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Stedenbouw betreft niet alleen het ruimtelijk vormgeven van steden.
Het raakt alle aspecten van de samenleving. Hierbij valt te denken aan wo
nen, verkeer, handel en industrie, cultuur, ontspanning, aanleg van gas- en
waterleidingen, rioleringen maar ook politiek. De steden zoals die zijn ge
bouwd, zijn dan ook het gevolg van overheidsbeleid, kwaliteit van steden
bouwers en architecten, internationale en nationale tendenzen, economi
sche en sociale ontwikkelingen, maar ook van toeval.

In Breda zijn tal van nieuwe uitbreidingsplannen getekend waaraan bestuurders,
stedenbouwers en beleggers ieder hun bijdrage hebben geleverd. De vraag die zich
laat stellen is waarom er steeds behoefte is aan nieuwe plannen. Onl deze vraag te
kunnen beantwoorden dient gekeken te worden naar de ontwikkelingen in het den
ken over de stedenbouw. In deze bijdrage is gekozen voor het tijdvak van circa 1870
tot 1930 omdat zich juist in deze tijd veel nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelin
gen voordoen, niet alleen in Nederland en Europa maar over de hele wereld. Over
het algemeen genomen zijn de mensen die zich in dit tijdvak met stedenbouw bezig
houden goed op de hoogte van de n.ieuwe stedenbouwkundige modellen en van el
kaars werk door middel van publicaties, congressen en tentoonstellingen waar alle
belangrijke stedenbouwkundige ont\:vikkelingen aan de orde kom.en, van de uitbrei
dingsplannen voor Chigaco en San Francisco tot de Engelse tuindorpen. Zij raken
hierdoor beïnvloed, ook in Nederland was hier sprake van. In lezingen, artikelen en
nota's van toelichtingen op uitbreidingsplannen wordt er regelmatig naar verwezen.
In Breda zijn een aantal van deze ontwikkelingen terug te vinden.

Stedenbouw in de negentiende eeLtw in Breda

In de negentiende eeuwen met name na 1870, groeide de gemeente Breda, net
zoals vele andere steden in Nederland, onder invloed van de industrialisatie enorm.
Het gevolg daarvan was dat de werkgelegenheid groeide en het aantal bewoners fors
toenam. In 1867 kreeg Breda weliswaar toestemming zijn vestingwerken te slopen
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maar veel loste dat niet op. Een groot gedeelte van de grond die hierbij vrijkwam
werd door het Rijk in beslag genomen en besteInd voor de bouw van kazernes en
militaire oefenterreinen. De gemeente Breda zag dus nauwelijks haar gebied uitge
breid, terwijl haar bebouwde kom daarentegen compleet werd ingesloten door de
gemeenten Princenhage, Teteringen en Ginneken, hoewel deze laatste gemeente
niet direct aan Breda grensde. (C!fb 1)
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Ginneken 5735 h.a.
Princenhage 6642 h.a.
Breda 282 h.a.

EnEN· LEUR

l. Insluiting van Brcda door Priuccnhagc, Teteringcu en Gi11l1cken en BaveI, situatie cind 1ge eeuw.

In eerste instantie kon de groei opgevangen worden door de open plekken op te
vullen met bebouwing en de huizen dichter op elkaar te bouwen, maar al snel ont
stonden er grote moeilijkheden. Breda raakte volgebouwd en vervolgens overbe
volkt. Daarbij was er niet alleen sprake van vele ongezonde en slechte woningen,
maar er konden ook veel te weinig nieuwe woningen gebouwd worden. Veel be
woners en nieuwe inwoners zagen zich hierdoor gedwongen uit te wijken naar de
omliggende randgemeenten, Teteringen, Princenhage en de gemeente Ginneken en
Bavel. Dit gebeurde dan ook op grote schaal. Zij bouwden hun woningen net bui
ten de gemeentegrenzen. Er ontstond in die gebieden een weinig gestructureerde
bebouwing.
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Naast woningbouw weken ook steeds meer fabrieken uit naar Princenhage en
Teteringen. Werkplaatsen, fabrieken en woningen werden door elkaar geplaatst met
alle gevolgen voor de gezondheid van dien. In deze tijd was er nog geen sprake van
scheiding van de functies wonen, industrie en handel. De belangrijkste uitvalswegen
van de stad, zoals de Ginnekenweg op het grondgebied van Ginneken, de
Teteringsedijk in Teteringen en de Haagdijk en Haagweg in Princenhage raakten
eveneens snel volgebouwd met een onregelmatige bebouwing.(ajb 2)

2. Omwikkeling van de bebouwingsdichtheid omgeving Haagdijk circa 1830 en 1875.

143

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)



Breda was hierin niet uniek, overal in Nederland kwamen dergelijke uitbreidin
gen voor. Van de overheid kon in de negentiende eeuw niet verwacht worden dat
een einde aan de wildgroei werd gemaakt. Zij had te weinig machtsmiddelen ter be
schikking om deze uitwassen in goede banen te leiden. Uitbreidingen waren vooral
het terrein van de particuliere bouwondernemingen en speculanten, voor wie slechts
financiële belangen golden. Zij gebruikten de bestaande polderverkaveling als uit
gangspunt om de nieuwe straten aan te leggen. Door bovendien de grotere kavels in
kleinere op te delen kon er meer winst gemaakt worden. Het uitgangspunt voor
deze groep vormde altijd een zo voordelig mogelijke verkaveling van hun bouwter
rein. Wanneer er in de negentiende eeuw al met een uitbreidingsplan werd gewerkt,
werd dit opgesteld door de dienst publieke werken van de betreffende stad. Een der
gelijke dienst stond meestal onder leiding van een civiel ingenieur. Evenals de plan
nen van de particuliere bouwondernemingen vertoonden ook deze plannen vaak een
saai rechthoekig stratenplan, waarin geen aandacht aan de tussenliggende percelen
werd besteed. Op deze m.anier ontstonden veel nieuwbouwwijken, opgebouwd uit
hoge bouwblokken en lange rechte straten. De pleinen hadden een willekeurige en
onregelmatige vorm en werden gevormd door uitsparingen in de straten.

Weliswaar had in Breda Ir. F. van Gendt, die vanuit de Domeinen belast was
met de ontmanteling van de vestingwerken,voor de stad een uitbreidingsplan gete
kend, maar daarmee werden de particuliere bouwondernemingen ook hier niet aan
banden gelegd. 1 Van Gendt had zich slechts bezig gehouden m.et het gebied binnen
de gemeentegrens. Hij zag de gem.eente Breda als één ruimtelijk geheel. Vóór het
slechten van de wallen hadden de vestingsmuren als de ruimtelijke afbakening van de
stad gefungeerd. Van Gendt gebruikte daarvoor een nieuwe Singelgracht die hij op
de plaats van de oude stadsgracht plande. Op deze manier trok hij een nieuwe grens
met het platteland. De particuliere bouwondernemers trokken zich weinig aan van
de plannen van Van Gendt en namen meteen het gebied dat buiten de gemeente
grens viel voor hun rekening. Zij legden dwars over de gemeentegrens van Breda
heen hun nieuwe wegen aan. De beoogde ruimtelijke eenheid van Van Gendt werd
door dergelijke ingrepen drastisch doorbroken. Deze ondernemers waren bereid veel
kapitaal te investeren in de dure huizensector. Zo konden er in Breda mooie lanen
en wijken ontstaan voor de beter gesitueerden, waarin wel degelijk stedenbouwkun
dige kwaliteiten aanwezig waren. Voorbeelden hiervan zijn het villapark bij het
Wilhelminapark, de Zandberglaan en de Baronielaan. De bouwondernemers konden
in Breda in principe hun gang gaan omdat de gemeente enerzijds niet op hoefde te
draaien voor de kosten van de aanleg van de wegen. Anderzijds was het voor Breda
enorm belangrijk deze groep welgestelden binnen haar grenzen te houden daar zij
immers de gemeentekas spekten door middel van het betalen van belastingen.

In Breda hield men zich in de negentiende eeuw nog niet echt bezig met de
huisvesting van de arbeiders. De stad kende veel kleine, in zeer slechte staat verke
rende, arbeiderswoningen. De geneeskundig inspecteur sprak over hun woningen als
holen. Het gemeentebestuur was zich wel bewust van de ernst van de situatie maar
ondernam nauwelijks stappen om de situatie te verbeteren. De enige maatregel die
zij nam was dat er bij de bouw van nieuwe woningen naar de mogelijkheid tot ven-
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tilatie gekeken moest worden. In de reeds bestaande toestanden greep zij echter niet
in. Pas in 1895 verscheen een nieuwe Bouwverordening waarin enkele strenge bepa
lingen waren opgenom.en. Het was niet langer toegestaan huizen te bouwen waarvan
de hoofdingang niet aan de openbare weg lag en in gangen, sloppen en hofjes moest
minstens tien meter ruimte zitten -dit gold zowel de voor- als achtergevel. De op
pervlakte van het woongedeelte moest minimaal vijfentwintig vierkante meter be
dragen, de totale inhoud minstens vijftig kubieke meter en de hoogte tweeëneenhal
ve meter. Bij het bouwen van nieuwe woningen werden de voorschriften goed na
geleefd. Het probleem lag echter bij de bestaande woningen. De eigenaars nlOesten
aanpassingen aanbrengen 111 overeenstemming met de bepalingen 111 de
Bouwverordening. In de praktijk kwam daar echter niets van terecht.

Kritische geluiden op de negentiende eeuwse stadsuitbreidingen in Nederland

Onder invloed van een aantal publicaties in de vakpers in binnen- en buitenland
gingen mensen die in Nederland betrokken waren bij de stedenbouw rond de eeuw
wisseling anders over de manier van vormgeven over de stad denken.

H.P Berlage schreef reeds vóór 1900 zijn eerste reeks artikelen waarin hij een
pleidooi hield dat stedenbouw opgevat diende te worden als een onderdeel van de
architectuur. Hij baseerde zich daarbij op de Oostenrijkse, kunsthistorisch geschool
de, architect C. Sitte. Sitte pleitte er in Der Städtebau nach seinen kiinstlerischen Grund
lagen (18.89) voor om stedenbouw juist niet uitsluitend als een techniek te zien maar
ook als een artistieke aangelegenheid. Hij klaagde over het gebrek aan schoonheid
van de negentiende eeuwse uitbreidingen. 'In technisch opzicht is inderdaad veel,
maar in artistiek opzicht bijna niets gepresteerd, en tegenover de prachtigste nieuwe
monumentale gebouwen staan de meest onhandige pleinvormen en verkavelingen in
de directe omgeving van die pleinen'.2 Sitte keek naar de steden van de klassieke
oudheid, middeleeuwen, renaissance en barok. Zijn tijdgenoten konden zijns inziens
nog veel leren van de manier waarop in die tijd steden werden gebouwd.

Ook Berlage was de mening toegedaan dat de stedenbouwer zich met het stads
beeld als geheel diende bezig te houden en niet met afzonderlijke straten en pleinen.
Met andere woorden, het ging niet alleen om een verkavelingsplan maar vooral ook
om de toekomstige bebouwing erop. De gevels van de afzonderlijke gebouwen
dienden mede als onderdeel van een straat- of pleinwand ontworpen te worden.

Niet alleen architecten hadden problemen met de negentiende eeuwse prakt~j

ken. Ook andere beroepsgroepen zoals juristen, artsen, bestuurders enzovoort spra
ken hun zorg uit over de negentiende eeuwse uitbreidingen. Dit had mede te maken
met de economische opbloei die Nederland na 1870 doormaakte. In relatief korte
tijd wisten veel mensen hun maatschappelijke positie te verbeteren. De lonen stegen
enorm waardoor de koopkracht toe kon nemen. Zoals altijd in een periode van eco
nomische bloei deden zich ook nu vernieuwingen voor op het gebied van de schil
derkunst, literatuur, kunstnijverheid en architectuur. Deze vernieuwingen vonden
eveneens hun weerslag in de waardering voor oude steden en het stadsschoon. Zo
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vroeg jhr. mr. V. de Stuers in zijn artikel Holland op zijn smalst al in 1873 aandacht
voor'de weinig zorgvuldige omgang met ons erfgoed'.3 Door de aanleg van kanalen
en spoorwegen en de uitbreiding van steden was het landschap veranderd en werd
veel natuurschoon opgeofferd. In het midden van de jaren tachtig van de vorige
eeuw deed de schrijver F. van Eeden het voorstel om natuurmonumenten te redden
uit de handen van de ontginners.4

Dat het vraagstuk uiteindelijk binnen de politiek aan de orde werd gesteld is te
danken aan het feit dat de situatie van de arbeiders vanaf het midden van de negen
tiende eeuw als een sociaal-politiek vraagstuk werd beschouwd. De armoede onder
arbeiders werd niet langer verklaard door overbevolking of liefdadigheid die te kort
schoot, maar eenvoudigweg door het lage loonpeil en te weinig scholing. Door de
slechte werkomstandigheden in de fabrieken en de lange werkdagen verkeerden zij
vaak in een slechte fYsieke conditie. Zowel socialistische als liberale groeperingen
voerden in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw actie om de arbeidende
klasse te 'verheffèn' door middel van betere onderwijsvoorzieningen, het opzetten
van vakcoöperaties, betere huisvesting enzovoort. In de activiteiten van de liberalen
hebben opportunistische motieven echter zeker mede een rol gespeeld, zij waren
bang voor een opkomende arbeidersbeweging. Tegenover het individualisme van de
liberalen en het gericht zijn op de arbeider van de socialisten formuleerde de katho
lieke kerk naar aanleiding van de panselijk encycliek Renml NOllanml (1891) een ei
gen sociaal programma. RerUll1 Nova ril 111 wenste klassentegenstellingen te verzachten
op basis van de solidariteitsgedachte. Rerll111 Novarllm wenste alle sociale groepen te
verenigen in één organische orde op basis van gerechtigheid en harmonie. Men
diende enerzijds solidair te zijn aan de leden van de vakorganisatie en anderzijds le
ren samenwerken met andere maatschappelijke groeperingen. In deze harmoniege
dachte verschilde de katholieke kerk van de solidariteitsgedachte van het socialisme,
die zich juist als arbeidersbeweging tegenover andere maatschappelijke groeperingen
stelde. Binnen de op te richten organisaties en voorzieningen voor boeren, arbeiders
en middenstanders in de vorm van scholen, woningbouwcoörperaties, boerenbon
den, vakbonden diende het katholieke geloof de basis te vormen. Volgens de
Brabantse historicus, H. van den Eerenbeemt leidde deze houding er toe 'dat men
zich afscheidde van de anderen, zich opsloot in een isolement en daarin tot een af
zonderlijke microkosmos kwam, die alle sectoren van het maatschappel~ikleven op
deelde in talloze verenigingen, ondanks de grote diversiteit toch samengehouden
door een bindend ideaal'. 5 Zo kon het gebeuren dat de katholieken steeds meer een
wereld apart vormden en weinig openstonden voor visies van andersdenkenden.
Enerzijds was dit de kracht van de katholieke beweging, anderzijds was dit ook haar
zwakte.

In Breda kwam deze katholieke zuil sterk tot ontwikkeling. Alleen werd zij hier
gevormd door traditioneel-conservatieve katholieken met als gevolg dat slechts het
gedeelte van het nieuwe programrna van de katholieke kerk gevolgd werd dat de
strijd tegen het zedenbederf behelsde. Zij waren veel minder enthousiast over het or
ganiseren en verder enranciperen van de arbeiders. De vrees voor het opkomend so
cialisme moet hierin een rol hebben gespeeld. Lange tijd werden socialistische vak-
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bonden in Breda verboden en moesten in het geheim opereren. Pas in 1908 werd
dL J. van den Brink bij Koninklijk Besluit beëdigd en geïnstalleerd als gemeente
raadslid voor de SDAP. Niet alleen de socialistische vakbonden hadden het moeilijk,
ook de oprichting van de katholieke vakorganisaties ging niet van een leien dakje.
Dit werd mede veroorzaakt door het gegeven dat Breda het laatste bisdom was waar
de katholieke vakbond van de grond kwam. In 1902 kwam H. Hermans, de voor
vechter van de arbeidersbeweging in Breda, tot de conclusie 'er wordt van den kant
der geestelijkheid niets, totaliter niets gedaan dan tegengewerkt'. 6 Het bisdom voelde
niets voor zijn plannen omdat zij er vanuit gingen dat er al genoeg voor de arbeiders
georganiseerd was. In sommige opzichten was dat ook zo. De sociale voorzieningen
waren lang niet zo uitgebreid als in onze tijd, maar toch kende men een ziektewetre
geling, er was een gratis ambachtsschool, in sommige fabrieken bijvoorbeeld waren
regelingen voor de oude dag. Het was echter niet alleen de geestelijkheid die de taak
van Hermans bemoeilijkte. De mentaliteit van de arbeiders zelf vormde eveneens
een handicap. 'Daar zit geen vuur, geen leven in die kerels', zo ze al interesse ver
toonden, dan was het 'stoffelijk gewin voor zichzelf vaak een der hoofdmotieven
om toe te treden. ï Pas in 1904 werd de Bredase Bond opgericht.

Het waren echter niet alleen politieke en gelootsovertuigingen die leidden tot
veranderende opstellingen. Nieuwe sociaal-wetenschappelijke inzichten gaven even
eens een andere k~jk op de maatschappij. De samenleving werd steeds meer als een
systeem gezien. Warmeer bepaalde onderdelen, zoals bijvoorbeeld het woningvraag
stuk, in dat systeem niet goed werkten kon de salTrenleving niet functioneren. Er
moesten maatregelen komen die de orde en het evenwicht binnen de maatschappij
konden waarborgen, zoals verbetering van drinkwater, voedselvoorziening en volks
huisvesting, bestrijding van de vervuiling van de bodem, water en lucht, straatver
lichting en aanleg van riolering en verharde wegen. Uiteindelijk werd dit program
ma van eisen vertaald binnen de civiel-technische stedenbouwkunde. Deze manier
van stedenbouw werd ontwikkeld bij de diensten voor publieke werken in de grote
steden. Dit kon omdat de gemeentelijke overheden langzaam meer greep kregen op
de stedenbouwkundige ontwikkelingen binnen hun steden. Zij werden machtiger en
invloedrijker en slaagden er met de hulp van de dienst publieke werken in door
middel van grondpolitiek, aarrleg en verbetering van verkeersvoorzieningen, het
ruimtelijk voorbereiden van stadsuitbreidingen, het verplaatsen van schadelijk geach
te bedrijven en instellingen uit het stadscentrum en de bouw van publieke nutsge
bouwen de stedenbouwkundige gebeurtenissen in hun steden in goede banen te lei
den. Er was nog niet meteen aandacht voor de esthetische kant van een uitbreidings
plan, de verkeerstechnische en hygiënische vraagstukken bleven voorop staan,
Eveneens was er weinig aandacht voor de sociale woningbouw, pas na het in wer
king treding van de Woningwet (1901) kwam ook dit aspect uitvoerig aan de orde
in de uitbreidingsplannen.

In Breda waren aanzetten tot deze ontwikkelingen te bespeuren. Een aantal
openbare voorzieningen zoals onder andere het Gasbedrijf werden buiten het cen
trum geplaatst. Maar ook tàbrieken werden nu zoveel mogelijk in de stad geweerd
en naar Princenhage verwezen. Breda moest een 'luxe stad' worden en proberen zo-
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veel mogelijk koopkrachtige particulieren naar zich toe te trekken waardoor de win
kels verder uitgebreid konden worden. Dit gemeentebeleid heeft zeker tot na de
Eerste Wereldoorlog stand gehouden. Breda kon dit zo lang voort laten bestaan om
dat veel industriëlen en arbeiders wegens ruimtegebrek in de stad buiten de stad, in
de randgemeenten, woonden en dus niet vertegenwoordigd waren in de raad. De
conservatief-katholieke geestelijken en notabelen maakten in feite de dienst uit in
Breda. M. Duijghuisen komt in zijn boek Geschiedenis van Breda 111 tot de conclusie
dat Breda 'als geografische en politieke eenheid eigenlijk niet de goede maat had
voor wat er feitelijk aan het gebeuren was. De stad kon letterlijk de complexe maat
schappelijke ontwikkeling op het niveau van een agglomeratie niet omvatten'.8

De M/oningwet (1901)

De W onin~,'wet betekende een doorbraak. Eindel~jk kwam er een overheidsbe
leid ten aanzien van de volkshuisvesting. De wet schiep een kader waarbinnen de
grote steden hun bouvv-en woningtoezicht konden ontwikkelen. Voortaan moesten
bouwverordeningen zo opgesteld zijn dat de woning gezond was, vochtvrij, ruim
toegankelijk voor licht en lucht en voorzien van drinkwater. Bovendien nam de staat
de kapitaalverschaffing over van de ondernemers en de notabelen waardoor het mo
gelijk werd dat ondernemers, met de steun van de overheidsgelden, woningbouw
verenigingen oprichten voor hun eigen arbeiders. Doordat er vanuit de staat meer
geld kwam voor sociale woningbouw werd het ook voor architecten interessant zich
op dit terrein te gaan bewegen.

Voor het beter beheersen van de stadsuitbreidingen werd met de Woningwet
eveneens een belangrijke stap gezet. Gemeenten met meer dan tienduizend inwoners
werden verplicht in verband met de uitbreiding van de bebouwde korn een uitbrei
dingsplan op te stellen.') Dit plan moest laten zien hoe en waar de straten, pleinen,
plantsoenen en bouwblokken gepland waren. Hoe de riolering, afvoer van regenwa
ter, de watervoorziening en de verlichting geregeld waren. Bij het ontwerp van het
plan moest met alle behoeften van de gemeente rekening gehouden worden. Dit be
tekende dat er niet alleen aandacht voor de woningen diende te zijn maar ook voor
de ontwikkeling van handel en industrie. Er moesten voldoende pleinen en plantsoe
nen aangelegd worden en het stratennet, met een onderscheid tussen verkeer- en
woonstraten, diende een regehnatige uitbreiding mogelijk te rnaken. Aan de hygië
nische aspecten -licht en lucht- werd eveneens aandacht besteed. De lengte van de
straten moest in goede verhouding staan tot de breedte. Aanleg van voortuinen en
het planten van bomen in de straten zou bevorderd dienen te worden. Om het zon
licht in alle huizen binnen te kunnen laten dringen werd aan de richting van de stra
ten de nodige eisen gesteld. Als beste richting voor een straat werd, mede door de
meest voorkomende westenwind, een zuid/oost-noord/west richting geadviseerd.
Een licht gebogen straat verdiende de voorkeur, hierdoor werd de wind gebroken
en kreeg Inen minder te maken met opwaaiend stof Bovendien werden rechte
straten als eentonig en saai ervaren. De gebogen straat leidde tot schilderachtige op
lossingen die ook in de middeleeuwse steden te vinden waren. Het voorstel was de
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onteigeningswet te vereenvoudigen· zodat er gemakkelijker straten, pleinen, plant
soenen en bouwblokken aangelegd en verruimd konden worden, alles in het kader
van de bevordering van de gezondheid van de bewoners. Men probeerde in de wet
bepalingen op te nemen waardoor verzekerd zou zijn dat de uitbreidingsplannen van
aaneengrenzende gemeenten aan elkaar aan zouden sluiten. Deze laatste wens werd
echter niet verhoord. De gedachtenvorrning over een 'bestellli1lingsplan' was nog
niet ver genoeg tot ontwikkeling gekomen.

Weliswaar was met de WOllingwet een belangrijke stap gezet in het beter be
heersen van de stadsuitbreidingen, maar het betekende nog niet meteen een verbete
ring. Allereerst bleven de meeste uitbreidingsplannen weinig meer dan 'stratenplan
nen': een plan van grachten, straten en pleinen. De negentiende eeuwse praktijk
klonk er nog sterk in door. De uitbreidingen bleven nog lange tijd als een puur
technische aangelegenheid beschouwd worden. Slechts de gronden die in de naaste
toekomst bestemd waren voor de aanleg van straten, pleinen en grachten hoefden in
het uitbreidingsplan aangegeven te worden. De er tussen gelegen gronden werden
voorlopig, behoudens bepalingen in de bouwverordening overgelaten aan het parti
culier initiatief Bovendien bleef het ontwerp in handen van de directeur publieke
werken en in de meeste gevallen was dat nog steeds een civiel ingenieur. Een tweede
zwaarwegend punt was dat gemeentebesturen niet altijd bereid waren tot een vlotte
medewerking omdat zij onder het negentiende eeuwse systeem van stratenplannen
relatief zelfstandig waren. Het uitbreidingsplan conform de Woningwet betekende
het inleveren van bestuurlijke vrijheid. Er zijn dan ook aanvankelijk slechts een ge
ring aantal uitbreidingsplannen conform de wet vastgesteld. In plaats van uitbrei
dingsplannen werden wel stratenplannen goedgekeurd. Zij hadden vaak betrekking
op een klein gebied van één of enkele grondeigenaren en bestonden hoofdzakelijk
uit een samenstel van rooilijnen. Veel plannen werden door grondeigenaren zelf op
gesteld en ingediend! Ook in Breda gebeurde dit. L. Hirdes was eigenaar van enkele
weilanden in het noorden van Boeimeer. In 1905 bouwde hij aan de Marksingel een
betonnen brug, de huidige Hirdesbrug, om zijn eigendom met Breda te verbinden.
Na een grondruil met de gemeente Breda, een jaar later, legde hij een aantal straten
aan: de huidige Generaal van Hamsingel, de Vredenburchstraat, de Weerijsstraat, de
Badstraat en de Balfortstraat. Het is niet uitgesloten dat het uitbreidingsplan zo sum
nlier werd geregeld om vooral niet meer tegenwerking van de verdedigers van de
belangen der grondeigenaren op te roepen.

Breda en de f;Voninsu/et

De Woningwet van 1901 had ook voor Breda consequenties. Aangezien de ge
rneente Breda meer dan tienduizend inwoners kende diende zij eveneens in het ka
der van de W onin~;yet een uitbreidingsplan op te stellen. De gemeentebestuurders
waren er voorheen altijd vanuit gegaan dat zaken als woningbouw en aanleg van we
gen beter aan particulieren overgelaten konden worden. Nu werden zij gedwongen
hun 'laissez faire' politiek te laten varen. De arcllitect E.P.]. de Wolf, geboren te
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Etten, werd in 1902 directeur publieke werken. Aan hem viel de eer toe een uitbrei
dingsplan conform de Woningwet op te stellen. In 1905 ontwierp hij het eerste Plan
van Uitleg voor buiten de voormalige Haagpoort. (ajb 3)1°

3. Plan van Uitleg voor buiten de Haagpoort.

In dit plan volgde hij het reeds aanwezige verkavelingspatroon van de percelen.
Zo is de vorm van het oude bastion nog duidelijk in het plan te herkennen. In het
terrein legde hij een paar wegen aan waardoor er grote bouwblokken ontstonden.
Hij hield ruimte vrij voor respectievelijk een marktplein, een Rooms-Katholieke
kerk en de Zuid-Nederlandsche Stoomtram. Op de overige percelen plande hij wo
ningen. Het terrein achter de geplande kerk was bestemd voor arbeiderswoningen.
Het plan kan het best omschreven worden als een stratenplan, zoals ze ook in de ne
gentiende eeuw voorkwamen.

Zoals reeds eerder naar voren kwam was deze manier van uitbreiden van De
Wolf niet vreemd, het was in Nederlandse uitbreidingsplannen uit die tijd meer regel
dan uitzondering dat men zich hield aan de bestaande perceelsindeling. Een van de
Nederlandse inspecteurs van volkshuisvesting uit die tijd beklaagde zich erover: 'Bij
het ontwerpen van uitbreidingsplannen houdt men zich krampachtig vast aan het
overgeleverde systeem van bouwblokken en straten, liefst van minimumafn"leting,
zoodat het plan nog het meest den indruk geeft van een legkaart, samengesteld uit
min of meer regelmatige figuurtjes, die dan straten en bouwblokken moeten voor
stellen. Wanneer een grondspeculant een plan maakt voor de exploitatie zijner gron
den, ziet het er niet anders uit' .11

150

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)



Het plan van 1905 kan gezien worden als voorontwerp op het definitieve uit
breidingsplan van 1906. In het plan van 1906 had de Wolf in eerste instantie drie
straten gepland ten zuiden van het Marktplein. De middelste straat kwarn echter te
vervallen. De reden daarvan is niet bekend. Bovendien wenste de gezondheidscom
missie een wijziging van het bouwblok in het uitbreidingsplan tussen de Tramsingel,
Beekstraat, Het Dijkje en de Lunetstraat. Zij wilde een nieuw plan rnet daarin twee
verbindingswegen van de Tramsingel naar }-Iet Dijkje. Burgemeester enWethouders
stelde aan de raad voor toch haar goedkeuring te verlenen voor één verbindingsweg
in plaats van twee. Bij twee verbindingswegen zouden de percelen minder diep zijn
zodat er geen fàbrieken meer opgebouwd konden worden. Op 22 september 1906
werd het uitbreidingsplan vastgesteld.

In 1909 verscheen een tekening waarin de stand van zaken ten aanzien van de
uitbreidingsplannen werd weergegeven. (ajl? 4)

4. Plattegrond 1909 (Ik

De tekening laat zowel het Plan van Uitleg Van Gendt, als het in 1894 aange
legde Wilhe1minapark en het uitbreidingsplan van De Wolf zien. Tussen de
Wilhelminasingel en de Loopschans is nog een uitbreidingsplan in rode lijnen inge
tekend. Het is niet duidelijk of dit om een toekomstig plan ging. Ook niet van wie
de ideeën daarvoor af1wmstig waren. Aangenomen mag worden dat De Wolf deze
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kaart van 1909 getekend heeft, hij was immers tot 1911 als directeur dienst publieke
werken in dienst van Breda. Op deze kaart is zijn uitbreidingsplan duidelijk weerge
geven. In vergelijking met het voorontwerp heeft hij nog een paar extra straten toe
gevoegd. Hierdoor kon een klein verkeersplein ontstaan. Bovendien zijn de wijzi
gingen zoals die door Burgemeester en Wethouders waren aangegeven op de kaart
aangegeven.

