakte: 42 m²
Ploegstraat 88a te Breda
2016
bouwbedrijf BOOT

WINNAAR XS
Unaniem heeft de jury tot winnaars van de BLAStprijs 2019 gekozen:

Het project omvat de uitbreiding van een drietal woonhuizen
door middel van een opbouw en is tot stand gekomen als een
gezamenlijk initiatief van drie gezinnen (collectief particulier
opdrachtgeverschap). De woonhuizen maken deel uit van
een woonblok van vijf woningen dat dateert uit 1927. De
oorspronkelijke architectuur van dit woonblok valt te duiden als
‘modern en stringent’, met authentieke details. In het ontwerp is
door atelier2 voorgesteld om deze architectuur te continueren
zodat de bestaande woningen en de uitbreiding een harmonisch
geheel vormen. Samen met de bewoners is gezocht naar
gezamenlijke uitgangspunten voor één ontwerp waarbinnen
ieder gezin hun eigen smaak of voorkeur kan implementeren.
Omdat de bestaande woningen hun eigen, individuele
voorkeurskleuren hadden, is vanuit de eenheid voor de
totale dakopbouw een neutrale antraciete kleur voorgesteld.
De kleur is consequent doorgevoerd in alle bouwonderdelen.

In de categorie XS: het ontwerp van atelier2 architecten voor
uitbreiding woonhuis MM

De bewoners van nr. 88a hebben gekozen voor een loftachtige
slaapverdieping om de ruimtelijkheid te blijven ervaren.
De open ruimte wordt georganiseerd door een functioneel
meubel- element waarin diverse functies (kledingkast, wastafel
en toilet) zijn opgenomen. Als basis is gekozen voor een fris
licht interieur met witte en lichtgrijze kleuren waarbinnen
houtachtige elementen zorgen voor warme accenten.
Diverse kamerplanten en kleurrijke accessoires complementeren
inmiddels het geheel tot een aangename plek om te rusten en
genieten.

Het ontwerpen van een dakkapel is een heel gangbare opdracht, maak
daar maar eens iets bijzonders van. Dit project aan de Ploegstraat laat
zien dat daar echt eer aan te behalen valt. De uitbreiding met een opbouw
van drie aangrenzende woonhuizen betekent een positieve ingreep in
het straatprofiel. Het is een kleine transformatie, maar het ontwerp voor
de opbouw is goed doordacht en verhoogt niet alleen de particuliere
woonkwaliteit, maar werkt ook waardevermeerderend voor de straat. De
jury vindt dit project een schoolvoorbeeld van wat je met elkaar in een
straat kunt bereiken. De prijs is ook voor de opdrachtgever, die zijn nek
heeft uitgestoken door samen met de buren op te trekken. Een verdiende
winnaar.

WINNAAR XS

3

De grote en strak gedetailleerde dakkapellen sluiten qua
maatvoering aan op de raamkaders van de onderbouw. Op deze
manier ontstaat niet alleen een licht interieur, maar krijgen de
uitgebreide woningen ook een statige uitstraling. Door middel
van een strakke antraciete betonpan (fabr. Monier, type innoslate)
wordt een eigentijds en tegelijk authentiek beeld gecreëerd.

2
5

1
4

1
2
3
4
5

slaapkamer
badkamer
inloopdouche
dresscorner
cv-ruimte

Van Bommel
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BLAStprijs 2019
XL

Gebiedsperspectief
Havenkwartier
Gemeente Breda

1

2

Schouw

3

4

strip

5

6

laan

Schiereiland

haven

WINNAAR XL

rivier

Zoete Delta
1,85km

Stedelijkheid, nieuwe accenten
en bijdrage aan het internationale karakter van Via Breda

3 Deelgebieden

Erfgoed als onderlegger voor
de ontwikkeling

Water als structurerend
element

Openbare ruimte als duurzaam
casco

In de categorie XL: het ontwerp van gemeente Breda voor
Gebiedsperspectief Havenkwartier

Achitectuur en ruimtelijke
opbouw

Als er één plek is in de stad waar
de potentie vanaf druipt is het wel
het Havenkwartier.
De komende tien, twintig jaar gaat
het hier gebeuren.
Een Superplek, de ‘place to be’.
(BN De Stem, 13 april 2017)

Havenkwartier

Dura/DWI (blok C)

