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Intro
De BLAStprijs is een initiatief van het lokale platform BLASt (Breda, Landschap, 
Architectuur, Stedenbouw). Dit jaar wordt de prijs voor de zesde maal uitgereikt. Doel van 
de prijs is om de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Breda te stimuleren. In 2020 
is de prijs uitgereikt in de categorie Beste publieke gebouw. Winnaar was de transformatie 
van de campus BUas (Breda University of applied sciences) aan de Monseigneur 
Hopmansstraat door INBO/Culd.

Dit jaar is gekozen voor de categorie Beste studentenhuisvesting.

Beste studentenhuisvesting
Met de BLAStprijs 2021 brengt BLASt studentenhuisvesting onder de aandacht; een 
actueel thema, dat veel breder is dan het architectonische vraagstuk. Jaarlijks volgen zo’n 
20.000 studenten in Breda middelbaar en hoger beroepsonderwijs; ruim 10.000 studenten 
wonen ook in de stad. 
Als onderwijsstad is het van belang dat Breda haar studentenhuisvesting op orde heeft; 
dat heeft positieve invloed op de vitaliteit van de stad, kan een impuls geven aan de wijken, 
heeft een economische impact en heeft invloed op de werkgelegenheid.

Hoe is het in Breda gesteld met de kwaliteit van de studentenhuisvesting? Draagt de 
vormgeving van de collectieve voorzieningen – de fietsenstalling, de gezamenlijke 
woonkamer, de wasruimte, de invulling van de buitenruimte – bij aan de kwaliteit van het 
wonen? Wat maakt dat studenten zich thuis voelen? En hoe is het programma verweven 
met de stad? Draagt de inpassing ook bij aan de dynamiek van de wijk? 

Afgelopen jaar, toen veel studenten door de coronacrisis noodgedwongen hun lessen 
vanuit hun studentenkamer moesten volgen, bleek eens te meer dat de invulling van de 
(beperkte) ruimte én de omgeving van groot belang is. 
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Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke 
andere wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor 
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.1 
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Er waren dit jaar vijf inzendingen. Mede vanwege het beperkt aantal inzendingen heeft de 
jury besloten van de gebruikelijke procedure af te wijken en tijdens de eerste bijeenkomst 
niet drie projecten te nomineren, maar alle projecten door te laten stromen naar de 
volgende ronde. De jury zag op papier te weinig kwaliteitsverschillen tussen de projecten 
om een overtuigende selectie te kunnen maken. Om een goede afweging te kunnen maken, 
wilde de jury de projecten eerst bezoeken. De jury heeft de legeringshotels alleen aan de 
buitenkant kunnen zien, dus niet het interieur.

De jury vond de inzendingen in een aantal opzichten sterk op elkaar lijken: qua vorm zijn 
de projecten weliswaar heel verschillend, maar de typologie – gestapelde units – is bijna 
inwisselbaar (en levert weinig nieuwe inzichten op), en hetzelfde geldt voor de ruimtelijke 
organisatie. Ook liggen de meeste projecten perifeer, soms op restlocaties. Vier van de 
vijf opdrachtgevers zijn particuliere investeerders. Bij vier van de vijf inzendingen maakt 
de gemeenschappelijke buitenruimte deel uit van het bouwblok, twee daarvan hebben 
verblijfsplekken aan de kamers op de begane grond, waardoor binnen en buiten met elkaar 
in verbinding staan. 

De jury constateert dat de opgave in Breda vrij traditioneel is benaderd. Alle projecten 
bieden prettige studentenhuisvesting, maar het lijkt vaak bijna een invuloefening die erop is 
gericht problemen op te lossen; er wordt niet breder ingezet. Dat is een gemiste kans, maar 
heeft waarschijnlijk alles te maken met het kostenaspect; de studentenhuisvesting wordt 
als zelfstandige eenheden ontworpen om in aanmerking te komen voor huursubsidie, en 
soms ook om in de toekomst een andere bestemming te kunnen krijgen. 
Dat het ook anders kan, laten projecten in andere studentensteden zien. Hier wordt de 
ontwikkeling van studentenhuisvesting soms gecombineerd met de herbestemming van 
gebouwen, wordt de opgave circulair benaderd of gecombineerd met andere programma’s 
zoals sociale woningbouw. Ook zijn er voorbeelden waarin studentenhuisvesting resulteert 
in iconische nieuwbouw die identiteit geeft aan de plek. 
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Procedure 
Architecten, ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers worden uitgenodigd hun project 
voor de BLAStprijs aan te melden. Voorwaarde is dat ze zijn gerealiseerd in de afgelopen vijf 
jaar. 
Deze aanmeldingen vormen de longlist. Uit deze longlist nomineert de vakjury in principe 
drie projecten. Na bezoek aan de genomineerde projecten wijst de jury een winnaar aan. 
De projecten worden beoordeeld op hun architectonische en ruimtelijke kwaliteit en hun 
maatschappelijke impact.