In 1911 kreeg De Wolf zijn ontslag als directeur. In de loop van de jaren dat hij
in dienst was als directeur waren er steeds meer klachten binnengekomen bij
Burgemeester en WethOllders van Breda. In een besloten vergadering van de ge
meenteraad waarin over het eventueel ontslag van De Wolf werd gesproken was
men het er over eens dat hij 'nàch met zijn personeel, nàch met zijn superieuren om
wist te gaan, hij mist de kunde en hij heeft geen prestige' .12 Het voorstel van
Burgemeester en Wethouders van Breda dat de Wolf aan zou kunnen blijven als ad
junct-directeur van dienst publieke werken werd aangenomen. Tot 1928 bleef hij als
adjunct-directeur in dienst.

Ir. W. van Veen volgde De Wolf in 1911 als directeur publieke werken op. Er
zijn twee ontwerptekeningen van Van Veen bewaard geblevenY' Een bevat een ont
werp voor een nieuwe weg, die evenwijdig diende te lopen met de WilheIrnina
singel vanaf het terrein bij de Cavaleriekazerne tot aan het einde van de
Teteringsestraat. Hij bracht er vier nieuwe verbindingswegen in aan, twee van de
Oranjesingel met de Ceresstraat en twee van het Wilhelminapark met de
Koninginnestraat. (qjb 5)

5. Ontwerp voor de aanleg van een niemve weg, 1915 (Van Veen).
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De andere tekening bevatte twee verbindingswegen vanuit het Wilhelminapark
met de Koninginnestraat. (ajb 6) In 1906 had De Wolf al één verbindingsweg ge
pland vanuit het Wilhelminapark, Van Veen daarentegen plande er twee. Het motief
daarvoor is niet bekend, nusschien om een betere verbinding te verkrijgen met de
zuidelijk gelegen Zandberglaan. In een brief aan Burgen1.eester en Wethouders
schreef hij: 'Bij het ontwerpen der wegen is erop gerekend, dat bouwblokken van
normale diepte ontstaan. Verder is rekening gehouden met Uw denkbeeld dat de
wegen in aansluiting aan de singels en het park zoo breed moeten worden ontwor
pen, dat ze van boombeplanting kunnen worden voorzien' .14

6, OJlt\verp voor de aanleg van de Helenastraat en de Paulinastraat, 1915 (Van Veen),

Het is niet duidelijk of deze twee tekeningen nu het hele uitbreidingsplan zijn of
slechts detailtekeningen. Er is daar nauwelijks iets over terug te vinden in het archief
van Breda. Het lijkt erop dat Van Veen slechts aan de regel van de Woningwet heeft
willen voldoen en de aanleg van nieuwe straten en pleinen heeft willen aangeven.

Ook Van Veen werd in 1916 ontslagen. Het ontslag werd uitvoerig besproken
in een geheime raadsvergadering van 17 juni 1916. Van Veen bleef 'ondanks her
haalde aanschrijvingen nalatig in het uitvoeren van hem gegeven opdrachten' .15

Bovendien kon Van Veen absoluut niet samenwerken met de adjunct-directeur van
de Gas- en Waterleiding. 'Er was sprake van een 'zeer slechte onderlinge verstand
houding zelfs van dien aard, dat in den laatsten tijd meer dan eens handtastelijkheden
dreigden'. Burgemeester en Wethouders hadden niet eerder ingegrepen omdat Van
Veen tegen de wil van de vorige burgemeester Van Lanschot benoemd zou zijn..
Volgens raadslid Zijlmans was dat onzin. Van Lanschot had Van Veen niets in de
weg willen leggen'omdat hij overtuigd was, dat deze zijn eigen graf zou graven'.
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Uit de welmge informatie die beschikbaar is lijkt het dat Inen zich in Breda
vooralsnog meer zorgen maakte over bestuurlijke en administratieve zaken bij pu
blieke werken dan over esthetisch verantwoorde uitbreidingsplannen. Breda stond
hier niet alleen in, ook voor tal van andere steden van Nederland gold dit.

Stedenbouw ná de Eerste r17ereldoorloJ; in Nederland

Na de Eerste Wereldoorlog voltrok zich een verandering in de ideeën over ste
denbouw. Omstreeks 1913 luidde de stelling van veel architecten en bouwkundig
ingenieurs nog steeds 'stedenbouw is architectuur'. Na de Eerste Wereldoorlog ver
anderde dit. In deze tijd ontstonden er ideeën over hoe de maatschappij en de burger
hervormd konden worden. Men geloofde in het gegeven dat men de maatschappij
zelf kon maken door middel van bevolkingspolitiek, grondpolitiek, aanleg van in
frastructuur en goede indeling en aankleding van het landschap. Stedenbouw was
niet langer meer een zaak voor de architecten of de technisch ingenieurs maar werd
nu steeds meer een vraagstuk dat vanuit verschillende disciplines aangepakt diende te
worden. Stedenbouw was een vak apart geworden en de stedenbouwer diende de
verschillende belangen steeds meer tegenover elkaar af te wegen. Het ging daarbij
om veel belangen: verkeer, hygiëne, natuurbescherming, economische en esthetische
aspecten. De goede stedenbouwer diende met alle aspecten rekening te houden. Hij
kende zich voortaan een belangrijke rol toe aan de vooruitgang en de nieuwe we
reldvrede. Het schaalniveau werd verbreed van het ontwerpen van stadsuitbreidin
gen naar plannen voor de gehele stad in het gewest of zelfS naa.r de hele regio. Ieder
uitbreidingsplan ging gepaard met een sociaal programma waarin de overgeleverde
natuur, de ontspanning, de sport- en groenvoorzieningen, het verkeer en de volks
huisvesting werden ondergebracht, met als doel de em.ancipatie van de burgers en
met name de arbeiders. Aan dit alles lag een wetenschappelijk gefundeerde aanpak
ten grondslag met het uit het buitenland geïmporteerde survey. De Engelsman P.
Geddes had deze survey ontwikkeld. Het hield in dat door middel van onderzoek
naar het gezinsleven, de omgang met de natuur en de invloed van de lokale en re
gionale gemeenschap op het individu het volgens hem mogelijk zou moeten zÜn de
toekomst te voorspellen en te komen tot stadsontwikkeling. De stedenbouwkundi
gen maakten deze surveytechnieken geschikt voor de Nederlandse situatie. Zij gin
gen daarbij pragmatisch te werk en hielden rekening met de stedenbouwkundige pa
ragraafvan de nieuwe Woningwet (1921). De surveys moesten daarin passen, maar
zij keken ook wel degelijk naar hun opdrachtgevers, de gemeentelijke en provinciale
bestuurders, die cijfermateriaal wensten waar zij iets mee konden. Voortaan diende
ieder plan zich te baseren op feiten die door onderzoek naar voren waren gekomen.
BÜ het onderzoek ging het er niet om dat men alles onderzocht, men wilde slechts
bepaalde vermoedens bevestigd hebben. Dit aangepaste sociaal-economisch survey
werd het instrument bij uitstek om de stad en later de regio in kaart te brengen.

De vraag die zich liet stellen was hoe vanuit dit sociale programma de stad en de
regio stedenbouwkundig vormgegeven konden worden. Velen zagen het herstel van
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de relatie met de natuur als voorwaarde om tot stedenbouw op menselijke schaal te
komen. De ideeën die zich hierover binnen de tuinstadbeweging hadden ontwikkeld
hebben hierbij een belangrijke rol van betekenis gespeeld. De tuinstadgedachte was
zowel in Duitsland als Engeland rond de eeuwwisseling tot ontwikkeling gekomen.
Dat Nederland in eerste instantie naar Engeland keek had alles met de wereldoorlog
te maken. Ondanks de neutrale positie van Nederland heerste in brede lagen van de
bevolking een pro-Engelse stemrning heerste. Deze bevorderde de sympathie voor
de Engelse stedenbouwbeweging.

De tuinsta~gedachte

De Garden City fyIovement probeerde de verschillende onderdelen waaruit de stad
was samengesteld zoals woningtypen, straten, pleinen, kruisingen, spoorwegen,
groenvoorzieningen met elkaar te integreren. De kwaliteit van het wonen stond
daarin voorop en met name de betekenis van de natuur in het wonen. De grondleg
ger van de tuinstadbeweging was de Engelsman E. Howard. In 1902 verscheen zijn
boek Garden Cities c:f Tomorrow. Het tuinstadmodel van Howard verbond de voorde
len van de grote stad -sociale contacten, hoge lonen- met die van het platteland
-lage huren, veel natuur. Op deze manier kwam hij tot een Central City die 58.000
inwoners mocht tellen. Daaromheen groepeerde hij tuinsteden in een landelijk ge
bied. De tuinstad zoals hij die voorstond was ruim opgezet en bood plaats voor wo
nen, industrie, voorzieningen en recreatie en mocht niet meer dan 32.000 inwoners
herbergen. Zijn model kreeg in Europa en Amerika grote steun. De architect die aan
deze idealen van de tuinstadbeweging vorm. kon geven was R. Unwin. In 1909 pu
bliceerde hij Toumplanning in Practice. An introduction to the art of designing cities and sub
urbs. Het werd een bestseller en het handboek bij uitstek voor stedenbouwers uit de
eerste helft van deze eeuw.

Weliswaar was het voor Nederland niet haalbaar om een tuinstad naar Engels
voorbeeld te bouwen omdat het geen miljoenensteden kende en het qua oppervlakte
te klein was om de tuinstadgedachte goed door te voeren, maar de bouw van de
tuinwijken en tuindorpen werd wel degelijk bevorderd. Het was immers heel goed
mogelijk hierin een gedeelte van het oorspronkelijke tuinstadprogramma te realise
ren. Men streefde ernaar zoveel mogelijk de ruimtelijke opzet van de tuinstad te ver
wezenlijken door laagbouw in het groen en de woningen zelf in een landelijke stijl
te bouwen. Er werd echter geen duidelijke relatie gelegd met de bestaande stad. De
meeste stadsuitbreidingen werden als zelfstandige projecten opgevat: het tuindorp, als
afgeronde buurt, als 'stad in de stad'. De tuinstadachtige aanleg werd in de eerste
twee decennia van deze eeuw steeds populairder. Dit is niet vreemd. Iedereen kon er
zich namelijk in vinden. Architecten werden aangesproken door de stedenbouwkun
dige opzet van de tuinstad, met name de architecten die zich op C. Sitte baseerden.
R. Unwin de belangrijkste tuinstadarchitect vvas zelf door Sitte beïnvloed.
Woninghervormers zagen hun vraag om goede huisvesting ingewilligd; in de tuin
stad ging het immers om eengezinswoningen met veel licht en lucht. De Bond
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Heemschut kon zich vinden in de landelijke architectuur en de goede verzorging
van en inpassing in het landschap van de tuinstad. 'Kortom de nlime open bebou
wing, het vele groen, de verlevendiging van het straatprofiel met bomen, bern"len en
pleintjes biedt elk wat wils en staat in dramatische tegenstelling tot de door hervor
mers van alle partijen zo betreurde negentiende eeuwse krotten en nieuwe woonwij
ken vol revolutiebouw' .16 In het begin van de twintigste eeuw betekende goede ste
denbouw steeds meer gezond wonen, met voldoende licht en lucht, in architecto
nisch goed verzorgde woningen. Door de scheiding van woon- en industriegebieden
werd gezond wonen CJ\.1:ra gewaarborgd, maar ook verhoogde het groen in de stad
het woonplezier. Door de modellen die de tuinstadbeweging bood kon men aan
deze verlangens tegemoet komen. Men streefde naar een ruime esthetisch verant
woorde bebouwing waarbij door boombeplanting, voortuintjes en ontspanningster
reinen een stuk natuur in de stad werd gebracht. Laagbouw in plaats van hoogbouw,
ruime aanleg in plaats van dicht bebouwde benauwde straten, voortuintjes en plein
vorming in plaats van troosteloze rijen van regelmaat. Het tuinstadmodel was erg ge:'"
schikt om deze idealen te verwezenlijken. Het ging daarbij om de positieve bevorde
ring van de groei van het geestelijk goed van de toekomstige bewoners, het brengen
van levensblijheid.

Stedenbouwkundige plannen ná de Eerste Wereldoorlog in Breda

Na de Eerste Wereldoorlog tekende J. Cuypers twee eÀ'Ploitatieplannen voor de
Belcrumpolder. Zij zijn beiden als fabrieksplannen te typeren. Tegelijkertijd tekende
w. Bouman een uitbreidingsplan voor Breda. Dit plan benadert het dichtst de tuin
stadgedachte, maar bleek een mooie, maar vooral dure droom. In het plan van W.
Schaap voor Breda zijn echter de ontwikkelingen die zich in de stedenbouw na de
Eerste Wereldoorlog voordeden het best terug te vinden.

I Th]. Cuypers

In 1918 kocht de gemeente Breda de Belcrumpolder van de Nederlandse Staat.
Het terrein werd hoofdzakelijk bestemd als fabrieksterrein, dat daarbij ook ruimte
overbleef voor woningen was een pré. Het streven was de arbeiders zo dicht moge
lijk bij hun werk te huisvesten, zodat zij 's middags thuis konden eten. Het college
van Burgemeester en Wethouders van Breda gaf een architect van buitenaf, de
Amsterdammer J.Th.J. Cuypers opdracht een exploitatieplan voor de Belcrumpolder
te maken. Een plan voor een dergelijke grote stadsuitbreiding diende opgedragen te
worden aan iemand die ervaring had op het gebied van stedenbouw. De toenmalige
nieuwe waarnemend directeur publieke werken, de genie-officier J.P.A. Elich miste
die kennis.

Bij het tot stand komen van de twee exploitatieplannen voor de Belcrumpolder
(1918-1920) wordt duidelijk dat Cuypers met meerdere belangen rekening diende te
houden. Hij drong er bij het college van Burgemeester en Wethouders van Breda op
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aan de Belcrumpolder niet als een zelfstandige eenheid te beschouwen, maar hem op
te nemen in een meer algemeen uitbreidingsplan. Hij wenste dan ook de omgeving
van Breda nader te bekijken en een voorlopige schets voor een uitbreidingsplan op
te stellen. Dit plan kon een uitgangspunt vormen voor verdere grondaankopen door
de gemeente. 'De officiële opdracht tot dit werk zal mij eerst later worden verstrekt,
teneinde geen slapende honden wakker te maken'. 17 In die zin vond Cuypers het erg
belangrijk dat de voorgenomen annexatieplannen van Breda doorgang konden vin
den.

Enerzijds was het probleem bij de Belcrumpolder dat hij op het grondgebied lag
van zowel Teteringen als Princenhage. In die zin was Breda afhankelijk van beide
gemeentebesturen. Zowel Teteringen als Princenhage konden de exploitatieplannen
van Breda gemakkelijk torpederen. Anderzijds m.oest Cuypers rekening houden met
de plannen van de Nederlandse Spoorwegen die op een gedeelte van de
Belcrumpolder een nieuw stationsemplacement wilde aanleggen.

In 1919 diende Cuypers zijn eerste plan in. }·:Tet plan werd ook wel het
'Fabrieksplan' genoemd om.dat het hoofdzakelijk om fabrieksterrein ging. Helaas zijn
de kaarten van het plan verloren gegaan. In een brief aan het college van
Burgemeester enWethouders van Breda werden de knelpunten van de exploitatie
door Cuypers nog eens op een rijtje gezet. Hij vond het enorm belangrijk dat er een
goede verbinding tot stand kwam tussen de polder en de omgeving. In het zuidoos
ten zorgde de Terheijdenseweg weliswaar voor ontsluiting, maar Cuypers vond dat
niet genoeg en wenste ook in oostelijke en westelijke richting verbindingswegen
met de omgeving. Deze twee nieuwe wegen leverde nu juist problemen op. De ge
plande weg ten oosten van de Mark lag op grondgebied van de Staatsspoorwegen.
De brug over de Mark in het westen leidde via een weg rechtstreeks naar
Princenhage. Breda kon over dit gebied geen controle uitoefenen, omdat het op het
grondgebied van de gemeente Princenhage lag.

Het meer gedetailleerde Fabrieksplan van Cuypers dateert van 8 april 1920, ook
hiervan zijn geen kaarten meer. Hij drong met het in uitvoering nemen van dit plan
bij de gemeente Breda op spoed aan. De industrieterreinen aan de linker oever van
de Mark waren al zo goed als bebouwd waardoor alleen aan de noordgrens van de
Belcrumpolder, een westelijke verbinding zonder doorbraak tot onteigening, nog
mogelijk was. Bovendien had Princenhage allerlei plannen klaar voor woningbouw.
Deze kwam tegen de Bekrumpolder aan te liggen.

Het ingediende plan bevatte een wijziging. In zijn eerste schetsontwerp had hij
geen rekening gehouden met het gegeven dat de Speelhuislaan behouden moest blij
ven. In dit plan was hij daar wel van uitgegaan. Cuypers had echter zijn huiswerk niet
goed gemaakt. Hij ging uit van vijf groepen [îbrieken. Drie daarvan werden aan drie
kanten door straten ontsloten en aan de vierde zijde door water. Het gevolg hiervan
was dat de fabrieksterreinen elkaar insloten en zich nooit uit konden breiden.

Slechts een klein gedeelte van het terrein was bestemd voor woningen. Cuypers
besteedde er in zijn plan ook niet zoveel aandacht aan. Het merendeel van de wo
ningen bevond zich ten oosten van de fabrieken, zodat bij westenwind, in
Nederland de meest voorkomende windrichting, de stank en het vuil over de woon-
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wijk werd uitgestrooid. Drie woningblokken, zo'n honderd woningen, bevonden
zich zelf, tussen de t'lbrieken in met alle overlast van dien. Verder had h~j nog hon
derdtien woningen gepland tussen twee spoordijken van ieder vier meter hoog,
waardoor ieder uitzicht benomen werd.

Het grootste struikelblok vormde echter de plannen van de Nederlandse
Spoorwegen. Deze had inmiddels op een gedeelte van de polder beslag gelegd voor
zijn uitbreidingsplannen. Na bestudering van zowel het plan van Cuypers als dat van
de Spoorwegen kwam Elich, de toenmalige directeur dienst publieke werken, tot de
conclusie 'dat een zoodanig gedeelte van de in het ontwerp Belcrumpolder voor ex
ploitatie aangegeven terreinen tot onteigening wordt voorgesteld, dat daardoor het
ontworpen plan onuitvoerbaar wordt. Het is mij niet duidelijk hoe het mogelijk is,
dat het uitbreidingsplan zoo geheel in strijd is met de nieuwe plannen der Staats
Spoorwegen, daar toch de ontwerper van het eerste verondersteld werd geheel in
overleg met de Staats Spoorwegen te hebben gehandeld'. 18 Ook de burgemeester
van Breda had zo zijn vraagtekens. Het ging hem niet alleen om het verzuinl van
Cuypers in contact te treden met de Spoorwegen, maar ook om het bij de Tweede
Kamer ingediende onteigeningsplan van de Spoorwegen dat zich absoluut niet met
het Belcrumplan verdroeg. De burgemeester van Breda zocht zelf contact met de
Spoorwegen en hieruit bleek dat er geen overleg met Cuypers had plaats gevonden.
In een brief aan Burgemeester en Wethouders stelde hij vervolgens 'dat mijns inziens
de heer Cuypers deze belangrijke zaak op niet ernstige wijze heeft behandeld. Naast
het genüs aan het zoo voor de hand liggende overleg met de spoorwegmaatschappij,
valt onbegrijpelijke onkunde te constateeren aangaande de desbetreflènde bij de
Tweede Kamer ingediende plannen. Ter visielegging daarvan heeft hem niet tot
kennisnenüng genoopt. Zelfs de dezerzijds op 21 juli geopende correspondentie
deed met moeite bij hem twijfel rijzen omtrent de deugdelijkheid van zijn plan.
Voor het gebrek aan ernst pleit al evenzeer het hoogst opmerkelijke feit, dat zijn
Belcrumplan grond als te onzer dispositie, indeelt en voor bebouwing aanwijst, wel
ke nimmer aan de gemeente in eigendom heeft toebehoord, aangezien immers bij de
overdracht van den Belcrumpolder de Staat zich dezen voorbehield ten behoeve van
de Spoorwegmaatschappij' .19

Dit alles resulteerde in een intrekken van de opdracht. De tekening van 8 april
1920 was onbruikbaar. 'Gemis aan overleg met den ])ienst der Spoorwegen, voor
bijzien van de onteigeningsplannen, indeeling van buiten onze beschikkingssfeer val
lende gronden ontnamen aan het overgelegde plan vrijwel elke beteekenis, wijl de
belangrijke beperking van de gronden, "'aarover zou z~jn te disponeeren, uiteraard
tot een ingrijpend, wellicht fundamenteel gewijzigd plan aanleiding moest geven'. 20

11 juli 1922 gaf Cuypers zijn opdracht terug, zonder dat hij tot een uitgewerkt plan
was gekomen.

Vfl.FJ.H. BOlll11an

In december 1919 diende de plaatselijke architect W.F.J.H. Bouman een alter
natief uitbreidingsplan in voor het plan Cuypers bij Burgemeester en Wethouders
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van Breda. In tegenstelling tot het plan Cuypers, dat de gemeente na het eerste ont
werp al achtduizend gulden had gekost, hoefde zij voor het plan Bouman niets te
betalen. Bouman was op eigen houtje aan het tekenen geslagen nadat hij de plannen
van de Spoorwegmaatschappijen voor de aanleg van een zogenaamd 'hoog spoor'
had ingezien. Een gedeelte van de Belcrumpolder, voor zover die toebehoorde aan
de Spoorwegmaatschappijen, diende daartoe opgehoogd te worden. Het ging om
het gebied ter hoogte van het oude emplacement, tussen de Mark en de
Terheijdensestraat. De gemeente Breda zou hiervoor de exploitatiekosten voor haar
rekening moeten nemen. (ajb 7)

Daar hij geen officiële opdracht had gekregen vanuit de gemeente Breda. hoefde
Bouman zich niet te beperken tot de Belcrumpolder. Zijn uitbreidingsplan was dan
ook veel ruimer opgezet. Het betrof niet alleen de Belcrumpolder maar besloeg in
het noorden van Breda het terrein dat in het westen begrensd werd door het
Liesbosch en in het oosten door de weg naar Oosterhout. Een uitbreiding naar het
zuiden in de richting van het Mastbosch vond hij weinig zinvol omdat Ginneken en
het Mastbosch slechts met één openbaar vervoermiddel richting Breda ontsloten
werden, de paardentram. In het noorden daarentegen lag de spoorweg - Tilburg/
Breda/Roosendaal, de stoomtram. -Breda/Oudenbosch en Breda/Antwerpen, de
paardentrarn -Breda/Liesbosch en de toekomstige elektrische tram - Tilburg/
Breda/Liesbosch. Het enige wat in het noorden ontbrak was een rechtstreekse ver
bindingsweg van het Liesbosch naar Teteringen. Zijn plan voorzag hierin. Vanuit
het station gerekend legde hij in oostelijke richting de Uilenboschlaan aan die in het
Teteringschebos eindigde en in westelijke richting de Liesboschlaan die uitkwam in
het Liesbosch. Aan beide lanen moesten villa's en landhuizen komen bestemd voor
de bbrieksdirecteuren van de nabijgelegen industrieterreinen.

Bouman had het plan van de Nederlandse Spoorwegen goed bestudeerd. Hij
hield dezelfde inrichting aan als de Spoorwegen, maar stelde voor het station drie
hondervijftig meter -'drie minuten gaans'- naar achter te plaatsen waardoor Breda
een mooiere entree zou krijgen. 'welke voor die van den Bosch niet behoeft onder
te doen' .21 Op deze maruer ontstond er een plein dat voldoende parkeergelegenheid
zou bieden aan rijtuigen en auto's. Tussen het station en de Mark, langs het spoor,
plande hij een half ovaalvormig park, dat met een plantsoenrand tot de Mark en het
station diende door te lopen. Bouman zag het helemaal voor zich: 'Vanaf het
Liesbosch en de Teteringsche bosschen naar de stad rijden de treinen door en langs
lanen met landhuizen cn villa's alle rondom in tuinen liggende; dichter bij dc stad
rijden ze neven de grooterc villa's van dc industrieelen enzovoort en weerszijden ne
ven het station rijden ze door een grootsch op velc plaatscn ruim inzichtgevend stra
tcncornplex, met aan dc overzijde van hct spoor de lange rij industriële inrichtingen
gelegen wecrszijden neven de industricvaart'. Dit laatste was mogelijk omdat dc
Belcrumpoldcr zijn bestcmming als fabrieksterrein behield. Het was voor hem be
langrijk dat allc fabrieken zowel aan hct spoor als aan vaarwatcr lagcn, iedere fabriek
kreeg hiermee zijn eigcn aanlegsteiger. De industrietcrrcinen kwamcn aan weerszij
den te liggen van de Industrievaart cn dc Mark. Tussen het water en de rij met fa
brieken liepen vertakkingcn van de spoorlijn. 'Bij nieuw industrieterrein behoort
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noodzakelijk gelegenheid tot het bouwen van arbeiderswoningen. Hiervan heeft
men nog nimmer een woord gerept'. In tegenstelling tot Cuypers die de woningen
tussen de fabrieken plaatste plande hij twee tuindorpen buiten het industrieterrein.
Tuindorp 'Belcrum' lag in de kom van het industrietenein dat aan de Industrievaart
en aan de Mark gelegen was. Tuindorp 'Gageldonk' situeerde hij ten westen van het
industrieterrein aan de Mark. Hij hoopte hienTlee aan de bewoners de stank en over
last die de fabrieken veroorzaakten, te vermijden. Daarbij kwam, dat het wonen in
een tuindorp voor kinderen veel veiliger was. Deze hoefden niet te spelen bij de fa
brieken die aan het water en spoor- en tramlijnen lagen.

§~~~;-~~~~~~
:::.:::.::::::.:::,:::::::;,;:
~~'","'P-"~"'="" .
•~~•••• - ~._~••- - ••• 'p_~,

7. Plan van uitbreiding in verband met de bOLlW van een nieuw station, 1919 (Bouman).

Breda kon zijns inziens voor wat betreft het vervoer een internationale rol van
betekenis spelen. 'Breda schijnt door zijne bijzondere geographische ligging als voor
bestemd om mettertijd een plaats van groote internationale beteekenis te worden,
wat voor Breda geen reden m.ag zijn de rijpe vruchten in de schoot af te wachten,
want hare zustersteden zullen niet rusten te trachten, door het maken en tot zich te
trekken van groote werken en inrichtingen en niet minder door machtige geldbij
draging dezen grooten voorsprong van Breda te neutraliseren'. Hij ging er vanuit dat
er een spoorlijn aangelegd zou worden van Antwerpen-Breda-Utrecht. Wanneer de
drie bruggen bij Gorinchem, Werkendam en over de Moerdijk aangelegd werden
zou Breda binnen het wegvervoer eveneens aan betekenis toenemen. Verder ging hij
er van uit dat er na verloop van tijd een verbinding tot stand zou komen van de
Mark met de Schelde. Wanneer vervolgens een kanaal gegraven zou worden van
Terheijden naar Lage Zwaluwe plus een van Geertruidenberg naar de Merwede dan
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was Breda op het water via de Keulse Vaart rechtstreeks verbonden via Utrecht m.et
Amsterdam en zou deel uitmaken met de noord/zuid vaarroute, die richting zuiden
rechtstreeks naar Brussel en verder door het 'Canal de l'Oise à la Sambre' naar Parijs
of door het 'Canal de la Meuse à la Saonne' naar Marseille liep. Breda diende daartoe
wel de Mark te verbreden.

Zijn plan zou in drie fasen uitgevoerd worden. In de eerste fase zouden van de
Speelhuisberg af tot de Terheijdensestraat, aan de twee wegen naast de industrievaart
fabrieken gebouwd worden. Ten noorden hiervan werden in het tuindorp 'Belcrum'
de woningen voor de arbeiders gebouwd, die in deze fabrieken werkten. De
Frederikstraat zou hiertoe tot aan de Mark verlengd en bebouwd worden. In de eer
ste fase dienden ook de twee lanen die naar het Liesbosch leidde aangelegd te wor
den en in het Liesbosch een villapark.

De tweede en derde t1se zouden pas in exploitatie genomen worden als er be
hoefte aan ontstond. Het grote voordeel van deze beide fàsen er nu reeds bij te be
trekken was dat zij goed aansloten op de eerste t1se, zodat het een geheel zou zijn en
men niet bang hoefde te zijn dat het verband tussen de drie gedeelten verloren zou
gaan.

Bouman vond zijn plan niet te groot voor Breda. De gemeente kon altijd de
gronden en onteigende huizen verhuren en pas gaan uitbreiden als er behoefte aan
was. Zijn plan diende niet gezien te worden als 'een in alle onderdeden vastgesteld
geheel, maar als een geheel, dat in zijne onderdeden nog voor wijzigingen vatbaar is;
't is slechts een vlugge vastlegging van gedachten, ontstaan bij het zien van het ter
inzage liggende lijnennet op verhoogd spoor'.

Het plan van Boum.an werd door de gemeenteraad verworpen 'Uit een stede
bouwkundig oogpunt is het plan Bouman een onding. De heer Bouman wil het
nieuwe station niet verplaatsen terwille van het verkeer, maar terwille van een uit
breidingsplan. Men mag niet uit het oog verliezen, dat hiervoor óf eene uitgebreide
grenswijziging óf een vergaande samenwerking met de gemeente Princenhage en
Teteringen noodig is. Valt grenswijziging of samenwerking te bereiken, welnu, dan
is het veel rationeeIer en veel voordeeliger een uitbreidingsplan rondom de stad te
leggen en de stad de gelegenheid te geven om geleidelijk naar alle richtingen te
groeien in plaats van die groei op irrationeele wijze te willen dwingen over een
smal.le strook van negen kilometer vanaf het Liesbosch tot voorbij den weg naar
Oosterhout. Tal van mooie zaken zijn in een rationeel, kringvormig uitbreidingsplan
evengoed te verwezenlijken en ongetwijfeld doeltreffender dan in het plan Bouman.
Als daar zijn verplaatsing der militaire exercitieterreinen, stichting van eene vee
markt, een abattoir, een nieuwe gasfabriek, een zwemkom, een tuindorp en dergelij
ke, die het plan Bouman opsmukken. Ik acht het uitgesloten, dat het uitbreidings
plan Bouman ook maar ooit voor een bescheiden deel verwezenlijkt zal worden'. 22

Bouman vond dat de gemeente Breda haar randgem.eenten diende te annexeren.
Zijn uitbreidingsplan was daar rnede op gebaseerd. Op 24 januari 1920 zond hij een
afbeelding van een vogel naar de gemeenteraad. (ajb 8)

De vogel gebruikte hij als metafoor voor Breda. 'Zij geeft aan de gemeente
Breda, de met aaneengebouwde gedeelten der Breda omknellende gemeenten, de
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8. Beeldende voorstelling van het uitbreidingsplan, 1919 (Boulllan).

ligging der oude kommen tegen gemeenten; de aaneengebouwde stad van 55.000
zielen en een beeld van de uitbreiding volgens 't door mij ingediende plan en de
verdere centrale vergrooting van de stad Breda als groote stad. De thans onhoudbare
omknelling van de gemeente Breda dwingt tot de noodzakelijkheid van annexatie,
zoo mogelijk 'voor de toekomst' zegt de vogel op de meest radicale wijze namelijk
het verdv,rijnen van de drie gemeentebesturen. De vogel geeft verder aan alle com
municatiewegen en bosschen. 't Is een unicum dat een vogel een stad, haar uitbrei
ding en haar annexatie noodzakelijk aantoont, zoo dat alles voor iedereen duidelijk
wordt'.23

Niet alleen Bouman wees op het belang van een annexatie, ook Cuypers was er
een voorstander van. Hierin stonden zij niet alleen. De provinciale overheid steunde
annexaties, zij wensten steden waarin de vier functies: wonen, werken, verkeer en
ontspanning op een zo optimaal mogelijk geordende manier geïntegreerd waren. In
tal van Nederlandse steden konden door de veranderde inzichten in de stedenbouw
en de opstelling van de Gedeputeerde Staten grenswijzigingen en annexaties doorge
voerd worden zoals in Maastricht, Eindhoven, Haarlem en Den Haag. De gen'leente
Breda wenste ook haar drie randgemeenten te annexeren en had vanaf 1869, na het
slechten van de vestingwallen, al verschillende pogingen ondernomen. Ook nu lukte
het nog niet. Annexatie was voor de randgemeenten niet bespreekbaar. Het liefst
wilden ze de bestaande situatie handhaven. Zij zagen echter wei in dat er iets moest
gebeuren en kozen voor het minst bedreigende: samenwerken met Breda.
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In januari 1922 belegde de Inspecteur van Volksgezondheid van Noord-Brabant
een vergadering met de burgemeesters van respectievelijk Breda, Princenbage,
Teteringen en Ginneken-en-Bavel. Ook Elicb, de directeur publieke werken van
Breda was daarbij aanwezig. In deze bijeenkomst kwam de toenemende woning
nood ter sprake. Er waren reeds enkele plannen voor het bouwen van woningen in
behandeling genomen, maar de Inspecteur vroeg zich af of zij vanuit stedenbouw
kundig oogpunt wel goed waren onderzocht. De betrokken architect had weliswaar
een stratenplannetje gemaakt, 'maar dat is niet voldoende; het verkavelingsplan moet
rekening houden met de omgeving, zelfs met het geheel complex der gemeenten,
het moet behalve de breedte der straten, ook de richtingen en de aansluitingen onder
het oog zien. De overheid moet het initiatief nemen en de leiding hebben en beslis
singen nemen, niet de architect' .24 De Inspecteur vertolkte met deze opvattingen het
al eerder naar voren gekomen nieuwe denken van de overheid, de samenleving die
men als overheid kon maken en sturen. K. Bosma gebruikt in zijn boek (Ruimte voor
een nieuwe tUd) voor dit nieuwe denken de term 'moderne stedenbouwkunde'. 'Het
waren de eerste stappen in de richting van een grootschalige overheidsplanning die
probeerde maatschappelijke processen te sturen op basis van rationeel en weten
schappelijk denken en handelen, vertrouwen in harmonie en eenheid en een sociaal
programma' .25 In plaats van stadsuitbreidingen werden nu plannen voor het hele ge
west gemaakt.

In de boven genoemde vergadering van de vier burgem.eesters met de
Inspecteur van Volksgezondheid viel het besluit een gem.eenschappelijk uitbreidings
plan voor de vier gemeenten te maken. De gemeente Breda zou zorg dragen voor
het ontwerp ervan, de andere drie gem.eenten konden dit vervolgens beoordelen en
goedkeuren. Concreet betekende dit dat Breda de helft van de kosten op zich zou
nemen, de andere drie gemeenten zouden de overige kosten delen. Vervolgens dien
de Elich bij het college van Burgemeester en Wethouders een verzoek in om iemand
van buitenaf in te schakelen. 'De meest geschikte manier, om een zoo belangrijk
plan te maken, lijkt mij die, welke den laatste tijd door de meeste gemeenten is toe
gepast, te weten, het ontwerp te laten vervaardigen door een specialist in overleg
met de Dienst der Gemeentewerken'.26 Zijn voorkeur ging uit naar ir. W.F. Schaap.
Deze had van 1897, met slechts een korte onderbreking van vier maanden, tot 1920
als directeur publieke werken van Arnhem gewerkt. Op eigen verzoek kreeg hij eer
vol ontslag. In 1921 richtte hij het Ingenieurs- en Architectenbureau Schaap op. Dit
kreeg vooral bekendheid met de vele uitbreidingsplannen die het voor gemeenten in
Zuid- en Oost-Nederland ontwierp. De gemeente Breda kon zich in het voorstel
van Elich vinden en won vervolgens informatie in over Schaap bij de gemeenten
Rheden en Apeldoorn. Dezen reageerden positief, 'de heer Schaap beheerscht de
stedebouwkundige vraagstukken volledig, is een man van helder inzicht, groote er
varing en bijzonderen aesthetischen aanleg, wiens nuchterheid hem ook de prac
tisch-financieele vragen niet uit het oog doet verliezen. Met gerustheid beveel ik
hem bij U aan' 27 Op 12 juni 1923 nam. Elich met Schaap contact op. Zij kwanlen
overeen dat Schaap in januari 1925 met tekeningen zou komen.

Anderhalf jaar te laat, in juli 1926 overhandigde Schaap aan Breda twee rollen
tekeningen met daarop het uitbreidingsplan. Ondanks dat de kaarten van het uitbrei-
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dingsplan verdwenen zijn kan toch enigszins een beeld gevormd worden hoe het
uitbreidingsplan eruit gezien heeft door de kaart die getekend is in het kader voor de
aanleg van de rondweg. Deze kaart dateert van augustus 1933.(ajb 9) De goedge
keurde wijziging voor de omgeving van de Tuinbouwlaan staat er al wel op aange
geven. 28 Bovendien zijn er nog kaarten van een aantal plannen-in-onderdelen op het
archief aanwezig. Door lniddel van deze kaarten en de kaart van de rondweg kan
een redelijk beeld gevormd worden hoe het plan er in werkelijkheid uitgezien heeft.

9. Voorstel voor een rorld"regbinnen de gemeente Breda. 1933.

Het (Plan Schaap)

Het plan Schaap had een ander karakter dan het uitbreidingsplan van De Wolf
of dat van Van Veen. Deze twee plannen gaven slechts de nieuw aan te leggen stra
ten en pleinen weer. Het plan van Schaap was meer omvattend, dat is niet vreemd,
want de stedenbouw was zoals we reeds eerder zagen na de Eerste Wereldoorlog
steeds complexer geworden. Het waren niet langer stadsuitbreidingen waar de ste
denbouwers zich mee bezig dienden te houden maar veel meer plannen voor de stad
in de context van het gewest, waarin de hoofèllijnen van de voorgenomen ontwik
kelingen werden vastgelegd. Zo ontstond er een allesomvattend globaal uitbreidings
plan, oftewel plan-in-hoofdzaken en meer gedetailleerde plannen, een plan-in-on
derdelen, voor de afzonderlijke wijken. In de jaren twintig verschenen steeds meer
plannen voor de stad binnen het gewest of voor de hele regio. Een dergelijk gewes
telijk plan bestond in wezen uit dezelfde elementen als het gemeentelijke uitbrei
dingsplan, maar het karakter was wezenlijk anders: de nadruk viel op de grote lijnen,
het onbebouwd laten van grote gebieden en de orngang met het open land en de na-
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tuur. Op het Internationaal Stedenbouwcongres in Amsterdam (1924), werd deze
regionale planning geïntroduceerd. Het Congres werd naast enkele beroemde ex
perts vooral bezocht door bestuurders en vanaf 1924 verschenen er steeds meer ge
westelijke plannen. Het Rijkswegenplan van 1927 fungeerde als geraamte van het
gewestelijk plan, aldus Bosma (Ruimte voor een nieuu1e tU(~. Dit moest dan ook niet al
leen puur technisch maar ook stedenbouwkundig opgevat worden. In Breda werd
met het Plan Schaap aan al deze ontwikkelingen goed gehoor gegeven.

Memorie van toelichtill,\; op het ltitbreidin
L
\;splan voor Breda29

Schaap zag Breda met zijn drie randgemeenten als een belangrijk centrum in het
westen van Noord-Brabant. De drie randgemeenten sloten weliswaar op Breda aan,
maar hun kommen lagen op grote afStamt. Het gebied tussen de kernen van de rand
gemeenten en de 'oude' stadskern van Breda bevatte een onregelmatige bebouwing,
waaraan iedere samenhang ontbrak. Juist door de nünder strenge eisen van de rand
gemeenten op het gebied van de hygiëne en bouwverordeningen had daar een wei
nig gestructureerde bebouwing kunnen plaatsvinden. In deze gebieden woonden de
mensen die hun toevlucht net buiten de gemeentegrenzen van Breda hadden ge
zocht, nadat Breda in de loop van de negentiende eeuw steeds verder overbevolkt
raakte. Schaap had ook te maken met de beruchte lintbebouwing die voorkwam. aan
de bestaande wegen, die toegang gaven tot de stad. De lintbebouwing was menig
stedenbouwer uit die tijd een doorn in het oog. 'Uit het oogpunt van volkshuisves
ting was de lintbebouwing oneconomisch in verband met de kosten van verkeers
en nutsvoorzieningen en bedreigend voor de samenhang tussen stads- en dorpsbeeld.
Uit verkeersoogpunt degradeerde de lintbebouwing de verkeersweg tot een straat
met bakkerskarren, kinderwagens en spelende kinderen'. 30 Door nüddel van een al
gemeen uitbreidingsplan kon de gemeente deze lintbebouwing tegengaan. Een der
gelijk plan legde immers de bestemming van de gronden voor tien jaar vast. Ook
Schaap ging nogal tekeer tegen de lintbebouwing zoals die vanuit de randgemeenten
richting Breda had plaatsgevonden. Wanneer deze lintbebouwing niet gereguleerd
zou worden, zou er een chaos ontstaan. Volgens hem was er dan ook duidelijk een
uitbreidingsplan nodig.

Zijn plan voor de vier gemeenten bestreek een groot gebied. 'Het is niet uitge
sloten, dat het plan van de vier gemeenten tezamen aan den grooten kant gedacht
wordt'.3J Schaap had dit goed ingeschat. In de begeleidende memorie van toelich
ting op zijn uitbreidingsplan voor Breda en de drie randgemeenten tien jaar later in
1937 vond ir. A. Siebers eveneens dat Schaap het plan te groots had opgezet. Dit
kwam, omdat Schaap volgens hem uitgegaan was van een bevolkingstoename voor
de komende jaren van 120.000 tot 180.000. Met andere woorden: 'drie maal meer
waarop in redelijkheid zal kunnen worden gerekend' .32 In- de memorie van toelich
ting van Schaap werd echter niet over bevolkingsprognoses gesproken. Zijn plan was
zo groot omdat hij van mening was dat 'een plan van uitbreiding, steunend op de
Woningwet, niet zozeer een plan om daarna te gaan uitbreiden, danwel om een stel-
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selmatige uitbreiding te bevorderen. Men zou het kunnen noenlen een maatregel
van hoogere orde, on1.dat de allergrootste gemeentebelangen erbij betrokken zijn.
Niet mag verwacht worden, dat zulk een plan in al zijn onderdeelen zal worden ge
volgd. Vrijwel zeker is, dat er veele malen van zal worden afgeweken, maar zulke af
wijkingen zullen dan geschieden met de volledige kennis van de gevolgen ervan,
zaodat niet een willekeurige greep daarbij voorzit, doch wel een doordachte hande
ling, waardoor een goede bebouwing niet gestoord zal worden'. 33 Voor hem werkte
het uitbreidingsplan ook preventief. Door een uitbreidingsplan over een zo groot
mogelijk gebied te laten uitstrekken zouden de particuliere bouwondernemingen
minder greep krijgen op de uitbreidingen. 'Beter ware het, (... ) dat men de geheele
gemeente zou moeten gaan bedekken met een uitbreidingsplan, wil men niet verrast
worden door de plannen van een of andere grondspeculant, waartegen men dan
niets kan doen' .34 Siebers was het hier over eens met Schaap. Zijn kritiek op Schaap
was echter dat deze denkbeelden in diens plan voor Breda niet goed verwezenlijkt
waren. Schaap had niet die maatregelen genomen die de stads-en dorpsontwikkeling
buiten het plangebied tegen dienden te gaan. Door het ontbreken van deze maatre
gelen kon dan ook op tal van plaatsen nog steeds lintbebouwing ontstaan.

In een uitbreidingsplan diende de vele belangen van een stad ruimtelijk vertaald
te worden. Daarbij was ordening nodig om de stad zo doelmatig mogelijk te laten
functioneren. De stad werd als een groot bedrijf opgevat met vier functies: verkeer,
wonen, werken en ontspanning. Soms voegde men ook nog het begrip 'cultuur' of
'geestelijk leven' er aan toe. Elke functie diende zijn eigen plaats toebedeeld te krij
gen, maar wel daar waar zij het meest tot haar recht kwam, 'a place for everything
and everything in its place'. Ook Schaap bracht in zijn memorie van toelichting dit
onderscheid aan en besprak de verschillende functies -verkeer, wonen, werken en
ontspanning- afzonderlijk.