Thes

Drie Hoefijzers Noord

Zoete Delta

LEGENDA

Spoorstraat / De Hoven

LEGENDA

Emer/Corbion

Coulissen West

luchtfoto bestaande situatie
Zoete Delta
ontwikkelvelden

P

Zoete Delta
ontwikkelvelden

P

(pocket)parken

P

luchtfoto bestaande situatie

(pocket)parken

P

oud havenverloop/ dynamisch middelpunt

oud havenverloop/ dynamisch middelpunt

te behouden erfgoed of identiteitvol gebouw

P

te behouden erfgoed of identiteitvol gebouw

P

nieuwe openbare ruimte
havenfront: relatie met haven (kade)
maximaal publiekelijk/openbaar

CC

P

waterfront: relatie met rivier
maximaal publiekelijk/openbaar

P

nieuwe openbare ruimte
havenfront: relatie met haven (kade)
maximaal publiekelijk/openbaar

CC

P

waterfront: relatie met rivier
maximaal publiekelijk/openbaar

P

vergroening onderdeel ontwikkelvelden
‘zachte’ binnenwereld

vergroening onderdeel ontwikkelvelden
‘zachte’ binnenwereld

ruimtelijke/functionele markering op stedelijk niveau

P
P

P

B

collectief gebouwde parkeervorm
aanduiding entree gebouwen
(relatie gebouw met openbare ruimte)

ruimtelijke/functionele markering op stedelijk niveau

P
P

P

B

aanduiding entree gebouwen
(relatie gebouw met openbare ruimte)

(stedelijk) verkeerssysteem

(stedelijk) verkeerssysteem

zichtrelatie binnenstad-Havenkwartier

zichtrelatie binnenstad-Havenkwartier

uiterste bouwgrens

uiterste bouwgrens

laanbeplanting

laanbeplanting

boomstructuur onderdeel wijkdeel
(schouw-strip-schiereiland)

boomstructuur onderdeel wijkdeel
(schouw-strip-schiereiland)

te onderzoeken intern milieu (woon/werk)

B
CC

collectief gebouwde parkeervorm

buurtwinkelcentrum
Cultuur cluster

te onderzoeken intern milieu (woon/werk)

B
CC

buurtwinkelcentrum
Cultuur cluster
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vormgeven grens werken/overige functie’s (wonen)

vormgeven grens werken/overige functie’s (wonen)

‘zachte’ overgang Markoevers

‘zachte’ overgang Markoevers

‘harde’ overgang openbare ruimte met ontwikkelvelden

‘harde’ overgang openbare ruimte met ontwikkelvelden

WINNAARS

Het is bijzonder hoe de gemeente Breda zich inzet voor de kwaliteit van
het publieke domein. De gemeente eist haar rol daarin overtuigend op,
en dat is belangrijk. De jury ziet een eenduidige onderliggende visie bij alle
plannen die voor de BLAStprijs zijn ingediend; Breda heeft haar hardware
duidelijk op orde.
De jury vindt het Gebiedsperspectief Havenkwartier visionair. Het
Havenkwartier moet uitgroeien tot een gemengd stedelijk gebied met
een heel eigen karakter, als aanvulling op de binnenstad. Het geschetste
perspectief daarvoor is actueel en ambitieus. De jury gelooft in het plan:
uit het Gebiedsperspectief Havenkwartier, dat fungeert als kapstok voor de
ontwikkeling van het gebied, spreekt lef. Bij zo’n toekomstvisie begint de
rest.

Openbare ruimte Via Breda
Gemeente Breda

Nominatie 2019
BLAStprijs
XL

Tuinberging

Oomen Architecten

Nominatie 2019
BLAStprijs
XS
Stalen prefab container
Om snel de beschikking te hebben over
een praktische berging voor tuingereedschap en fietsen kozen de opdrachtgevers voor een stalen verzinkte prefab
container bestaande uit losse panelen.
De container was uit voorraad leverbaar, in een ochtend geplaatst, en kon
direct in gebruik worden genomen.

de Speelhuislaan, ooit de maliebaan naar het speelhuis van de
Nassau’s, vormt nu de verbinding van station naar havenkwartier

Metamorfose
De prefab container was niet het einddoel. Met een van te voren ontworpen
plan is de container getransformeerd tot
een elegante berging die opgaat in het
tuin.

De transformatie in uitvoering

Betekenis geven aan de plek
Het ontwerp is gebaseerd op een volume waar delen uit zijn weggesneden.
Door de overstekken ontstaan er ruimtelijke beschutte overgangen tussen de
berging en de directe omgeving. Op
deze wijze verankert het ontwerp zich
ruimtelijk in het tuin. Een bank maakt de
berging tevens tot een fijne plek om te
zitten en te genieten van de vuurschaal.
Aan de zijkant zit een praktische kast
voor de berging van klein tuingereedschap. Het gebruikte materiaal is onbehandeld Siberisch Lariks.