Niet alleen een aantrekkelijk ontwerp is van belang, maar ook een doordachte inbedding 
in de omgeving (wijk, straat). Bovendien is goed opdrachtgeverschap een belangrijk 
aandachtspunt bij de beoordeling: welke randvoorwaarden zijn er gecreëerd waarbinnen de 
architectuur ruimte heeft kregen.

De ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit laat zien hoe goed het met de stad gaat. Met de 
keuze van de genomineerden en de winnaar vraagt de jury aandacht voor projecten die niet 
alleen uitblinken in termen van architectonische en 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 BLAStprijs bestaat uit een plaquette met een geabstraheerde afbeelding van de 
Bredase roede, een historisch bouwkundige lengtemaat die uniek was voor de Baronie van 
Breda. 

Jury
De jury van de BLAStprijs 2021 bestaat uit architect en auteur Pnina Avidar, hoofd 
architectuur programma Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg; René 
Erven, coördinator Stichting Architectuurcentrum Regio Eindhoven en Thom Hoevenaar, 
architect bij Bedaux de Brouwer Architecten in Goirle.3 
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ontstaan en aan de achterzijde een verkeersruimte. De jury waardeert de aangename sfeer 
van het complex. De gekozen materialen/producten zijn zorgvuldig toegepast. Door de 
onderdoorgang in het complex is de eerste verdiepingsvloer hoger gelegd. Daardoor zijn de 
kamers op de begane grond hoog en dat resulteert in extra woonkwaliteit. 

Camelot Campus 076 (Kruising Beverweg-Teteringsedijk) naar een ontwerp van EGM 
architecten
Dit alzijdige complex, op de hoek van twee drukke wegen, is stedenbouwkundig slim 
ingepast; door de verschuiving binnen het bouwblok en het hoogteverschil (aan de ene kant 
vier, aan de andere kant vijf lagen) sluit het zowel aan op de wederopbouwarchitectuur van 
de Beverweg als op de kleinschalige bebouwing aan de Teteringsedijk. De gevels bestaan 
uit baksteen in bijzondere verbanden, met prefab betonnen verbijzonderingen. Het complex, 
met een gemeenschappelijke tuin, wasserette en fietsenstalling, is ingericht volgens het 
concept van een studentenhotel: de 120 zelfstandige appartementen (in twee maten) 
zijn identiek gemeubileerd en gestoffeerd. Dat maakt de kamers ruim en prettig, maar ook 
geregisseerd; ze laten weinig ruimte voor eigen kleur. Ook collectieve ruimtes als gangen, 
trappenhuizen en vides zijn integraal ontworpen. 

Ensemble van legeringshotels (De La Reijweg 95) naar een ontwerp van BUROBEB
De drie torens in camouflagekleuren op de defensiecampus van de Trip van 
Zoudtlandtkazerne bieden onderdak aan 450 studenten en docenten. Ze wonen er tijdens 
hun interne loopbaanopleiding, meestal enkele maanden. De vormgeving van de torens, met 
hun geknikte, zinken daken en gevels met verspringende ramen, is geïnspireerd op voor de 
radar onzichtbare vliegtuigen, gestroomlijnde schepen en gepantserde wagens. Door de 
wiebervormige plattegrond, met openingen op de hoeken, komt het daglicht van vier kanten 
het gebouw binnen. De inpassing van de legeringshotels, met respect voor de monumentale 
kazerne, is stedenbouwkundig sterk. Door de concentratie van het programma in hoogbouw 
is er meer ruimte voor het mee-ontworpen groene landschap. Dit geeft extra kwaliteit aan de 
plek.
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Nominaties Beste studentenhuisvesting
Study Studio Park Breda (Rat Verleghstraat 3) naar een ontwerp van BB Architecten
Vanwege de beperkende voorwaarden die de locatie met zich meebracht – een driehoekig 
perceel op een bedrijventerrein, ingeklemd tussen het spoor, een drukke weg en een 
kantoorgebouw – is het ontwerp van dit complex naar binnen gekeerd. De galerijen bevinden 
zich aan de buitenkant, de 224 zelfstandige studentenwoningen met hun repeterende, 
glazen gevels gevat in een wit frame zijn gegroepeerd rondom de groene binnenplaats. 
De grote vensters zijn op de binnenplaats gericht en bieden licht en contact. Die omsloten 
buitenruimte is de kwaliteit van dit project; de intentie van de ontwerpers was om de 
binnenplaats zo in te richten, dat die sociale activiteiten zou bevorderen. Het concept had 
nog beter gewerkt als bijvoorbeeld de woningen op de begane grond direct toegang zouden 
hebben tot de (sober ingerichte) binnenplaats. 

T63 (Tramsingel 63) naar een ontwerp van VVR Architecten
Dit L-vormig complex, pal naast de brandweerkazerne, is onderdeel van het bouwblok aan 
de Tramsingel. Het bestaat uit een plint met daarin gemeenschappelijke voorzieningen 
als de wasruimte, de huiskamer en de ruimte van de huismeester, met daarboven 220 
zelfstandige studio’s over vier lagen. Het complex, dat is uitgevoerd in een sobere, zwarte 
steen met kozijnkaders in primaire kleuren, is stedenbouwkundig goed ingepast. Wel vindt 
de jury de styling erg bepalend. Aan de inrichting van de buitenruimte – aan de binnenzijde 
van het bouwblok – is gedacht, maar die is doelmatig en sober. 

SHV Brinker! (Goesseelsstraat 2) naar een ontwerp van Rienks Architecten
Dit Z-vormige complex met 130 studio’s, dat is gebouwd op een bedrijventerrein, wordt 
omsloten door bedrijfspanden. Bij het ontwerp moest rekening worden gehouden met 
(toekomstige) geluidsoverlast die dat met zich mee zou kunnen brengen, en ook met eisen 
van omwonenden om zo min mogelijk last van het studentencomplex te hebben; de ambitie 
is om de buurt in de toekomst verder te ontwikkelen als woonbuurt. Door te kiezen voor een 
Z-vorm, die het terrein in tweeën deelt, is aan de voorzijde een groene, autovrije buitenruimte 9
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Winnaar 
Beste studentenhuisvesting
Unaniem heeft de jury tot winnaar van 
de BLAStprijs 2021 gekozen: 
SHV Brinker! 

De inspanningen die de architect heeft geleverd om 
dit project in deze uitdagende en lastige context in 
te passen en te realiseren zijn geslaagd; er is meer 
geleverd dan gevraagd. Bovendien is het gerealiseerd 
binnen een beperkt budget, en dat is knap te noemen. 
De buitenruimte doet, ondanks de lastige situering, 
mee in de woonbeleving. Ook over de materialisering 
en detaillering van het complex is goed nagedacht. 
Dit project is duidelijk meer dan een technische 
invuloefening; er is op diverse schaalniveaus 
architectonische meerwaarde gecreëerd. 
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Eervolle vermelding 
Beste studentenhuisvesting
Ensemble van legeringshotels 

Het ensemble van legeringshotels, met hun geslaagde 
camouflage, lijkt zich bijna aan de categorie 
Studentenhuisvesting te onttrekken; het laat zich 
niet met de andere projecten vergelijken. Het heeft 
een ander soort opdrachtgever (het Ministerie van 
Defensie), een andere schaal en een ander gebruik 
en hoeft zich niet naar de stad te voegen. Over de 
plattegrond is goed nagedacht; de gangen zijn 
verkort en elke ruimte is nuttig gemaakt. Door de 
wiebervormige plattegrond dringt daglicht tot diep in 
de gebouwen door. Stedenbouwkundig is het project 
heel sterk; de hoogbouw, omgeven door groene taluds, 
werkt goed op deze plek. Door met het programma 
de hoogte in te gaan, ontstaat meer ruimte voor het 
maaiveld. De torens hebben een heel eigen karakter, 
maar laten de monumentale kazerne in haar waarde. 
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partners van BLASt


