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 en straat met oude gebouwen
E
een nieuw leven inblazen
Ofwel hoe de architect een chirurg werd
door
Lukas Ruijs
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Inleiding
Midden in het centrum van Breda hebben vijf aan elkaar geklonken historische gebouwen
de nieuwe bestemming van hotel gekregen. De totstandkoming van dit luxe hotel heeft vele
hobbels en discussies gekend. Gelukkig zijn er partijen opgestaan die bleven geloven in het
plan en ook de middelen hadden om het te realiseren. Hoe ziet zo’n ontwerpproces eruit?
We werpen een blik achter de schermen door de ogen van de architect, die van begin tot eind
intensief betrokken is geweest bij de realisering van Hotel Nassau Breda.

|

Het begin
In 2007 liepen we met ons architectenbureau en woningbouwcorporatie WSG voor het eerst
door de panden. Het betreft hier vijf rijksmonumenten waarvan er drie met hun casco’s dateren uit de zestiende eeuw, te weten Waelwijk, Bruheze en Assendelft en twee gebouwen van
jongere datum uit 1903, genaamd De Franciscanessenkapel en het naastgelegen klooster.
WSG had het complex aangekocht met de bedoeling om er zorgappartementen in te maken
en in de kapel ateliers voor mensen met een beperking in combinatie met een verkoopwinkel en horeca. Ons bureau had de bouwvergunningsprocedure al opgestart, maar door de
crisis die spoedig daarna uitbrak heeft WSG de ontwikkeling stop gezet.
Op dat moment waren de sporen van de zusters franciscanessen al uitgewist door de
laatste bewoners, negentig studenten, die door de toenmalige eigenaar de gemeente Breda,
daar waren gehuisvest sinds 1990.
De panden ademden verval uit. Er waren bouwkundige ornamenten en historische
materialen verdwenen, door de kapotte ruiten vlogen de stadsduiven binnen en poepten
alles onder, er was veel graffiti op de muren gespoten en veel onderdelen van de gebouwen waren beschadigd. Kortom de schoonheid aan de oppervlakte was verdwenen, maar
de allure was onderhuids wel aanwezig: bijvoorbeeld de hoge verdiepingshoogtes, de
zware muren, bijzondere dakspanten en drie eigenzinnige neoclassicistische gevels aan
de Nieuwstraat.
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2. 	In het jaar 2007 was het complex aan de Nieuwstraat, na bewoning door studenten en leegstand, ernstig in verval geraakt.
(foto’s: Jorgen Janssens)