Puur
De container is op zich zelf al compleet
waterdicht en onderhoudsvrij. Op deze
wijze ontstond de vrijheid om de container inclusief het dak compromisloos te
bekleden met hout. Consequent en zuiver, waardoor het resultaat heel puur is
geworden.

verankering van Via Breda in de stad door een stelsel van openbare ruimtes
“We zitten hier vaak op mooie windstille avonden heerlijk te genieten van een
kampvuurtje”.

de Willemstraat, met de allure van een 19e eeuwe boulevard, vormt de
hoofdroute van station naar binnenstad

Aldus de opdrachtgevers, het is een super fijne plek geworden, Het geheel is
veel meer geworden dan gewoon een
praktische tuinberging.
Fotografie: Rob van Esch - Ruimtes in beeld

Lage Kant

Nominatie 2019
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XL

Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen

Morfologie van
de bouwblokken
in harmonie met
omgeving

Compact
parkeren
Maximale transparantie
tussen de bouwblokken

Aan de rand van Brabantpark stonden voorheen
vier verouderde bouwblokken met sociale
huurwoningen. Ingebed in de bestaande
groenstructuur is nu een fris plan gerealiseerd.
Verpleeghuis De Leystroom en de zelfstandige
appartementen zijn ondergebracht in vier
‘evenwijdige’ bouwdelen die verankerd liggen
in het landschapsplan en zoveel mogelijk de
contouren van de voormalige bebouwing volgen.

P
La

De vier bouwdelen zijn in architectonische zin
familie van elkaar: eenvoudige gemetselde
blokken in twee bouwlagen met een
pannendak. Zij worden verbijzonderd door
een knik in de buitenste bouwdelen, uitsneden
voor dakterrassen van woongroepen op de
verdieping en twee verschillende voegtypen in
de gevels. De tussen de drie bouwdelen van
het verpleeghuis meanderende glazen gangen
vormen een loopcircuit rond een besloten
binnentuin en de verbinding met de algemene
ruimten.

ng

Geënt op
contouren
voormalige
bebouwing

veld

P

Blok I
nt
ge Ka

La

Openbaar
toegankelijk
groen rondom
bebouwing

Blok III

Het zuidelijke bouwdeel knikt met het Langveld
mee en heeft ter plaatse van de knik een
dubbelhoge centrale hal met loopbruggen
tussen de woongroepen voor somatiek op de
verdieping. De begane grond is ter plaatse van
de entree, de centrale hal en het restaurant
transparant richting het openbare gebied; de
ruimten voor behandeling en personeel zijn meer
gesloten.

Blok II
Verpleeghuis
N

Appartementen

PROJECTTEAM

In de twee rechte middelste bouwdelen
zijn zes woongroepen voor psychogeriatrie
ondergebracht: bij beide twee groepen op de
begane grond en één op de verdieping. De
woongroepen hebben een eigen entree aan de
buitenzijde van het carré, waardoor het principe
van afzonderlijke woonhuizen wordt versterkt. De
gezamenlijke huiskamers op de begane grond
zijn zowel gericht op de omgeving als op de
binnentuin.
Het noordelijke bouwdeel met de zestien
sociale huurappartementen heeft weer een
knik waardoor het binnengebied zich hier opent
richting sportvelden.
PROJECTGEGEVENS
OPDRACHTGEVER

WonenBreburg
ONTWERP

2014

REALISATIE

2016

TERREINOPPERVLAK

20.095 m²

BRUTO VLOEROPPERVLAK

6.380 m²
FUNCTIE

Zorg en wonen
LANDSCHAPSONTWERP

Van Helvoirt Groenprojecten

CONSTRUCTIEADVIES

Goudstikker - De Vries
INSTALLATIEADVIES

Technion Adviseurs
BOUWFYSISCH ADVIES

DGMR

DIRECTIEVOERDER

CBB

AANNEMER

Bouwgroep Moonen
INSTALLATIES

Hoppenbrouwers Techniek
FOTOGRAFIE

Rien Zandee

TUINONTWERP

De Rooy Hoveniers

Pierre Maas, Albert-Jan Snijders, Gerard van den Berge, Ernst-Jan Pals, Charlotte van der Smagt en Kevin van der Weijden

Transformatie Schuur-Woning
Van Os Architecten

Nominatie 2019
BLAStprijs
XS

Mede mogelijk gemaakt door:

