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Intro
Sinds 2015 kent Breda de Welstandsprijs Breda. Een initiatief
van het lokale architectuurplatform BLASt (Breda, Landschap
Architectuur Stedenbouw) 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
van beste plannen samen. Een onafhankelijke jury beoordeelt
de plannen, nomineert er vervolgens een drietal en wijst
daaruit een winnaar aan.
Vorig jaar is de prijs voor het eerst uitgereikt en ging toen naar
het ontwerp van het Haagse architectenbureau atelier PRO
voor het nieuwe ROC Vitalis College.
Deze keer hebben BLASt en de BNA voor een iets andere
aanpak gekozen. De longlist van de CRK is niet gebaseerd op
de ingediende plannen over het afgelopen jaar, maar over een
periode van drie jaren, te weten 2014, 2015 en 2016. Nieuw
is ook de introductie van meerdere categorieën. Voor 2016
zijn dat er twee, te weten de categorie woningbouw en de
categorie erfgoedtransformaties. Dit betekent dat dit jaar ook
twee prijzen worden uitgereikt.
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.
Jury
De jury voor de Welstandsprijs 2016 bestond uit Ruud
van Ginneken (architect bij cepezed en werkzaam als
zelfstandige), Arjan Harbers (stedenbouwkundige bij
Topotronic en verbonden aan het Planbureau voor de
Leefomgeving) en Dingeman Kuilman (algemeen directeur
Stedelijk Museum Breda).
De jury was van oordeel dat de nominaties als project
moesten worden beoordeeld: Niet alleen een goed ontwerp is
van belang, maar ook een goede inbedding in de omgeving en
bovendien een goed en soms moedig opdrachtgeverschap.
Met de keuze van de genomineerden en de winnaars wil de
jury aandacht vragen voor projecten, die niet alleen uitblinken
in termen van welstand, maar ook een meerwaarde kunnen
zijn voor de omgeving.
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Nominaties
Per categorie heeft de jury drie projecten genomineerd, te
weten:
-

in de categorie woningbouw
•

Nassaustraat naar een ontwerp van Baudoin Van Alpen
Architecten
Het gaat om een uitbreiding van een kleine
portierswoning oorspronkelijk behorend bij de
Koepelgevangenis. Het historisch deel behoudt zijn
structuur en karakter als rijksmonument. Aan de
achterzijde is een nieuw volume geplaatst met gelijke
verhoudingen, maar met eigentijds, gevelmateriaal.
Zo wordt het erfgoedkarakter benadrukt, terwijl de
woonfunctie aanzienlijk is verbeterd.

•

Gasthuyspoort naar een ontwerp van Bedaux de Brouwer
Architecten
Met de herontwikkeling van de Gasthuyspoort krijgt het
casco van een gedateerd kantoorgebouw uit de jaren
zeventig een tweede leven en daarmee verwordt een
rotte kies in het Bredase stadsweefsel tot een levendige
plek met wonen en winkels. Over de architectonische
uitstraling van de gevels heeft de jury onderling
gediscussieerd: pakt de sobere uitstraling hier geslaagd
uit of is deze wellicht te generiek?

•

Lofthome naar een ontwerp van BKVV Architecten &
Futurehomeconcepts
Dit betreft een duurzame prefab-woning, die ook al
elders is gebouwd. Het huis is snel te monteren. Door
zijn vormgeving en zijn bouwfysische kwaliteiten toont
dit project, dat cataloguswoningen een volwaardige
positie verdienen in stedelijke ontwikkeling.
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-

in de categorie erfgoedtransformaties
•

Brouwhuis naar een ontwerp van Haverman van den
Meiracker Vermeulen
Met de transformatie van deze voormalige brouwerij
naar een gemengd programma van wonen, kantoren
en horeca blijft een groot karakteristiek industrieel
gebouw voor de stad behouden. Bovendien biedt het
ruimte voor diverse stedelijke functies. De verticale
verbindingen door middel van maisonnettewoningen en
vides doen recht aan het oorspronkelijke karakter.

•

NHTV Campus naar een ontwerp van InboCuld
Door de transformatie van een kloostercomplex naar
de campus voor de NHTV worden architectonische en
culturele waarden gecontinueerd. Van de bestaande
binnenplaatsen worden aantrekkelijke binnenruimtes
gemaakt. Tegelijk met de transformatie wordt ook
de buitenruimte integraal aangepakt, wat niet
vanzelfsprekend is in de huidige markt.

•

Hotel Nassau Breda naar een ontwerp van C5
Architecten
Dit hotelproject is een welkome oplossing voor
een complexe historisch gegroeide situatie van
aangrenzende gebouwen. Het hotel heeft een
grootstedelijke allure gekregen, met veel authentieke
details en met semipublieke ruimtes, waardoor het een
deel van de stad is geworden.
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LOFTHOME
steel framed architecture
Lofthome is een energiezuinige woning van staal, glas en hout. Duurzaam,
milieuvriendelijk en onderhoudsarm – met een minimalistische industriële
uitstraling. Minder is meer. Het woonconcept gaat uit van eenvoud en
multifunctionaliteit. Het biedt een optimaal wooncomfort en een ruimtelijk groots
en transparant leefklimaat dat voor 100% flexibel indeelbaar is. Draagmuren
ontbreken, dus binnenwanden kunnen naderhand verplaatst of weggehaald
worden. Lofthome is daarom levensloopbestendig en past zich aan elke levensstijl
of -fase aan. Klik hier voor de eigenschappen van een Lofthome.
Innovatieve bouwmaterialen en efficiënt bouwproces Lofthome komt in elke
maatvoering – onder architectuur en in samenwerking met BKKV architecten – tot
stand: met zadeldak, platdak, als kubus of bungalow. Het woonconcept gaat uit van
een staalskelet in combinatie met innovatieve bouwmaterialen: hooggeïsoleerde
sandwichpanelen (Rc 6,39), drievoudig glas en robuuste aluminium kozijnen
en deuren. Voor gevel- en dakbedekking bestaat een grote vrijheid in keuze:
sinusprofielen, hout, leisteen of cortenstaal. Alle bouwmaterialen worden in de
fabrieken van Hardeman Systeembouw in Veenendaal, de bouwer van LOFTHOME,
op maat voorgefabriceerd en naar de bouwlocatie getransporteerd.
www.lofthome.nl

LOFTHOME TETERINGEN

Diverse gerealiseerde Lofthome’s
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Herontwikkeling Gasthuyspoort | Bedaux de Brouwer Architecten
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transformatie van stadskantoor naar stadswoningen
hofwoningen nieuwbouw
hofwoningen nieuwbouw
transformatie van stadskantoor naar appartementen en commerciële plint
fase 2: nieuwbouw appartementen en commerciële plint

Gasthuyspoort is de eerste fase van een grootschalige
herontwikkeling aan de oostzijde van het historische centrum van
Breda. Het omvangrijke project vormt een belangrijke toegang
tot de binnenstad. Het plan bestaat deels uit een ingrijpende
transformatie van de voormalige kantoren van de Sociale Dienst en
deels uit nieuwbouw; in totaal 11 stadswoningen met tuin,
33 appartementen en commerciële ruimten.

vogelvlucht bestaande situatie

vogelvlucht nieuwe situatie

Maas-Jacobs en Bedaux de Brouwer Architecten wonnen een
marktselectie met hun visie voor dit stadsdeel. Uitgangspunt was
het creëren van een stuk stad met een sterke eigen identiteit dat
zich qua programma en architectuur vanzelfsprekend zou voegen
in de bestaande binnenstad. Door de bestaande kantoorpanden
te transformeren, kon worden voldaan aan de duurzame ambitie
van beide partijen en ontstond er een keur aan unieke loftachtige
appartementen. Daarbij werd de overlast voor de stad beperkt door
een korte bouwtijd en minder intensieve bouw dan bij nieuwbouw.
Het plan heeft geresulteerd in een enorme kwaliteitsimpuls van een
verloederd gedeelte van Breda.
De bestaande draagstructuur van de kantoorgebouwen is bewaard
gebleven, waarbij een binnenhof is uitgespaard. Het gehele gebouw
is voorzien van nieuwe gevels en op het gebouw zijn nieuwe
penthouses geplaatst door middel van een lichte houtconstructie.
In de achtertuin van de kantoorpanden is een nieuw hof met
stadswoningen gemaakt, passend in de traditie van de Bredase
binnenhoven. Rondom een groene binnentuin zijn verschillende
woningen gerealiseerd: zogenaamde pakhuizen in het voormalige
kantoorpand en nieuwe woningen met bijzondere plattegronden.

bestaande situatie

hergebruik bestaande draagconstructie stadskantoor
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Herontwikkeling Gasthuyspoort | Bedaux de Brouwer Architecten

zicht op Veemarktstraat

De Vlaszak begane grond

verdieping 2

binnenhof begane grond
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NHTV Campus | InboCuld

De Campus

Het klooster, een gemeentelijk monument uit 1953, gebouwd naar ontwerp van

Om kruisbestuiving en synergie te bevorderen transformeert NHTV haar hoofdlocatie de

Architecten- en ingenieursbureau Oomen, wordt een van de belangrijkste hotspots

komende jaren naar een internationale onderwijscampus. Vijf academies, elk met een

binnen de campus. Twee van de bestaande binnenhoven worden overkapt. Daarmee

zeer eigen karakter en identiteit en elk op hun eigen manier succesvol, worden gehuisvest

voegen we veel ruimte en een totaal andere beleving toe aan het klooster. Met een

op één locatie nabij het centrum van Breda. De twee bestaande NHTV gebouwen en het

restaurant, mediatheek, koffiebar en academieruimten gaat hier de reuring ontstaan

recent aangekochte klooster dat ernaast ligt worden, samen met het omliggende terrein,

en worden de nieuwe atria dé plekken om elkaar te ontmoeten.