4

Een straat met oude gebouwen een nieuw leven inblazen

Het meest wonderlijke was de routing door het gebouw. Deze was ontstaan door de verbouwingsdrift van de zusters die halverwege de twintigste eeuw in aantal waren gegroeid.
Het was letterlijk een doolhof, waarbij gangen, doorsteekjes en trappenhuizen aan elkaar
geknoopt waren. De drie monumentale panden Waelwijk, Bruheze en Assendelft hadden
verschillende vloerhoogtes, zodat de overgangen tussen de panden verliepen met treden en
trappen. Ook waren de drie oudste panden fors verbouwd en uitgebreid aan de achterzijde,
waardoor ze te dik werden. De oorspronkelijke steegjes en binnenplaatsen waren dichtgebouwd, zodat er nog maar af en toe een sprankje licht binnenkwam of dat je zicht had naar
buiten. Het complex leed als het ware aan een hevige vorm van obesitas en de aderen waren
dichtgeslibd. Wilde deze patiënt overleven dan moest er ingegrepen worden.
Na het vertrek van de woningbouwcorporatie stonden de panden weer in de verkoop
en zijn er door ons samen met verschillende partijen studies verricht naar verdere ontwikkelmogelijkheden. Door het aantrekken van de Bredase ontwikkelaar Richard Schul is het
idee geboren om het te transformeren tot een hotel in het topsegment.
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De opgave en de diagnose
Een hotel moet aan allerlei regels en eisen
voldoen. Het vijf-sterrenniveau geeft
verwachtingen en brengt verplichtingen
met zich mee. Bij vijf sterren hebben de
kamers veel faciliteiten en dient de algemene service voor de gasten van een hoog
niveau te zijn. Het hotel zal samen met het
restaurant en zalenverhuur op een gezonde manier geëxploiteerd gaan worden.
Op twee niveaus liggen er opgaven bij
het ontwerpen aan dit hotel. Enerzijds
moet het aan allerlei technische, programmatische en budgettaire zaken voldoen.
Anderzijds ligt er ook een esthetische en
creatieve uitdaging, die afgestemd zal zijn
op het restaureren van de oude gebouwen.
Met dit materiaal ga je nadenken, schetsen en schuiven totdat de puzzel past. En
de puzzelstukjes zijn door vele handen
gegaan (zoals eigenaar vastgoed Van de
Ven, huurder hotel Odyssey-Marriot,
de gemeente Breda, Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, de provincie NoordBrabant en vele specialistische adviseurs),
om vervolgens te worden neergelegd in de
overalltekeningen van de architect.
3. 	Overzicht van de eisen die worden gesteld aan hotels per
‘ster’ classificatie. (bron: travelbird)
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Hoe ziet het programma van eisen voor dit hotel eruit? Het hotel omvat een minimum
gewenst aantal van 95 kamers, waaronder twee bruidssuites, een restaurant voor zeventig
gasten met een groot buitenterras, een aparte ontbijtzaal, een grote multifunctionele zaal
voor evenementen, concerten, feesten en partijen, zes kleine en middelgrote vergaderzalen en
een fitnessruimte (de wellness-sauna-ruimte is tijdens het proces vervallen). Er zijn verschillende lounges en bars op de begane grond en verder een receptie, personeelsruimtes en een
kantoor voor de medewerkers van het hotel en niet te vergeten een grote horecakeuken met
alles wat daar bij hoort van opslag, berging van drank en voedsel, koeling, vriezers en gescheiden schoon- en vuil-linnenkamers. Ook over de routing van de bevoorrading en het parkeren
van de auto’s van de bezoekers is nagedacht. Andere aspecten zijn de brandveiligheid en de
geluidseisen in de ruimtes van het hotel: het opdelen van het gebouw in compartimenten in
verband met de brandveiligheid, voorzien in voldoende trappenhuizen verdeeld over de totale lengte van het gebouw (totaal zes stuks) en toegang bieden voor mindervaliden, waarbij
het hotel voorzien is van drie liften. Er zijn hoge geluidswerende eisen gesteld aan de kamers,
onderling maar ook met betrekking tot het weren van geluid van buiten (uitgaanspubliek). Er
worden aan de buitenzijde aantrekkelijke uitnodigende entrees gemaakt, in de eerste plaats
voor het hotel met ontvangstlobby (Nieuwstraat), voor het restaurant (Franciscanessenplein)
en voor de Kapelzaal bij grote evenementen (Minderbroedersstraat).
De andere opgave die er ligt, en misschien wel de belangrijkste, is om de vijf rijksmonumenten te respecteren en te restaureren. Ieder historisch pand heeft een interessante
ontstaansgeschiedenis en heeft daarna een door-ontwikkeling gehad. Bij de drie panden
aan de Nieuwstraat dateren de casco’s, de oudste bouwmuren, uit de zestiende eeuw. Maar
iedere eeuw daarna heeft ook zijn bouwsporen achtergelaten, zowel in het interieur als
aan het exterieur. Je komt dan voor keuzes te staan, welke eeuw, welke tijdslaag willen
we laten zien en welke niet. Maar ook hoeveel willen we en kunnen we van historische
bouwonderdelen laten zien, zowel binnen als buiten. Het is heel makkelijk om die middeleeuwse kaarsnis of die oude eiken moerbalk weg te timmeren en niet te laten zien. Maar
in deze oude details en materialen ervaar je de grandeur van deze gebouwen. Als architect
ben je enerzijds de hoeder van de historie, maar ook de schepper van een nieuwe functie.
De ene keer heeft de monumentaliteit de voorrang, de andere keer het nieuwe gebruik
met zijn nieuwe technieken. Het was een intensief en spannend proces om daarin een
balans te vinden tussen de verschillende betrokken partijen (eigenaar, huurder, vergunningverlener). Bovenop deze restauratieopgave wordt er gedeeltelijk nieuwbouw gepleegd
en deze 21e-eeuwse tijdlaag heeft op zijn beurt weer een esthetische impact op het geheel.
Hoe ga je om met oud versus nieuw, hoeveel laat je het matchen of juist contrasteren?
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Het ontwerp en de operatie
Toen de zusters er nog woonden, hadden zij een kleine private ruimte, de cel, van circa 2.10 x
3.50 meter, met daarin een bed, kast, tafel met stoel en een wastafel. De afmetingen van een
hotelkamer zijn natuurlijk groter en er is meer comfort aanwezig. De kamer meet minimaal
24 vierkante meter en beschikt over een tweepersoonsbed, bureau, stoel en fauteuil, kast,
koelkast en een badkamer met douche en brede wastafel én ieder kamer heeft een separaat
toilet zodat geurtjes en geluidjes zich niet mengen in de ruimte. Doordat bijna geen enkele
kamer hetzelfde is, variëren ook de badkamers van elkaar wat betreft plaatsing en vorm.
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4. 	Ontwerptekening van de achtergevel van het hotel. Boven de oude situatie en onder de situatie na de verbouwing van
de drie hofhuizen tot een hotel. (bron: C5 Architecten)

Een belangrijke ingreep was om het bouwvolume uit de jaren vijftig achter het pand
Bruheze, er uit ‘te snijden’. Hier voor in de plaats is een nieuw en groter gebouw ontworpen, vrij gehouden van de achtergevel van Bruheze waardoor een hoog atrium voor de
lobby-ontvangstruimte van het hotel ontstaat. Deze hoge ruimte geeft licht en oriëntatie in
het hart van het hotel en hier zijn oude en nieuwe gangen op aangesloten. Dit hoge gebouw
aan de achterzijde met dertig nieuwbouwkamers is opgetrokken in een beigegrijze metselsteen. Het wordt beëindigd door een hoge kap, waarachter ook een deel van de technische
installaties is verborgen. De ramen zijn verdiept in het metselwerk geplaatst en liggen op
verschillende horizontale ritmes. Aan de zijde van de Nieuwstraat kraagt hoog uit het dak
een glazen-zinken bruidssuite uit, die uitkijkt over het centrum van Breda. Vanaf de zijde
van de Tolbrugstraat is deze goed te zien.
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De gangenstructuur door de gebouwen op de begane grond, de eerste en de tweede verdieping is zodanig veranderd dat het gevoel van ‘kruip-door-sluip-door-route’ is verminderd.
Voor de oriëntatie en het overzicht in het hotel is een heldere gangenstructuur belangrijk,
maar ook voor de brandveiligheid in een groot gebouw is het van belang om snel te kunnen
vluchten naar een trappenhuis dat je direct naar buiten leidt. De gangen blijven spannende
knikken en doorzichten naar buiten houden, waardoor je geen opgesloten gevoel ervaart.
Er zijn nog meer nieuwe elementen toegevoegd aan de bestaande gebouwen. Bij de
kapel is aan de voorzijde (aan de zijde van het Franciscanessenplein) een nieuw restaurant
uitgevoerd in glas, staal en zink. De ritmiek van de steunberen heeft een echo gekregen
in de smalle daklichtkoepels in het plafond van het restaurant. Tussen de kapel en het
klooster is een binnenplaats overkapt. Deze Orangeriezaal functioneert als entree en overloopzaal van de grote kapelruimte bij evenementen. Aan de achterzijde van Assendelft is
op het platte dak een bruidssuite toegevoegd. Een glazen verbindingsgang op de tweede
verdieping is gekoppeld aan het middeleeuwse torentje van Assendelft en geeft je een blik
in de inwendige houten structuur van de toren. De twintig kamers onder de historische
kappen van de verschillende panden zijn het meest verrassend. De hoogte van de kamers
met de houten spanten in het zicht, geven als het ware een plezierig vakantiegevoel.
De kapel bestaat uit een eenvoudige langgerekte vorm en heeft een bijzondere indeling.
De zusters hadden achterin op de eerste verdieping een eigen plek om de kerkdienst bij
te wonen. Dit nonnenkoor onder de prachtig gerestaureerde gestucte gewelven wordt
de ontbijtzaal van het hotel. De kapelruimte was een introverte ruimte met geen direct
zicht naar buiten. Door middel van enkele grote openingen in de langswanden ontstaat
er nu een directe visuele relatie met de omgeving. Het hoge licht via het gekleurde glas in
lood in de raamvensters geeft de ruimte een feestelijke sfeer. De openingen in de wanden
maken het ook mogelijk om de ruimtes met elkaar te verbinden en de begane grond aan te
bieden voor een grote gebeurtenis voor bijvoorbeeld 750 mensen. Twee nieuwgeplaatste
trappen vormen een directe relatie tussen de ontbijtzaal en de grote zaal.
De hoofdentree van Hotel Nassau Breda is gelegen in het middelste pand Bruheze. Deze
bestaande fraaie neoclassicistische middengang, met vier classicistische kolommen en een
statig gerestaureerd trappenhuis, komt uit in de lobby. Aan weerszijden van deze entreegang bevinden zich drie lounges, die qua vorm authentiek zijn en met een hippe uitstraling
worden aangekleed. Om de originele plafonds met fraaie rozetten in het zicht te laten zijn
er nieuwe vloeren boven op de bestaande geplaatst om hierin de techniek weg te werken en
te voldoen aan een brandwerende scheiding tussen de verdiepingen.
De lobbyruimte is een bijzondere plek in het hotel. Hier vormen de wanden van oud
en nieuw het nieuwgebouwde hoge atrium. Via zes smalle lichtkoepels in het dak komt
er daglicht naar binnen en kijk je tegen de onderzijde van een van de bruidssuites. En wat
tegenstrijdig klinkt, daar waar wij eerst zoveel mogelijk hindernistrapjes uit de gebouwen hebben gehaald, is er door ons op de eerste verdieping weer een nieuwe kleine trap
gemaakt die de oudbouw met de nieuwbouw verbindt. Het is een knipoog naar de eigen
karakters van de verschillende gebouwen, die elkaar de hand reiken.
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5.