Het verkeer

Als stedenbouwkundige besteedde Schaap veel aandacht aan de technische as
pecten van zijn vak, vooral aan het verkeer. Naar zijn mening werd de auto steeds
belangrijker en in de uitbreidingsplannen diende men daar serieus rekening mee te
houden. De grootste moeilijkheid die hij bij elke uitbreiding zag opdoemen was het
ontbreken van goede verkeerswegen. Verkeersopstoppingen waren schadelijk voor
de economie en het werd dus zaak het verkeer zo vlot mogelijk af te wikkelen. In
zijn uitbreidingsplan vormden de verkeerswegen als het ware het geraamte van het
plan. Dit was niet nieuw. In de internationale en nationale vakpers waren al veel ar
tikelen aan dit onderwerp gewijd. We mogen er dan ook wel van uitgaan dat hij de
publikaties van mr. JH. Valckenier Rips gekend heeft, de hoogleraar stedenbouw in
Delft. Hij probeerde net als Sitte en Unwin de ruimtelijke problemen in de stedelij
ke vorn1.geving op te lossen door middel van de verschillende onderdelen waaruit de
stad bestond met elkaar te integreren. Hij realiseerde zich dat het moderne verkeer
een obstakel vormde voor de stadsuitbreiding en vormgeving. 'De stadsaanleg moet
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dus beantwoorden aan eischen van verkeerstechnischen, hygiënischen en architekto
nisch-aesthetischen aard' .35 Hij vond de oplossing voor dit probleem in het radiale
systeem. De ingenieurs moesten uitgaan van de verkeerswegen en deze met elkaar
verbinden door middel van grachten en gordels. De wijken werden hierna ingevuld.
De architect diende dit alles te vertalen in schoonheid. Ook andere Nederlanders
waren tot dezelfde conclusie gekomen. A. Keppler, directeur van de Gemeentelijke
Woningdienst in Amsterdam, splitste de stad in twee stedenbouwkundige niveaus.
Een niveau voor de gehele stad en zijn randgemeenten met daarin de rondweg en
hoofdverkeerswegen als belangrijkste dragers van het plan. Een tweede niveau be
hoorde toe aan de afzonderlijke woonwijken waarin de stedenbouwkundige gede
tailleerder op de plannen inging.

In Nederland werd op vele plaatsen de eerste decennia van deze eeuw, op deze
manier uitgebreid. A.H. Op ten Noort paste het onder andere toe in Enschede
(1904) en JF.H. Rückert in Tilburg (1917). In de uitbreidingsplannen van Schaap
voor Arnhem (1904 en 1917) kwam de rondweg als samenbindend element niet
voor maar de wegen vonnden wel degelijk het geraamte van het plan. Het achter
wege laten van een rondweg betekende niet dat hij er een tegenstander van was. Het
had veel eerder met een aantal praktische zaken te maken. Wanneer hij in Arnhem
een rondweg aangelegd zou hebben diende er twee nieuwe bruggen over de Rijn
gebouwd te worden en dat was duur. Nog belangrijker was dat Arnhem met het be
staande wegennet al goed ontsloten was. De hoofd- en toegangswegen konden op
een gemakkelijke manier het centrunI van Arnhem bereiken.

Het belang van het verkeer werd nog eens extra benadrukt tijdens het Eerste
Nederlandsche Wegencongres (1920). Hier werd besloten een Rijkswegenplan op te
stellen, met als doel de nieuw te ontwerpen provinciale wegen goed op elkaar af te
stenunen. Dit Rijkswegenplan was in 1927 klaar. Voor het eerst werd een funda
menteel verschil gemaakt in wegen. Zo waren er rijkswegen die bedoeld waren voor
het doorgaande verkeer tussen de grote steden en naar het buitenland, de provinciale
wegen die de provinciestadjes m.et de hoofdsteden verbond en de lokale wegen die
de dorpen onderling aan elkaar koppelden. Schaap had de laatste ontwikkelingen
goed gevolgd. Hij bracht in zijn uitbreidingsplan voor Breda een onderscheid aan
tussen rijkswegen, provinciale en lokale wegen.

Doordat het verkeer een steeds belangrijkere plaats in ging nemen moesten er,
volgens Schaap, bredere wegen aangelegd worden. Vroeger hoefden zij niet zo breed
te zijn. De bepaling, dat de hoofdwegen over een breedte van vier meter twintig
verhard moesten zijn, was achterhaald. Op het Wegencongres van december 1927
was men uitgegaan van een wegbreedte van twaalf meter. Schaap zèlf vond dat te
breed en stelde, voor de rijwegen buiten de bebouwde karn, tien meter voor.
Binnen de bebouwde karn kwam hij tot een andere wegbreedte namelijk vijftien
meter. Er diende inul1ers rekening gehouden te worden met het stilstaand verkeer.
Hiertoe rekende hij niet aUeen de parkerende auto's maar ook de fietsers en de voet
gangers. 'In vele gevallen is beplanting van den weg gewenscht, hetzij ter verleven
diging en verfraaiing van het straatbeeld, hetzij om schaduw te geven. Bij een stads
beplanting wordt thans meer en meer naar ruime beplanting gestreefd, opdat het

167

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)



zonlicht de planten in de aanliggende voortuinen kan beschijnen'. En even verder:
'De opgegeven maten bij elkaar tellende, verkrijgt men voor de breedte der groote
verkeerswegen binnen de bebouwde kom zesentwintig à dertig meter of gemiddeld
achtentwintig meter. Voor de buitenwegen kan gerekend worden voor rijweg tien
meter, rijwielpad drie meter, voetpad vier à vijf meter, boombermen een meter, in
totaal achttien à twintig meter'. 36 Bovendien reserveerde hij een strook grond van
zes à tien nleter tussen de weg en de bebouwing voor eventuele latere uitbreiding
van de weg. Deze strook kon nu als voortuin b~j de woningen dienen.
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10. Rijkswegenplan, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 4 juni 1927.

In tegenstelling tot zijn uitbreidingsplannen voor Arnhem ontwierp hij in Breda
een rondweg buiten de stadskern om de hoofdverkeerswegen onderling met elkaar
te verbinden. In Breda was de situatie dan ook anders dan in Arnhem. Breda was een
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oude stad die vroeger door wallen omsloten was geweest. Om de hoofdverkeerswe
gen tot de oude kern door te laten lopen waren doorbraken nodig die duur waren
omdat er veel onteigend diende te worden, maar vooral zou hierdoor het karakter
en de schoonheid van de stad aangetast worden. Er moest dan ook gezocht worden
naar een verbinding van de hoofdverkeerswegen die buiten de kern lag, Illaar die
wel gemakkelijk bereikbaar moest zijn voor de inwoners. Bovendien had hij reke
ning te houden met het Rijkswegenplan.(ajb 10)

Op de toelichtende kaart daarvan was te zien dat de wegen van Vlissingen,
Rotterdam, Amsterdam en Tilburg op een cirkel toeliepen welke Breda moest voor
stellen. Voor de verbinding van Antwerpen met Rotterdam mocst een nieuwe
R.ijkswcg aangelegd wordcn. Dcze zou internationaal gezicn cnorm belangrijk wor
den, zodra dc bruggen bij Moerdijk en Dordrecht klaar waren. Deze nieuwe
Rijksweg sneed de weg naar Vlissingen ongeveer negen kilometer ten westen van
Breda. Dit betekende dat het verkeer uit west-België en Frankrijk, Breda niet nader
de. Dit zou heel nadelig voor Breda en de omliggende gemeenten zijn. Hij stelde
voor om deze nieuwe weg achterwege te laten en de rondweg als verbinding te laten
fungeren tussen dc wegen Antwerpen-Brcda en Breda-Moerdijk. De hoofdwegen
konden op de rondweg uitkomen en vcrvolgens via andere verbindingen naar de
oude kern voeren. 'Een groote bezuiniging zal daardoor worden verkregen, terwijl
de belangen van Breda en omgeving er niet door zullen worden geschaad. Breda
blijft dan door deze ringbaan een belangrijk centmm van verkeer'. De voorwaarde
was dat alle nieuwe en reeds bestaande verbindingswegen breed genoeg moesten
zijn. Bij bestaande wegen kon altijd via het opnieuw vaststellen van de rooilijnen de
vereiste breedte aangebracht worden.

Schaap streefde naar een verbinding tussen de bestaande bebouwing en naar het
aanvullen van de tussengelegen gebieden met bebouwing. In die zin had de rondweg
eveneens een stedenbouwkundige functie. Dit verdient nadere uitleg. Zoals reeds
eerder naar voren kwam, hadden C. Sitte en R. Unwin, de architect die de tuinstad
ideeën van Howard stedenbouwkundig vertaalde, een grote invloed op de
Nederlandse stedenbouwers. Ook Schaap was onder de indruk geraakt en stak zijn
bnvondering niet onder stoelen of banken. In een artikel in het Bouwkundig
Weekblad van 1913 stelde hij: 'Bestudeering van Sitte's werk, mag nog steeds het
nl.eest belangrijke op het gebied van de stedebouw geacht worden. Het lezen van
Sitte is voor elk, die zich voor den stedebouw interesseert, noodig, maar ook ver
heugend'Y Unwin werd door hem niet expliciet vernoemd, maar het mag aangeno
menworden dat hij bij het ontwerpen van zijn plannen het boek van Unwin
Tot/!lIplanning in Practice. A n intmduction to the art of designing cities and suburbs naast zich
had liggen. In zijn plannen zijn duidelijk de invloeden van hem terug te vinden.
Voor Unwin was het enorm belangrijk dat de stedelijke gebieden als mimtelijke
eenheid gedefinieerd werd. Vroeger vormden de vestingwallen een duidelijke be
grenzing. Aangezien die in veel steden weggevallen waren diende er nieuwe manie
ren gezocht te worden. 'It is most necessary in some way to define our town areas.
Though we sha11 not copy the fortified wan of the old city, we may take fiom it a
most pregnant suggestion of the value of defining and limiting towns, suburbs and
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new areas generally' .38 Schaap koos voor de rondweg om de stad Breda als ruimtelij
ke eenheid aan te duiden. 'De gronden tusschen die stadsgrachten en de geprojec
teerde ringbaan vornlen één geheel en zouden de nieuwe kern genoemd kunnen
worden. Deze nieuwe kern moet dan ook een organisch geheel vormen, zoodat niet
meer gesproken kan worden van een heterogene bebouwing, doch ook van een
stadscomplex, waarin de verschillende factoren der samenleving te vinden zijn. Als
zoodanig heeft ook de ringbaan groote waarde omdat zij aan die door haar omsloten
kern bijzondere beteekenis geeft, waardoor, niettegenstaande verschillende gemeen
ten er deel van uitmaken, getracht kan worden toch een eenheid te vormen'.39
Siebers vond tien jaar later dat Schaap er inderdaad in geslaagd was verbindingen tus
sen de bestaande bebouwing tot stand te brengen en de tussengelegen open gebieden
met bebouwing aan te vullen. Hij had daarbij 'zeer opvallende insnoeringen en uit
stulpingen in de omtreklijn' weten te vermijden.

De rondweg kwaal te liggen in de gemeenten Breda, Ginneken en Bavel,
Princenhage en Teteringen en liep op vrijwel gelijke a[~tanden vanaf de reeds be
staande stadsgracht. In het gebied binnen deze ring, met een diameter van ruim drie
kilometer, plande hij een compacte aaneengesloten bebouwing met deels gesloten en
half open bebouvving. Op deze manier ontstonden er een aantal nieuwe wijken:
Tuinzigt, Hemellichamenkwartier, Mark/Molenley, Sportpark, Brabantpark, omge
ving Tuinbouwlaan, Westzijde, Boeimeer en Belcrumpolder. Door juist gebieden
bijna helemaal vol te bouwen met een gesloten bebouwing, die vervolgens vormge
ven werden door andere bebouwde gebieden met half open bebouwing waardoor
hij open ruimtes schiep, verkreeg hij een schitterend stadseffect. Een mooi voorbeeld
hiervan vornlde het Brabantpark. (ajb 11)

11. Uitbreidingsplan Brabantpark.
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In het plan voor deze w~jk ontwierp hij aan de Wilhelminasingel een park van
ongeveer drieënhalve hectare groot. Meteen aansluitend aan de Wilhelminasingel
ontwierp hij een groot plein met daarachter aansluitend open bebouwing. Aan de
oostzijde sloot hij het terrein af met een ongeveer driehonderd meter lange halve
open bebouwing. De plattegrond is bijna symmetrisch. We zien twee elkaar kruisen
de assen, de hoofdwegen. Het kruis werd nog extra benadrukt door de midden
bermbeplanting die in de hoofdwegen was aangebracht. De oost/west as werd in het
zuiden begrensd door een inspringing van het bouwblok, de zogenaamde' close'. In
noordelijke richting kwam deze 'close' ook voor hoewel de inspringing daar veel
breder was. Er was een zekere hiërarchie in aangebracht. In zijn deelplannen maakte
Schaap veelvuldig gebruik van deze 'close'. Regelmatig plaatste hij voorgevels van
het woonblok iets naar achteren, de vrijgekomen ruimte werd door Schaap ingevuld
met voortuintjes of kleine pleinen. In het boek van Unwin stonden vele voorbeel
den van deze vorm. (zie ajb 12)

-----~~-------- . ------------- ------------------------_ .. --

12. Voorbeeld van een 'close'.

De plattegrond van het Brabantpark liet zien dat Schaap uitging van een regel
matige, bijna symm.etrische plattegrond. Dit formele raster probeerde hij te doorbre
ken door gebruik te maken van deels gesloten en deels half gesloten bebouwing. Zo
ontstond een harmonieus en evenwichtig geheel in open en besloten ruimtes. De les
van Unwin hierover was duidelijk. Stedenbouwkundige plannen kon men volgens
Um.vin grofweg onderscheiden in formele ontwerpen met rechte straten en symme
trische beelden zoals in Parijs, Nancy en Kopenhagen. Andere plannen gingen uit
van een ontwerp zonder regelmatig patroon, waarbij zich geen enkele rechte lijn
voordeed en geen een hoek haaks op elkaar stond zoals in oÀrford. Unwin probeer
de deze regelmatige en 'natuurlijke' schoonheid n1.et elkaar te integreren. Hij maakte
daarbij gebruik van het tuinontwerp. De mooiste tuinen waren volgens hem die met
een eenvoudige ordelijke plattegrond, waar het formele kader het raster vormde
voor de onregelmatige natuurlijke schoonheid van bomen, bloesem en stilstaand of
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stromend water. Bij de aanleg van een tuin was het enorm belangrijk de plaats waar
het ontwerp moest konlen goed te bestuderen, welke schoonheid bewaard moest
blijven. Het zou de ontwerper helpen zijn ontwerp te verfijnen en beter tot zijn
recht te laten komen op die specifieke plek. 'His regard for a type of beauty which it
is beyond his power to create, will cause him to approach his site with reverence,
will fit him te receive 6:om it all the suggestions which it has to offer.'4ü Hetzelfde
gold voor de stedenbouwkundig ontwerper. Ook deze zou zeer zorgvuldig te werk
moeten gaan en niet rücksichtlos bomen of andere bestaande typische kenmerken
van de plek vernietigen die heel goed in het ontwerp opgenomen hadden kunnen
worden. Soms zou hij er voor moeten kiezen juist minder typische kenmerken op te
offeren omdat ze hun waarde konden verliezen bij de uitvoering van het ontwerp,
ondanks het gegeven dat ze in de huidige staat mooi overkwamen. De ontwerper
diende de keuze te !Tlaken of hij de plek of het ontwerp liet prevaleren. In de wijk
Boeimeer kreeg Schaap met een dergelijke keuze te maken. (ajb 13)

13. Uitbreidingsplan Boeimeer.

Aan de rand van de wijk, in het oosten, 'stroomde de Mark, die met zijn sterk
meanderende vorm een natuurlijke schoonheid opleverde. Schaap koos er echter
voor het gedeelte van de Mark, gelegen tussen het oude militaire zwembad en de in
stroom van de verlegde Aa ofWeerijs te dempen. Hiervoor diende hij de vele boch
ten terug brengen tot een grote. De straten en de bebouwing voegden zich in licht
gebogen vorm naar de nieuwe bedding van de Mark. Ook in het noordelijk gedeelte
van het plan kwamen bij de straten die oost/west georiënteerd waren licht gebogen
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wegen voor. Rechte straten met die oriëntatie hebben stof en kou als nadeel bij wes
tenwind -de meest voorkomende wind in Nederland. In de vakliteratuur was daar al
vaak genoeg op gewezen. Bovendien bezorgde het aanleggen van licht gebogen we
gen hem een gesloten straatbeeld. Dit laatste werd in deze tijd enorm belangrijk ge
vonden. Het gaf rust en een gevoel van compleet te zijn. Zowel Sitte en Unwin
maar ook anderen hadden dit in hun publicaties benadrukt. De beslotenheid kon op
vele manieren bereikt worden. Een bocht in de weg was een goed hulpmiddel om
dit efIect te bereiken, ook Unwin onderkende dat. Echter wanneer de ontwerper
nog niet precies wist wat de bebouwing aan de straten of pleinen was kon deze vol
gens Unwin het beste uitgaan van rechte lijnen. 'Many of the finest etIects have re
sulted fiom departure from the simplicity of regular lines' .41 Om de straat een beslo
ten karakter te bezorgen was het niet nodig dat de straat een aaneengesloten bebou
wing kende, de ontwerper diende er juist voor te waken dat de straat te eentonig
werd en moest er voldoende afwisseling in aanbrengen. De ontwerper kon variëren
door middel van openingen in de straatwand, hoewel deze niet al te groot en te dui
delijk mochten zijn, waardoor er uitzicht op de achterliggende woningen ontstond.
Om toch eenheid te krijgen konden deze openingen enigszins verbloemd worden
door gebruik te maken van bogen die de huizen aan elkaar verbonc1. Een andere
mogelijkheid was om de rooilijn te onderbreken en de huizen iets naar achteren te
plaatsen, waardoor kleine voortuin~jes konden ontstaan. Juist de combinatie van
enerzijds omsluiting en anderzijds het scheppen van uitzicht gaf volgens Unwin vaak
de mooiste resultaten. De ontwerper van een wijk moest zich nu eenmaal niet alleen
bezig houden met de bebouwing maar ook met de straten en de ruimte tussen de
huizen, de openbare ruimte. Niet iedereen kon zich een huis met uitzicht permitte
ren. De ontwerper diende er voor te zorgen dat huizen uitzicht kregen op een open
ruimte. In de tijd dat Unwin zijn boek schreef (1908) werd er gestreefd naar het
bouwen van vrijstaande woningen waarin het onderlinge verschil met de andere hui
zen in de straat extra benadrukt werd. Volgens Unwin kon er echter geen schoon
heid ontstaan uit losse fragmenten. Juist door woningen te groeperen konden de be
woners ervan samen van een veel breder uitzicht genieten en was er in het ontwerp
veel meer variatie mogelijk. Zorgvuldigheid was daarbij een vereiste, het kon snel te
druk worden waardoor de straat zijn eenheid verloor en teveel versnipperd raakte.
I-Iij illustreerde dit met een afbeelding. Aan de ene kant is een saaie rechte straat te
zien zonder onderbreking. Aan de andere kant het pittoreske effect van juist wel
zorgvuldige onderbrekingen. (afl; 14)

In de wijk Tuinzigt is nog steeds goed te zien dat Schaap deze lessen van Unwin
opgevolgd heeft. De straten kennen een aaneengesloten bebouwing met daartussen
openingen in de vorm van zijstraten. Deze worden door bogen overbouwd om de
rust in het straatbeeld te waarborgen. Eentonigheid heeft hij weten te voorkomen
door variatie aan te brengen in de bebouwing door middel van het groeperen van de
woningen. Schaap verdeelde de woonblokken van de aaneengesloten bebouwing
onder in traveeën van vijf aaneengesloten woningen. Iedere travee werd benadrukt
door er een groter huis naast te plaatsen, ook de hoekhuizen van het woonblok wa
ren groter. De huizen die de travee vormden weken allen iets terug zodat er voor-
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14. Plattegrond en tekening van een straat met aan de ene zijde het oninteressant verdwijnende perspectief
van de gesloten straatwand en aan de andere zijde het meer schilderachtige resultaat door onder
brekingen.

15. Gedeelte van de Wilgstraat in de wijk Tuinzigt.
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tuintjes ontstonden. Qua schaal stonden alle huizen in relatie tot elkaar, zij hadden
dezelfde nokhoogte. (afiJ 15)

Voor pleinen gold in zekere zin hetzelfde als voor stra ten, zij dienden omsloten
te zijn. Dit hoefde niet te betekenen dat het plein gevormd werd door een aaneen
gesloten bebouwing, ook hier mochten openingen tussen zitten. Unwin gaf in zijn
boek weer een aantal suggesties om het effect van omslotenheid te bereiken. Een
simpele manier om een plein te maken was door m.iddel van een kruising van vier
straten. De wegen kwamen daarbij in rechte hoeken uit op een vierkant gevormd
plein. Door dit soort pleinen een vorm van beslotenheid te bezorgen kon het uit
zicht onderbroken worden door er een bebouwing voor te plaatsen zodat er een ze
kere veranderende blikrichting ontstond.(ajb 16) Juist de manier waarop de ontwer
per vorm gaf aan zijn kruisingen bepaalde in hoge mate het uiterlijk van de stad.

Een andere manier om een plein te maken was door de bebouwing achter de
rooilijn te plaatsen zodat er een voorplein ontstond. Schaap maakte in zijn deelplan
nen veel gebruik van dit soort pleinen bijvoorbeeld in het Brabantpark. (zie ajb 11)

16. Voorbeeld van een plein.

Kortom stedenbouw bleef voor Schaap een onderdeel van architectuur. De ge
bouwen en de aanleg van de stad diende als een geheel opgevat te worden. De 111.a
nier waarop de gebouwen gegroepeerd waren gaf de vorm aan van de pleinen en
straten. Deze laatsten vormden op hun beurt weer de onderdelen van de stad. De
straten en pleinen en de gebouwen er omheen diende inde juiste verhouding tot el
kaar aangelegd te worden. In een goed uitbreidingsplan kwam het hier volgens
Schaap op aan.
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Het lViJnen

Schaap schreef in zijn toelichting niet zoveel over de aard van de bebouwing in
de afzonderlijke wijken. De kaarten verschaften volgens hem genoeg inlichtingen.
Over de gemeenten verspreid dienden verschillende soorten bebouwing te komen.
Hierbij had hij rekening gehouden iTlet de aard van de bewoners. De boerenknech
ten kwamen in de aangrenzende gemeenten te wonen. De arbeiderswoningen dien
den in de buurt van de industrieterreinen te liggen, het lief.,t gescheiden door een
groenstrook. Hij was er geen voorstander van dat arbeiders in verder afgelegen tuin
dorpen woonden. In de memorie van toelichting op het uitbreidingsplan van
Arnhem uit 1917 was hij daar heel duidelijk over. De arbeiders dienden tussen de
middag thuis te kunnen eten. 'De werkman zal er steeds de voorkeur aangeven, om
na zijn werk spoedig thuis te zijn, liefst vooral in de middagschaft, ten einde nog
even te kunnen rusten, doch zeker ook, omdat het verder afwonen, bijvoorbeeld in
de zogenaamde tuindorpen op groote afstand van de stad veel tijd vordert' .42

Bovendien was Schaap als stedenbouwer ook een realist. De ruime open bebouwing
van de tuinsteden was nauwelijks financieel haalbaar. 'Tuindorpen zijn bij besprekin
gen van leeken over uitbreidingen in de mode. Bij het woningvraagstuk staat men
altijd nog voor een puzzle. In het huis wil men zoveel mogelijk ruimte, de rente van
het bouwkapitaal wordt steeds hoger en op de bouwkosten wil men zoveel mogelijk
beperken om de huur laag te houden. Voor de arbeiderswoning moet dus van alle
kanten bekeken worden en het is toch wel duidelijk, dat het financieel niet mogelijk
is, om een tuindorp met ruime woningen voor arbeiders te bouwen. Aaneengesloten
bouw is toch uit den aard der zaak economischer dan vrijstaande woningen, voor
hetzelfde geld kan men betere woningen bouwen en daarom gaat het toch, niet om
allerlei tuinbouwkundig geknutsel, dat veelal op mislukking uitloopt. Geef liever de
voorkeur aan eene gesloten bebouwing met flinke woningen dan aan tuindorpen
inet verspreide bebouwing met allerlei hokkerige vertrekken'. 43

De overige gedeelten in het uitbreidingsplan waren bestemd voor middenstands
woningen en villabouw. Schaap was een voorstander van 'gesloten' straatwanden.
Deze wijken waren dan ook opgebouwd met gesloten bouwblokken.

De architectonische invulling van het uitbreidingsplan had lange tijd grote pro
blemen opgeleverd. Hoe konden de straten en pleinen in de nieuwbouwwijken
vormgegeven worden. Zoals Schaap het zelf stelde: 'Zelf., het beste plan van uitbrei
ding wordt door een slechte bebouwing verminkt'. Door de Nederlanders werd de
oplossing van dit probleem in eerste instantie in het buitenland gezocht. Allereerst
vonden het reeds eerder genoernde boek Der Städteball nach seinen künstlerischen
Grllndlage van Sitte en het boek van Unwin in Nederland veel aanhang. In 1908 pu
bliceerde Brinckman Platz und lvfonlUtlent als künstlerischen Formproblem, waarin de
mogelijkheden die de traditie van de barokke stedenbouw ons bood, geanalyseerd
werd. Hieruit trok hij de conclusie dat nlen in de stedenbouw door middel van hui
zenblokken vorm aan de stedelijke ruimte diende te geven. Schaap was het hier mee
eens. In zijn artikelreeks in het BOllwkund~,? 'Weekblad (1914) stelde hij dat de manier
waarop de gebouwen gegroepeerd werden tegelijkertijd de vorm aangaf voor de
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straten en pleinen. Hij illustreerde dit met een voorbeeld uit de barok. 'De platte
grond eener wijk kenmerkt zich door groote regelmaat, het geheele plan concen
treert zich in een hoofdgebouw. De algemeene straataanleg is eenvoudig, doch voor
Il<nnelijk gericht op een plein, waarvan het hoofdgebouw met aangehoorigheden de
hootèlwand, dikwerf drie wanden vormt. Doch ook dat hoofdgebouw vertoont weer
hetzelfde als de wijk, de kern van het gebouw vormt weer het hoofdpunt en is daar
om afzonderlijk en rijker gedetailleerd. De bijgebouwen zijn stil, van het hoofdge
bouw is de ingang niet bijzondere aandacht behandeld. Terwijl in den plattegrond.
der wijk of stad het plein voor het paleis ofhoofdgehouw domineert, daar is dat ook
met den ingang ten opzichte van het hoofdgebouw het geval. Om daarin een climax
te bereiken, was het een voorwaarde, dat in de overige architectuur groote rust
heerschte; geëischt werd dan ook, dat de gebouwen dezelfde hoogte hadden, de
evenwijdige lijnen voerden perspectifisch naar het hoofdelement Het paleis.'44 De
gebouwen en de aanleg van de stad diende voor Schaap als één geheel beschouwd te
worden. Stedenbouw beschouwde Schaap als een onderdeel van architectuur en ar
chitectuur was kunst. De manier waarop de gebouwen gegroepeerd waren gaf de
vornl aan van de pleinen en straten. Deze laatsten vormden op hun beurt weer de
onderdelen van de stad. De uitleg van de straten en pleinen en de gebouwen erom
heen dienden in de juiste ve~houdingen tot elkaar aangelegd te worden. In een goed
uitbreidingsplan kwam het hier volgens hem op aan. Unwin had in zijn boek even
eens op het belang van de juiste verhouding tussen straten en bebouwing gewezen.
De praktijk leerde dat veel architecten en opdrachtgevers alleen maar aan een op ei
gen maat ontworpen gebouw dachten. Vanuit deze achtergrond kon men niet ver
wachten dat zij rekening zouden houden met het totaalbeeld. 'The first thing requi
red is that both architects and the public should consider their buildings more from
the point of view of their effect on the whole town. So long as· each architect and
each dient thinks only of bis own building, how individual and how noticeable he
can make it, little progress in the total effect can be expected. The harn10ny, the uni
ty which binds the buildings together and weids the whole in a picture, is so mnch
the most important consideration that it should take precedence.'45 Binnen deze
eenheid kon de ontwerper dan nog genoeg variatie aanbrengen zonder dat hij me
teen de harmonie verstoort. Harmonie hoefde zeker geen saaiheid te betekenen, het
ging om de juiste verhoudingen aanbrengen tussen de verschillende onderdelen. De
buitenkant van het gebouw was op de lange duur belangrijker voor het publiek dan
voor de individuele eigenaar en vroeg daarom de nodige zorgvuldigheid. Een
schoonheids- of welstandscommissie kon die zorg waarborgen. Breda kende in zijn
bouwverordening al wel een welstandsbepaling. Schaap stelde eveneens voor een
schoonheidscomm.issie in te stellen die gevormd kon worden door vooraanstaande,
buiten de gemeenten wonende architecten. 'De bedoeling van die Comm.issie is dan
niet om een overdaad van architectonisch schoon bij elkaar te brengen, doch om te
trachten een zekere harmonie te bereiken en eenheid in het geheel'. 46 Vooral voor
het nieuwe gebied dat door middel van de grenswijziging van 1927 bij Breda was
gekomen was een dergelijke eenheid gewenst. Het allerbeste zou het zijn als de ver
schillende gemeenten hun bouwplannen ter beoordeling aan deze Com.missie zou
den voorleggen. Uit de archieven is niet naar voren gekomen dat een dergelijke
Commissie ook daadwerkelijk in het leven is geroepen.
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Het werken

In Breda kwam het nog steeds vaak voor dat de t\~ee functies wonen en werken
vermengd waren. Schaap was daar geen voorstander van. 'Bewoning en industrie zijn
over het algemeen slechte buren. De bewoning ondervindt in vele gevallen last van
geraas en gedreun en kwalijk riekende gassen en dampen. Aan alleszins gegronde be
Z'Naren van de zijde der bewoners zal de overheid het oor n1.oeten leenen, dikwijls
ten schade van de industrie'. Arbeiders moesten wel in de buurt van hun werk wo
nen, maar er niet pal naast. Industrievestiging was gemakkelijk te sturen door middel
van de Hinderwet en bou\lvverordeningen. Deze konden immers anderen bescher
men tegen de overlast die de fabrieken veroorzaakten. 'Men geve de industrie die
plaatsen, waar zij in de eerste plaats de grootst mogelijke vrijheid geniet, met andere
woorden waar zij niet met allerlei wettelijke bepalingen wordt lastig gevallen en waar
de vervoergelegenheden óf reeds aanwezig zijn, óf zonder groot bezwaar kunnen
worden aangelegd'. Industrieterreinen moesten in de nabijheid van het spoor en van
de rivier de Mark aangelegd worden. De gemeente Breda had in 1918 de Bel
crumpolder al aangewezen als industrieterrein, Schaap handhaafde die bestemming.

Het toerisme zag Schaap als een vorm van industrie. Ginneken bezat veel na
tuurschoon. De gemeente was dusdanig gelegen dat zij slechts als woongemeente
zou fungeren. Hij vervvachtte er geen verdere industriële ontwikkeling behalve uit
breiding van het toerisme. 'In werkelijkheid heeft Ginneken geen industrie, doch
men hoort in den laatsten tijd wel eens spreken van Vreemdelingen-industrie en dat
is dan zeker op haar we] van toepassing. Ook voor de Vreemdelingen-industrie is
het gewenscht voorwaarden te scheppen om haar op peil te houden of te ontwikke
len. Daarvoor zijn reservaten noodig: plaatsen van bijzondere schoonheid moeten
beschermd worden, gezorgd moet worden dat zij niet door bebouwing te laar gaan
of verrninkt worden'. 47 Om die reden probeerde hij in zijn plan voor Ginneken zo
veel mogelijk bestaande mooie elementen in de natuur te bewaren. 'Het kasteel
Bouvigne met omgeving, met zijn hout en prachtige weiden, welke schitterende as
pecten opleveren, moet voor zooveel mogelijk gespaard blijven, waarom zich dan
ook daarover het plan van uitbreiding niet uitstrekt. De samenvoeging van goede ar
chitectuur uit het verleden en het landschapsschoon moet behouden blijven, in de
eerste plaats om haar zelve, maar ook om de economische voordeelen, welke de
Vreemdelingen-industrie aan Ginneken oplevert' .48

Dicht bij de oude kern van Ginneken plande hij eenvoudige bebouwing, verder
van de kern verwijderd diende de bebouwing ruimer van opzet te zijn, zodat de be
tekenis van Gimleken als plaats van vestiging extra werd benadrukt.

De ontspanning

Schaap ontwierp drie sportterreinen, een in het zuiden, een in het oosten en een
in het noorden. Hij had ze voor zover mogelijk gelijkmatig over het oppervlak van
de gemeente verspreid. Het sportveld in het zuiden was het grootste, hier moesten
grote sportevenementen plaats kunnen vinden. De beide anderen waren veel kleiner.
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Voor parken en plantsoenen had hij weinig ruimte gereserveerd. Breda zèlf kende al
een park, het Valkenberg. Bovendien was in het Wilhelminapark en het Zand
bergkwartier de bebouwing afgewisseld lTlet groen. Alleen langs de Aa of Weerijs
had Schaap een plantsoen gepland. Verder had hij waar hij het nodig achtte nog wel
groen ingetekend, maar dit had zuiver als doel om het aspect van de bebouwing te
verlevendigen. 'De vreemdeling, die in den zomer hier komt, OITI van den natuur te
genieten, zal zich niet gaan vermeien in de stadsparken. Schoon Breda is van
schoone olTlstreken wel voorzien. Onmiddellijk tegen dit plan van uitbreiding strek
ken zich het Mastbosch en het Liesbosch uit, waarheen stadsgenoot en vreemdeling
zich zullen begeven om van de natuur te genieten. Het is dan ook overbodig in de
nieuwe kern groote en dure terreinen voor park te reserveeren' .49

Terwijl Schaap aan het werk was in Breda, "vas het College van B. en W. van
Breda bezig met haar poging om delen van de randgem.eenten te am1.exeren. Schaap
heeft daar waarschijnlijk in het opstellen van zijn plan rekening mee gehouden. Hier
is niets over terug te vinden in de archieven. In de memorie van toelichting maakt hij
er slechts een opmerking over: 'Het is voor de uitvoering en de tot-stand-koming van
het plan te betreuren, dat de gemeente Breda geen of weinig grondbezit heeft in de
onmiddellijke omgeving van het bebouwde gedeelte. Gelegenheden om het gemeen
telijk grondbezit uit te breiden zal men niet meer mogen laten voorbijgaan'.5o

De ontVail/<.st !!{l/1 het Plan Schaap

De gemeenteraad reageerde enthousiast op het uitbreidingsplan en noemde het
plan het eerste gewestelijke plan van Nederland. 'De indiening van dit plan is een
mijlpaal in de geschiedenis van onze stad' ... het plan vormt ook een organisch deel
van het groote gewestelijke plan, dat Breda, Princenhage, Ginneken en Teteringen
omvat. Aller oogen zijn op dit gewestelijk plan gevestigd, zoowel van hen, die het
van stedebouwkundig standpunt bezien als van hen, die meer in het bijzonder belang
stellen in eene goede regeling van het intercommunaal verkeer'. 51 De raad had dan
ook weinig kritiek op het plan, zij wist goed dat er iets gedaan moest worden om de
groei van Breda en de randgemeenten in goede banen te leiden. 'Het maken van een
uitbreidingsplan is dikwijls een ondankbare taak; er wordt veel gevraagd van de fan
tasie en die gaat bij hen, die zich daartoe bevoegd achten, meestal in zeer verschil
lende richting en geeft aanleiding tot critiek, die geen oplossing kan brengen. Al
mogen wij ons niet verhelen, dat wij in den loop van tijd in onderdeelen dikwijls
zullen moeten wijzigen, het heeft in zijne groote lijnen zooveel goeds, dat ik daar
voor bij dezen aan de ontwerpers gaarne huJde breng'. 52

De vraag die zich laat stellen is of het Plan Schaap opgevat kan worden als een
gewestelijk plan of als een 'plan aan den grooten kant'. Deze vraag is niet eenvoudig
te beantwoorden omdat er in de archieven van Breda en de randgemeenten weinig
bewaard is gebleven van het plan. Alleen de memorie van toelichting op het plan
van Breda en het plan van Ginneken is aanwezig. De kaarten zijn verdwenen en de
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correspondentie die er over bestaat schept niet echt duidelijkheid. Correspondentie
tussen Schaap en de gemeente Breda is er helemaal al niet. In die zin is het moeilijk
te achterhalen hoe Schaap zelf tegen de opdracht aankeek.

Het plan van Schaap was vooral een stedelijk plan met een uitgestrekte maar wel
aaneengesloten dichte bebouwing. In de gewestelijke plannen lag de nadruk toch
meer op het onbebouwd laten van grote gebieden en de omgang van dit open land
met de natuur. Het Rijkswegenplan fungeerde als geraamte voor de gewestelijke
plannen. Ook Schaap heeft naar het Rijkswegenplan gekeken, maar meer omdat het
verkeer enorm belangrijk voor hem was, bij ieder uitbreidingsplan vormde dat zijn
uitgangspunt. In dit plan fungeerden het Rijkswegenplan en de verkeerswegen met
de rondweg als samenbindend element de basis voor zijn plan. Waarschijnlijk heeft
Schaap een uitbreidingsplan in het kader van de Woningwet (1921) gemaakt. Het
plan-in-hoofdzaken verschafte hem het bestuurlijk juridisch kader voor het bestem
men van de gronden en de bebouwingsvoorschriften in de uitbreiding die in de
plannen-in-onderdelen naar voren kwamen. Het ging hem immers zoals hij zelf zei
niet zozeer om een plan om daarna te gaan uitbreiden maar meer om een uitbreiding
stelselmatig te kunnen sturen. Het was misschien toch van de gemeenteraad van
Breda iets te hoog gegrepen om dit plan het eerste gewestelijke plan van Nederland
te noernen.

Uitvoering

Uiteindelijk is van het Plan Schaap slechts weinig gerealiseerd. Precies volgens
zijn plan is er niets gebouwd. Bij iedere wijk zijn wel wijzigingen doorgevoerd.
Sommigen, waaronder het Sportpark, Wilhelminapark en Boeimeerwaren rigoreus,
bij andere wijken zoals Tuinzigt en Hemellichamenkwartier waren de wijzigingen
minder desastreus. Dit vormde voor Schaap geen bezwaar. In zijn memorie van toe
lichting had hij daar al op gewezen. 'Niet mag verwacht worden, dat zulk een plan
een al zijn onderdeelen zal worden gevolgd. Vrijwel zeker is dat er veel malen van
zal worden afgeweken (... )'53 Met een vastgesteld uitbreidingsplan zouden wijzigin
gen echter bewuste ingrepen worden waardoor de juiste verhouding tussen straten,
pleinen en gebouwen er omheen, in het plan gewaarborgd bleef

Conclusie

Men kan stellen dat de ontwikkelingen voor wat betreft het denken over ste
denbouw, in het tijdvak waarover in dit artikel geschreven is, stormachtig verliepen.
Er valt geen duidelijke scheidslijn te trekken, verscheidene stedenbouwkundige mo
dellen kwamen naast en door elkaar voor. Ieder plan voor zich kende zijn eigen spe
lers in de vorm van bestuurders, stedenbouwers, particuliere bouwondernemers en
beleggers. Allen hebben zij hun stempel gedrukt op de ontwikkeling. Stedenbouw is
een discipline waarbinnen de verschillende belangen van de stad ruimtelijk vormge
geven dienen te worden.
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Voor de Eerste Wereldoorlog was de stedenbouw nog geen aparte discipline en
behoorde het terrein toe aan de civiel-technische ingenieurs in dienst van de over
heid en aan architecten, speculanten en particuliere bouwondernemingen. Hoe het
uitbreidingsplan er uiteindelijk uitzag had veel eerder te maken met de achtergrond
van de opsteller ervan, was het een architect, een rnilitair ingenieur of een civiel-in
gemeur.

Grofweg kan de stedenbouw zoals die in de eerste decennia plaats vond in
Nederland in twee periodes onderscheiden worden. Stedenbouw van rond de eeuw
wisseling tot de EersteWere1doorlog waarin de overheid in tegenstelling tot de ne
gentiende eeuw steeds nleer greep kreeg op het ruimtelijk voorbereiden van de
stadsuitbreidingen. De verkeerstechnische en hygiënische vraagstukken bleven echter
vanuit de overheid in deze tijd nog voorop staan. Bij architecten en ingenieurs
kwam er echter naar aanleiding van publicaties in binnen- en buitenland meer oog
voor de esthetische kant van de zaak. Voor Breda gold dit nog niet. Uit de periode
van voor de Eerste Were1doorlog dateren de plannen van architect E. de Wolf en in
genieur W. van Veen. Het plan van de Wolf zat nog geworteld in de negentiende
eeuwse traditie en was een duidelijk stratenplan. Over het uitbreidingsplan van Van
Veen valt niet zoveel te zeggen omdat in de archieven slechts twee ontwerptekenin
gen zijn teruggevonden. In deze tekeningen geeft hij slechts nieuw aan te leggen
wegen aan. Hierrnee beantwoordde hij aan de regel van de Woningwet om nieuwe
straten en pleinen aan te geven. Zowel met het plan van De Wolf en Van Veen liep
Breda niet voorop in de stedenbouwkundige plannen. Dit zegt natuurlijk eveneens
iets over de gemeente Breda zelf. In deze tijd hield Breda zich veel nleer bezig met
annexatie van haar randgemeenten. 54 In de archieven is niets terug te vinden dat zij
streefde naar esthetisch verantwoordde uitbreidingsplannen. Breda wenste slechts te
gemoet te komen aan de Woningwet. Zij ervoer dan ook weinig problemen met de
uitbreidingen van de grondspeculanten, denk aan de eerder ter sprake gekomen L.
Hirdes.

Na de Eerste Wereldoorlog werd stedenbouw steeds meer als vak apart ervaren
en raakten behalve architecten en ingenieurs er steeds rneer diciplines bij betrokken.
Belangen als wonen, werken, verkeer, hygiëne, ontspanning en cultuur dienden al
len in het stedenbouwkundig plan ruimte te krijgen en werden tegen elkaar a(~ewo

gen. Zo ontstond er een allesomvattend globaal uitbreidingsplan en in de jaren twin
tig de eerste gewestelijke plannen.

Bij het tot stand komen van de diverse exploitatieplannen voor de Belcrum
polder (1918-1920) wordt duidelijk dat de ontwerper van het plan, de An1sterdamse
architect J. Cuypers reeds met meerdere belangen rekening diende te houden. Het
ging dan weliswaar om een fàbrieksterrein voor de gemeente Breda maar Cuypers
diende wel degelijk naar de ruimtelijke ontwikkelingen van de aangrenzende ge
meenten en de plannen van de Staats Spoorwegen te kijken. Al snel kreeg Breda dan
ook het advies van Cuypers om de reeds lang voorgenomen annexatieplannen zo
snel mogelijk doorgang te laten vinden en tevens het exploitatieplan van de
Belcrumpolder in één algemeen uitbreidingsplan voor de gemeente onder te bren
gen. Misschien hierdoor op gedachten gebracht diende de plaatselijk architect
W. Bouman op persoonlijke titel een exploitatieplan voor de Belcrumpolder in. Bij
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verdere bestudering blijkt het veeleer om een uitbreidingsplan voor Breda te gaan.
Ook hij drong bij de gemeente aan op annexatie, zijn plan was daar mede op geba
seerd. Van de drie plannen na de Eerste Wereldoorlog voldoet het plan van de
Arnhemse civiel en bouwkundig ingenieur W. Schaap het meest aan de eisen van de
moderne stedenbouw. Hij verwerkt daarin reeds het Rijkswegenplan, hij houdt re
kening met de annexatie en alle functies in de stad krijgen hun eigen plek en waarde.
De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat Breda met het inhuren van Schaap einde
lijk toe was aan een esthetisch verantwoord uitbreidingsplan. In 1929 kon dan ook
zonder al te veel problenlen het uitbreidingsplan vastgesteld worden. Waarschijnlijk
overmoedig geworden door hun eigen succes wensten sonul1igen het plan als een
gewestelijk plan te zien. Dit valt te betwijfelen. Het plan van Schaap was zoals het
naar voren kwam voor alles een stedelijk plan met compacte bebouwing over een
groot, uitgestrekt gebied.
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