heringericht tot een moderne en inspirerende onderwijsomgeving.
Het Klooster
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Hotel Nassau | C5 Architecten
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Brouwhuis | Architecten HMV

Opdrachtgever:
TTRR
Oranjesingel 2
4811 CM BREDA
www.hetbrouwhuis.nl

HERBESTEMMING BROUWHUIS “Drie Hoefijzers”
WONEN WERKEN RECREËREN

Architect:
Gerhard Vermeulen
Architecten HMV bv
Burgemeester Guljélaan 6
4837 CZ BREDA
076-5144644
www.architecten-hmv.nl
voor uitvoering

tijdens uitvoering

Projectinformatie:
In 2011 is er gestart met de herbestemming van bierbrouwerij
“De Drie Hoefijzers” aan de Ceresstraat te Breda. Het project
wordt fasegewijs uitgevoerd. In eerste instantie is er een
masterplan opgesteld, waarna de deelfases verder worden
uitgewerkt, zodat tijdens het proces ingespeeld kan worden op
marktomstandigheden, potentiële huurders en gewijzigde
inzichten.
Als ontwerpuitgangspunt is ervoor gekozen om het verhaal van
de voortgaande bouw en gebruiksgeschiedenis, zoals deze
reeds in het gebouw aanwezig is, te laten zien en waar mogelijk
te versterken. De opzet is zodanig dat er een mix van functies in
het gebouw gehuisvest kan worden met als leidraad “Wonen,
werken, recreëren”. Daarnaast is er een strategie bedacht die
tijdens het hele proces als rode draad gehanteerd wordt:
restaureren van de oorspronkelijke gebouwdelen, repareren en
schoonmaken van latere toevoegingen. De nieuwe
uitbreidingen en wijzigingen worden als een nieuwe, duidelijk
herkenbare, eigentijdse laag uitgevoerd. In de laatste fase komt
aan de achterzijde nog een compleet nieuwbouwdeel met
woningen op het bestaande gebouw.
Breda 26.01.2017

kelder

gevel Ceresstraat - 2011

begane grond

gevel Ceresstraat - nieuw

1e verdieping

2e verdieping

gevel noordzijde - 2011

3e verdieping

gevel noordzijde – nieuw

4e t/m 7e verdieping
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Brouwhuis | Architecten HMV
HERBESTEMMING BROUWHUIS “Drie Hoefijzers”

WONEN WERKEN RECREËREN

1900

2010

Bedaux de Brouwer Architecten | de Gasthuyspoort (winaar Woningbouw)

C5 Architecten | Hotel Nassau Breda (winnaar Erfgoedtransformaties)
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Winnaars
Unaniem heeft de jury tot winnaars van de Welstandsprijs
Breda 2016 gekozen:
•

in de categorie woningbouw: het ontwerp van Bedaux de
Brouwer Architecten voor de Gasthuyspoort
Met de herontwikkeling van de Gasthuyspoort krijgt het
casco van een gedateerd kantoorgebouw uit de jaren
zeventig een tweede leven en daarmee verwordt een
rotte kies in het Bredase stadsweefsel tot een levendige
plek met wonen en winkels. Over de architectonische
uitstraling van de gevels heeft de jury onderling
gediscussieerd: pakt de sobere uitstraling hier geslaagd
uit of is deze wellicht te generiek? De jury prijst de
complexe puzzel van bestaande- en nieuwbouwdelen
in combinatie met het gemengde programma van
wonen, winkels, horeca en ondergronds parkeren. Ook
de zo ontstane meerwaarde voor de openbare ruimte
rondom het project, zowel op straat als in de binnenhof
wordt door de jury verwelkomd. Het project blinkt
vooral uit door zijn stedenbouwkundige inpassing en
de omgang met het bestaande casco. Dit was voor de
jury doorslaggevend om unaniem te besluiten de prijs
toe te kennen aan dit project van Bedaux de Brouwer
Architecten.

•

in de categorie erfgoedtransformaties: het ontwerp van
C5 Architecten voor Hotel Nassau Breda
Dit hotelproject is een goede oplossing voor
een complexe historisch gegroeide situatie van
aangrenzende gebouwen. Dergelijke (binnenstedelijke)
ontwikkelingen zijn belangrijk voor een stad, waar
perifere winkelstraten kampen met leegstand en waar
het voor hotels gebruikelijker is om voor grootschalige
nieuwbouw te kiezen. Het is een hotel met
grootstedelijke allure geworden, met veel authentieke
details en met semipublieke ruimtes, waardoor het een
deel van de stad is gebleven.
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