Bespreeknotitie ‘verbindingen in de Haagse Beemden’
Netwerk Haagse Beemden vraagt een burgersessie om vier voorstellen te doen:
1. een aantrekkelijk wandelpadennet dat de hele wijk verbindt
2. een groen Heksenwielplein voor evenementen, markt en ontmoeting
3. een professioneel informatiepunt dat service verleent en verbindingen legt
4. parken en kleinere ontmoetingsplekken, ook voor vervoersverbindingen
De Haagse Beemden is een fijne wijk om in te wonen en actief te zijn. Maar na ruim veertig jaar
blijken er ook problemen die niet makkelijk zijn op te lossen. Daarom wenden we ons tot de
gemeenteraad.

Inleiding
Vanouds is de wijk een kinderrijke wijk, waardoor steeds weer de vraag opkomt wat de wijk kan
bieden aan opgroeiende jeugd. Nu de pioniers en latere wijkbewoners ouder worden blijkt de wijk
niet genoeg plekken en activiteiten te hebben voor de tussengeneratie van 30-ers en 40-ers. De
vergrijzing werkt op meer terreinen door.
Vaak is gevraagd naar de wensen van bewoners: veertien keer in tien jaar tijd. Al bij al zijn hier
tientallen bewoners bij betrokken. Die kwamen met honderden ideeën om de wijk leefbaar te
houden en toekomstbestendig te maken. Zie hiervoor de bijlage.
Ondanks het geringe resultaat daarvan bleek op 27 augustus nog steeds veel animo om over de
toekomst van de wijk mee te denken. Netwerk Haagse Beemden staat voor verbinding in de wijk.
In bijeenkomsten voor alle wijkbewoners worden deze en de volgende stappen besproken.
Voor alles willen de bewoners dat de verbindingen in de wijk beter worden. Deze vier voorstellen
komen de afgelopen jaren dan ook steeds weer in een of andere vorm terug. Voor deze notitie is
daarnaast gebruik gemaakt van input en commentaar van nauw betrokkenen. Na ieder voorstel
met probleemstelling en oplossing volgen steeds aanvullingen en randvoorwaarden die onder
bewoners leven.

Voorstel 1:
Een aantrekkelijk wandelpadennet dat de hele wijk verbindt.
Probleem
a.
in een gebied waar ooit uitsluitend wandelpaden liepen blijkt nu geen enkel doorlopend wandelpad
te zijn dat niet over fietspaden leidt. Wijkbewoners willen steeds meer makkelijk en plezierig naar
andere plekken lopen en struinpaden om de natuur in de wijk te ervaren. Ook blijkt er behoefte van
buitenaf om de wijk beter te zien en voorzieningen aan te kunnen doen.
b.
de natuurlijke omgeving is kenmerk van de wijk, maar dat komt het niet genoeg uit de verf in het
imago Er is geen aantrekkelijk centraal punt. Daarvoor bestaat wel sinds 2017 een ontwerp
‘Landgoederenhart, het samenbrengen van de wijk’.
c.
Vele malen is geconstateerd dat de Landgoederenzone veel te weinig toegankelijk is.

Intermezzo Landgoederenzone:
De eerste twintig jaren van de wijk was Landgoed De Burgst (evenals Landgoed IJzer Hek) nog
toegankelijk en waren er wandelpaden aangegeven. Daarna is die situatie verslechterd. De toelichting bij
het bestemmingsplan 2010 constateerde dat de wijkstructuur ertoe leidt dat de huizencomplexen bij
Muizenberg, Gageldonk en Kievitsloop afgewend zijn van de Landgoederenzone. Mede daardoor wordt de
gebruiksfunctie onvoldoende benut. Vier jaar later streeft de Toekomstvisie landgoederenzone naar
‘optimale gebruiksmogelijkheden voor de bewoners van de Haagse Beemden’. Daarbij werd gedacht aan
recreatie (wandelen, fietsen, kort verblijf) en educatie. Zou dan ook in de Haagse Beemden de oude
afscherming van de natuur met toegang voor enkelen (leden van Natuurmonumenten) losgelaten worden?
Al veel eerder was in Nederland gemeengoed geworden dat de natuur het beste gediend is met een
verantwoord samengaan van mens en natuur. Kinderen moesten weer spelen in het bos. Zo leek het
inderdaad. In het Wijkplan 2014-2018 is afgesproken in die richting te werken, nadat hierom in de
voorafgaande wijkbijeenkomsten op verschillende manieren was gevraagd. Bij de viering van veertig jaar
Haagse Beemden in 2017 was de situatie echter nog onveranderd. Door deze ‘kurk op de ontwikkeling van
de wijk’, zoals voormalig wethouder Harry van Raak dat noemde, zijn de afstanden in de wijk veel groter
dan ze wel zouden hoeven zijn. Frans Maas, de landschapsarchitect die de wijk ontwierp, zei het zo: ‘We
wisten dat er problemen kwamen. Een groen hart bevordert de samenhang tussen de mensen niet”. Hij
stelt voor landgoed De Burgst aan te kopen en tot stadspark te maken. Voorafgaand aan dit festival had
Melissa Vermeule als eindwerk ruimtelijke vormgeving voor AKV Sint Joost een studie en een ontwerp
‘Landgoederenhart’ gemaakt. De poging om op basis van de consensus hierover verder te komen loopt in
2018 opnieuw stuk.

Door de recente overgang van de voor landbouw bestemde delen zijn er nieuwe mogelijkheden.
Door verantwoord gebruik van de landgoederenzone kunnen de delen van de wijk veel beter
verbonden worden. Daarnaast is het goed voor de gezondheid en het natuurbewustzijn.
d.
In deze tijd is er extra behoefte aan wandelen over kortere afstanden. Onze trottoirs zijn daar niet
op ingericht. Door de vergrijzing is bovendien meer behoefte aan kortere beweegmogelijkheden
(denk aan ‘rollatorcirkels’). Door de wandelmogelijkheden te verbeteren krijgen de winkeliers en
andere ondernemers in de wijk meer aanloop en wordt bedrijvigheid gestimuleerd.
Deze problemen klinken ook door in de vraag die de gemeente heeft voorgelegd aan het
onafhankelijke multidisciplinaire O-team: ontwerp een ingreep die leidt tot meer samenhang tussen
de buurten in de wijk waaronder verbindingen op wandel- en fietsniveau.

Oplossing
Wandelroutes die de buurten verbinden, met een aantrekkelijk middelpunt in de
Landgoederenzone en in de woonbuurten een fijnmazig net voor kortere afstanden.

Als dit middelpunt in de nabijheid van het Heksenwielplein komt te staan (zie volgende voorstel)
wordt de centrumfunctie versterkt.
Aanvullingen en randvoorwaarden
–

breid het ontwerp van de ‘looproutes’ in Kesteren en Muizenberg uit naar de hele wijk;

–

herzie de bewegwijzering (naar bestemmingen i.p.v. woonbuurten)

–

afbakening van fietspaden voor zover nodig voor genot en veiligheid.

–

(randvoorwaarde:) maak in de Landgoederenzone afwijking van de paden onmogelijk.

–

zorg voor extra functies zoals de bijenroute initiatief van de ‘Koplopers’ en momenteel concreet
in voorbereiding), koffie- en theepaviljoen annex uitkijkpunt, archeologie, plein air (schilderen
of beeldhouwen in de natuur), plukpaden, bezinningspaden (met gedichten, stilteplekken),
watereducatie, amfitheater.

– aansluiting op het wandelnetwerk van de provincie, de Emerput met vogelkijkhut en
(toekomstige) wandelroute naar het centrum.

Voorstel 2:
Een groen Heksenwielplein voor evenementen, markt en ontmoeting
Probleem
a.
De Emerparklaan doorbreekt de verbinding tussen winkelcentrum en sportvelden aan de ene kant,
en Lucaskerk, wijkcentrum en Landgoederenzone aan de andere kant. De Architectuurgids Breda
constateert in 2002: ‘De Emerparklaan vormt een doorgaande route en levert in het centrum een
barrière op, waardoor de maatschappelijke instellingen los van de commerciële functies zijn
komen te liggen’. Bij een terugblik op veertig jaar Haagse Beemden in 2018 noemde Leo
Tummers, een van de architecten van de wijk, dit een voorbeeld van ‘verwatering van de
ruimtelijke en sociale kwaliteit ten opzichte van door het Structuurplan geboden kansen’.
b.
De wijk kent geen centraal plein voor evenementen, kermis, oudejaarsviering, en geen grote markt
voor lokale producten, verenigingen en cultuur en etnisch ondernemerschap.
c.
De verkeersveiligheid op dit punt is in tal van onderzoeken en sessies aangedragen vanwege de
vele (bijna-)ongevallen. Steeds komen dan aanpassingen: twee zebra’s, één zebra, geen zebra,
verleggen bushalte, stoepjes en tegelpaadje, andere oversteek op de westelijke hoek, verplaatsing
van een 30 km-bord. Maar de ontwerpfout blijft bestaan en daarmee de onveiligheid. Dat zal ook
gelden voor de rotonde die in 2022 gepland staat.

Oplossing
Tussen winkelcentrum en Lucaskerk komt het centrale Heksenwielplein van de wijk.
De doorsnijding door het autoverkeer en openbaar vervoer wordt opgelost door het plein als
‘shared space’ vorm te geven waar de automobilist te gast is.
Alternatieve oplossing
Op enkele bijeenkomsten is een andere oplossing aangedragen: hele of halve ondertunneling van
de Emerparklaan, met hierboven een park zoals ook mogelijk is geweest over de A16 om
Prinsenbeek met de stad te verbinden. Een voorbeeld op meer realistische schaal is de
ondertunneling van de Noordelijke Rondweg ter hoogte van de afslag naar Teteringen. Een deels
hellend plein kan zich nu welven over een deels verdiepte Emerparklaan. De vormgeving met
toegankelijkheid voor alle bewoners, waaronder minder validen, is complex. Dit moet goed
bestudeerd worden voordat een louter verkeerskundige oplossing wordt gezocht. Door de hogere
zichtlijn zou dan een aanvullend ontwerp moeten komen voor de flats, met bijvoorbeeld de
benedenverdieping als parkeergarage zoals bij De Donk. Hiervoor pleit dat dit rekening houdt met
het vele autoverkeer op enkele uren van de dag, en op andere plekken in Nederland goed uitpakt.
Nadeel is dat dit (sluip)verkeer stimuleert en dat het veel meer kost dan de € 600.000 die de
gemeente voor de rotonde bestemd heeft.
Aanvullingen en randvoorwaarden
–

vriendelijk wegdek in groene stroken om te zorgen dat de automobilist zich deze honderd
meter als gast gedraagt.

–

er kan ook ruimte komen voor alternatief vervoer zoals wijkriksjah’s.

–

bewaak de geluidsoverlast, die minder wordt door andere snelheid van het autoverkeer, maar
meer kan worden door de activiteiten op het plein.

Voorstel 3:
Professioneel informatiepunt dat service verleent en verbindingen legt
Probleem
a.
Door de omvang van de wijk zijn locaties voor veel wijkbewoners onbekend. Daardoor is er ook
veel minder deelname aan de diverse activiteiten en sportbeoefening dan wel mogelijk zou zijn. Dit
probleem is in diverse vormen genoemd in alle bijeenkomsten.
b.

Om bewoners, met name jongeren en nieuwe bewoners, de weg te wijzen wordt al heel lang
gepleit voor een informatiepunt, VVV-kantoor, of iets van dien aard: een fysiek punt met mensen
die de wijk goed kennen en verbindingen kunnen leggen. Dit punt heeft ook een
kwartiermakersfunctie om gevarieerdere voorzieningen te krijgen (horeca, dienstverlening,
huiskamers en werkplekken voor zzp-ers, start-ups).
c.
een behoorlijk deel van de wijkbewoners heeft voor ontmoetingen, activiteiten en ontwikkeling
meer nodig dan de aanwezige websites. Het verdwijnen van HBNieuws als papieren krant wordt
door velen als groot gemis ervaren. Er is hulp nodig.
d.
het vrijwilligersleven heeft de handen vol aan de eigen toko’s en regelmatig bijeenkomsten van het
netwerk of het wijkplatform. Toch is heel hard iemand nodig die kan verbinden (organisaties,
personen, initiatieven, generaties), organiseren en continuïteit kan waarborgen. Het gemeentelijk
uitgangspunt ‘vrijwillig als het kan, professioneel als het moet’ is hierop bij uitstek van toepassing.
e.
Als gevolg van de coronacrisis worden druk bezochte plekken vermeden. Zowel voor dagrecreatie
als voor evenementen is een fysiek informatiepunt een schakel.

Oplossing
Inrichting van een centraal informatiepunt aan Heksenwiel.
Bij het sociaal vormgeven van de wijk was een gemeenschapsgebouw ontworpen aan Dorsvlegel,
waar nu het overdekte jongerenontmoetingspunt is. Heksenwiel is een heel logische plek. Aan de
Heksenwaag staan al bijna tien jaar twee geschikte locaties leeg (voormalige huisinrichtingszaak
Eurowall en zonnestudio Sunday’s).
Alternatieve oplossing
Op de kop van De Donk.
Argumenten:
1) bekende entree tot de wijk
2) meer extra aandacht voor jongeren en andere doelgroepen
3) hier is altijd al informatie gegeven, o.a. met vitrinekasten in de onderdoorgang.
Aanvullingen en randvoorwaarden
–

Een in de wijk gewortelde instelling die werkgever en huurder is.

–

De professionele kracht moet kunnen verbinden (organisaties, individuen, generaties).

–

De duur voor huur en arbeidsovereenkomst valt samen met dit veranderingsproces.

Voorstel 4:
Parken en gevarieerde kleinere ontmoetingsplekken,
ook voor vervoersverbindingen
Probleem
a.
Er is behoefte aan plekken om elkaar zonder verplichtingen te ontmoeten, ook als antwoord op
eenzaamheid. Gedragswetenschappers waarschuwen voor verkleining van de kring naasten en
bekenden als gevolg van corona. Vooral in Kesteren en Muizenberg timmert de gemeente aan de
weg. Deze behoefte geldt voor alle buurten van de wijk en voor alle generaties. Tussen
opgroeiende jeugd en senioren is er de tussengeneratie van volwassenen, die voor zichzelf, hun
kinderen en hun ouders ontmoetingsplekken nodig hebben die de wijk nauwelijks biedt.
b.
Heel vaak wordt genoemd dat er te weinig ‘poosplekken’ met zitgelegenheid zijn langs fietspaden,
bij de bruggen.
c.
Steeds komt naar voren dat er te weinig lichte horeca is, werkplekken voor zzp-ers, theehuisjes in
een diverse grote wijk. De ‘Koplopers’ hebben hiervoor een plan ‘stepping stones’ ontworpen
(2014, 2017).
d.
Gebruik en beheer van parken: het is niet genoeg een plek als park aan te duiden als dat net geen
bos is: er hoort ook gebruik en beheer bij. De Haagse Beemden heeft in zijn opzet wel degelijk
parkomgevingen gerealiseerd (Hooghuys, Somerweide, Paradijs), maar die hebben een nieuwe
impuls nodig. Ook zijn er nu plekken waar een park een grote verbetering zou betekenen zoals
achter de parkeerplaats bij De Donk. Belangrijk is dat in het park bijzondere bouwwerken horen
zoals paviljoens, muziekkapel, vijvers/fonteinen, theateropstellingen, follies, planten, beelden. Die
bevorderen gemengd gebruik en daarmee de verbinding, veiligheid en het wijkgevoel.
e.
De klimaatverandering vraagt om beschutting, CO2-opslag en vasthouden van water. Deze
functies worden vanouds ingevuld door substantieel groen.
f.
Voorwaarde voor woningbouw die de wijk vooruithelpt is een aantrekkelijker omgeving. Zo werd bij
de koophuizen in Kroeten aangegeven dat er een parkomgeving was. Bij die omgeving hoort ook
de nabijheid van plekken voor openbaar vervoer, deelauto’s e.d.. De achtergrond is dat de
behoeften aan bereikbaarheid anders worden en nieuwe generaties steeds minder behoefte
hebben aan autobezit. Bij het ontwerp van parken worden vervoerscombinaties betrokken.

Oorspronkelijk is de wijk opgezet met samenhangende onderling verbonden groenzones en
waterpartijen. Langzaam maar zeker is deze functie ‘verzand’. Wie kent er nog het Haagse
Beemden eiland, met zijn Nederlandse landgeiten? Het is zaak dit te herstellen.
Het verbeteren van bestaande parken en aanleg van nieuwe parken sluit aan bij de ambitie van de
gemeente Breda als stad van parken. Recent constateert de gemeente dat het bosplantsoen aan
vervanging toe is en vraagt aan het onafhankelijk multidisciplinair O-team ‘hoe te komen tot een
versterkte groenstructuur met belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde’ en ‘herontwerp van het
openbaar groen op de schaal van de hele wijk’.

Oplossing
Aanleg of verbetering van parken en gevarieerde kleinere ontmoetingsplekken.
Aanvullingen en randvoorwaarden
–

waterbeheer hoort tot de opgaven van de gemeente als onderdeel van het klimaatakkoord, en
moet dus hierin worden meegenomen. Dat betekent dan ook dat de meest versteende delen
van de wijk het eerst aan de beurt zijn voor aanleg van parken. Bedenk dat de westkant van
de wijk achteraan is komen te hangen.

–

betrokkenheid van bewoners is ook noodzakelijk voor de actieve bevordering en facilitering
van wijkdeals voor beplanting langs o.a. het Moerenpad, stukken groen langs de
appartementen voor gezamenlijk gebruik, aankleding. Mede-eigenaarschap bevordert zowel
sociale veiligheid langs het toekomstige wandelnetwerk als creatieve oplossingen.

–

hierin hoort ook de behoefte aan horeca voor de verschillende generaties.

–

Behalve de wooncorporaties binnen Alliantie Breda 2019-2023 dienen ook de particuliere
verhuurders en de makelaars hierbij betrokken te worden.

–

zorg bij het herontwerp van parken voor bijzondere bouwwerken.

–

betrek in het ontwerp behoeften op het gebied van mobiliteit binnen en buiten de wijk.

–

neem hierin openbare kunst mee, die er veel te weinig is, en spreek bouwers aan op de norm
van 1% van de investeringssom voor kunst.

Vragen aan de gemeenteraad
Rode draad
De rode draad is versterking van de verbinding in de Haagse Beemden, fysiek en sociaal.
Het is nodig een proces aan te gaan met investeringen die verder gaan dan fysiek
onderhoud en sociale aanpassing. Dat proces leidt tot meer contacten en initiatief,
betrokkenheid tussen de generaties, binding van bewoners en identificatie met de wijk.

Vraag 1 (proces):
Deelt u de mening dat de huidige stand van zaken in de Haagse Beemden vraagt om
betere verbindingen? Bent u dan van mening dat hiervoor structurele investeringen nodig
zijn, samen met de bewoners en onder doelgerichte regie?
Bent u bereid daarvoor gelden te bestemmen en een regisseur te benoemen?

Vraag 2 (wandelpaden):
Deelt u de mening dat de wandelmogelijkheden in de Haagse Beemden ver onder de
behoeften van deze tijd liggen? Deelt u de mening dat een wandelpadennet door de hele
wijk met een aantrekkelijk centraal punt noodzakelijk is?
Bent u bereid om het bestemmingsplan hierop zo nodig bij te stellen en tot aanleg over te
gaan?

Vraag 3 (Heksenwielplein):
Deelt u de mening dat de wijk Haagse Beemden behoefte heeft aan een centraal
Heksenwielplein waarop evenementen kunnen plaatsvinden en waarmee de verbinding
tussen winkelcentrum en Landgoederenzone wordt hersteld?
Bent u bereid om het voor de rotonde bestemde geld hiervoor in te zetten (op basis van
een variantenonderzoek)?

Vraag 4 (informatiepunt):
Deelt u de mening dat een fysiek informatiepunt met professionele bezetting zal bijdragen
aan de verbindingen in de Haagse Beemden, zowel tussen organisaties en groepen, als
tussen individuen en tussen generaties, en ertoe bij zal dragen de wijk aantrekkelijker en
levendiger te maken?
Bent u bereid geld te bestemmen voor een locatie en een beroepskracht?

Vraag 5 (parken en kleinere ontmoetingsplaatsen):
Deelt u de mening dat parken en kleinere ontmoetingsplaatsen te veel ontbreken in de
Haagse Beemden en dat ‘herontwerp van het openbaar groen op de schaal van de wijk’
nodig is? Deelt u de mening dat er onvoldoende horeca en bijhorende voorzieningen zijn?
Bent u bereid op die schaal parken en ontmoetingsplaatsen aan te leggen en hierin de
behoefte aan horeca mee te nemen?
Graag gaan we hierover met de gemeenteraad in discussie en hopen op besluitvorming
die de wijk verder brengt. Deze stap naar de gemeenteraad wordt gevolgd in een
bewonersbijeenkomst van Netwerk Haagse Beemden op 29 oktober 2020.

oktober 2020
Wim Schul,
woordvoerder voor het Netwerk Haagse Beemden

Netwerk Haagse Beemden staat voor verbinding in de wijk

Bijlage: Tien jaar onderzoeken en sessies in de Haagse Beemden
januari-februari 2010: ‘Lopend Vuur’, door bureau B In Motion in opdracht van de gemeente
Breda. Wekelijks wordt langsgegaan bij wijkbewoners, in de afsluiting met de wethouder hebben
300 bewoners uit alle delen van de Haagse Beemden ideeën ingebracht voor leefbaardere wijk,
genoemd worden jongerenvoorziening, wijkkeuken en zwerfvuilaanpak.
mei-juni 2013: ‘Buurthuis van de toekomst’: drie bijeenkomsten met een twintigtal actieve
wijkbewoners, georganiseerd door de gemeente Breda. De deelnemers inventariseren de locaties
met activiteiten en komen met ideeën voor verbindingen. Uit de vage toezegging van
terugkoppeling valt in de 3e bijeenkomst op te maken dat er niets mee gedaan wordt.
begin - juni 2014: ‘Wijkplan Haagse Beemden 2014-2018’: na 7 buurtbijeenkomsten, waarop 75
bewoners 130 ideeën inbrengen worden 44 ‘bindende afspraken’ ondertekend door gemeente,
woningcorporaties en wijkraad Bekom. Enkele al lopende onderhoudszaken worden uitgevoerd,
geen van de plannen en evenmin de regelmatige ‘stand van zaken’ met bewonersbijeenkomsten.
april – september 2014: ‘Koplopers’, bijeenkomsten van 20-30 personen, gemeente participeert, om
de wijk toekomstbestendig te maken. Uit de vele ideeën worden 3 thema’s uitgewerkt: groene
bedrijvigheid, vitaliteit, leefbaarheid. Voor kortere termijn: ontmoetingsplekken in de wijk,
toegankelijkheid natuur en betrokkenheid bewoners.
december 2014 – februari 2015: ‘Ontmoetingskaart’: Delphitraject vanuit de koplopers onder tien
actieve wijkbewoners uit verschillende hoeken om dit deel van het wijkplan handen en voeten te
geven. Het resultaat ‘ontmoetingskaart in drievoud’ (bekendheid evenementen, prikbordfunctie
initiatieven, kaart locaties) wordt overhandigd aan de gemeente.
maart 2016: ‘Samen Natuurlijk’: de uitkomst van sessies en lokaal onderzoek (120 interviews,
‘graffity wall’) van studenten NHTV in opdracht van de gemeente met de methodiek
‘imagineering’. Hieruit komen drie ontwerpen: Bruggenloop, Samen tuinieren en Heksenwiel Hubs.
Wel uitgegeven Inspiratiegids.
juni 2016: De Koplopers organiseren het eerste Wijkfestival met een sessie waar voortgeborduurd
wordt op ‘samen natuurlijk’. Voor de ontmoeting was de conclusie dat een fysiek punt (PR-bureau)
onmisbaar was. De Landgoederenzone was onderwerp van gesprek (recreatie tegenover
natuurbehoud) en de traditionele discussie over jongeren gaf een heldere richting aan.
maart-juni 2017: ‘Toekomstpaden’. Na twee bijeenkomsten met de landschapsarchitect van de wijk
en de toenmalige wethouder sociale zaken worden tijdens het veertigjarig bestaan van de wijk in de
Lucaskerk door bundeling van veertig ideeën de belangrijkste ‘toekomstpaden’ aangegeven:
verbinden van de delen van de wijk door iets te doen met de landgoederenzone en landgoed De
Burgst en veel meer diverse ontmoetingsplekken, kleine horeca, B&B. De studie en het
afstudeerproject van Melissa Vermeule voor een Landgoederenhart wordt gepresenteerd. De
Koplopers kaarten dit aan bij de gemeente, en later bij ‘Breda Begroot’.
november 2017 – april 2018: ‘Wat er speelt in Muizenberg en Kesteren’: uitgebreid vooronderzoek
(interviews, wijkgesprekken, data, observatie) door Studio 1:1 in opdracht van gemeente en

woningcorporaties. Sociale veiligheid, anonimiteit en afval zijn punten hierin. Hieruit komen de
looproutes naar speeltuintjes en ontmoetingsplekken met bewegwijzering (aantal stappen tot ...).
maart – juni 2018: ‘Breda Begroot’: op initiatief van de gemeente Breda komen 25 voorstellen uit
de HB, waarvan 13 in (digitale) stemming komen. Hierin komen al langer bestaande voorstellen
voor, waaronder veel over onderhoud, en het ‘verhoogd plein’ in de landgoederenzone. Het lijkt
erop dat iets rond het onderhoud van de Asterdplas gerealiseerd gaat worden.
mei 2018: ‘Veertig jaar woonlandschap in de Bredase wijk Haagse Beemden’: conferentie van
Stadssociëteit De Gouden Cirkel, waarin ook weer gevraagd wordt naar de dromen van bewoners.
De publicatie wijst als ontwerpproblemen de overgang bij de Heksenwiellaan, het loslaten van het
water in de wijk en de rivier de Mark, en de ontoegankelijkheid van de Landgoederenzone.
september 2019: ‘Wijkfoto’: buurtenquête en buurtonderzoek Kesteren Muizenberg in het kader
van ‘Plus op kwetsbare wijken’. Doel is in januari 2020 een wijkplan vast te stellen met vier
kenmerken: community building, publieke ruimte en infrastructuur, beleidsambities m.b.t. milieu
etc. en nieuwe initiatieven.
juli – heden 2020: ‘Versterking van de Haagse Beemden’: een ontwerpend onderzoek van het
Ontwerpteam (onafhankelijk, multidisciplinair, voortkomend uit het project Panorama Lokaal van
het ministerie van Binnenlandse zaken). Drie opgaves: Sociale opgave gericht op interventie bij
doelgroepen, Groene opgave gericht op herontwerp openbaar groen en Verdichting en
Voorzieningenopgave, gericht op een ontwerpende studie van drie aangegeven scenario’s.
september – heden 2020: ‘In gesprek met bewoners over de Haagse Beemden’: in opdracht van de
gemeente en de woningcorporaties vragen studenten van Buas wat bewoners nodig hebben om fijn
te kunnen wonen. Veiligheid, ontmoetingsplekken en communicatie zijn de thema’s uit de world
café sessie. Nu kan nog niet gezegd worden of de opdrachtgevers iets met de uitkomsten doen.