	
Ontwerpschetsen
van de 1e verdieping met de oude ‘sluip-door-kruip-door’ looproute door de gebouwen (links) en de
nieuwe looproute (rechts). Op de schets van de oude looproute is met schuine strepen het gesloopte deel van het gebouw
aangegeven. (bron: C5 Architecten)
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De oplevering en de patiënt ontslagen
Als architect van dit vijfsterrenhotel heb ik me soms een soort chirurg gevoeld. Een arts
die aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Breda moest vertellen,
dat, wilde de zieke patiënt overleven, er ook ‘opgeschoond’ moest worden. Het hele proces
bestond uit het maken van keuzes en soms ook het nemen van pijnlijke beslissingen, maar
noodzakelijk om monumenten te laten leven met een nieuwe gebruiksfunctie. Het hotel zal
een belangrijke toevoeging zijn aan de leefbaarheid van dit deel van het centrum van Breda.
Vijf rijksmonumenten is met deze nieuwe bestemming weer nieuw leven ingeblazen.

Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 68 (2015)

9

BRONNEN en LITERATUUR
Geraadpleegde literatuur
-	Heijden, B. van der, ‘Zwevend door het hotel. Tussen het
oudste hofpand uit 1371 en de kapel uit 1904 ontwikkelt
zich een nieuwe chic voor de regio’ in: Dagblad BN
DeStem, 19 juni 2015.
-	Heijsteeg, J.W., Monumentale kloostergebouwen in
Noord-Brabant in de gevarenzone, (’s-Hertogenbosch, 2005).
-	Meijers, J., Brabantse kloostercomplexen de moeite
waard! Over het waarom en hoe van het behouden van
deze complexen door de Provincie (Utrecht, masterscriptie, 2009). URL: http://dspace.library.uu.nl/bitstream/
handle/1874/37043/Brabantse%20kloostercomplexen%20de%20moeite%20waard!.pdf?sequence=1.

-	Nelissen, N., Geloof in de toekomst! Strategisch Plan
voor het Religieus Erfgoed (2008). Op internet gepubliceerd: http://www.kerkelijkwaardebeheer.nl/wp-content/
uploads/strategisch-plan-voor-het-religieus-erfgoed.pdf
-	Wijnekus, J., Herbestemming van Brabantse kloostercomplexen: Ideëel gekkenwerk of kwestie van samenwerken? (Utrecht, masterscriptie, 2009)

6. 	Foto’s van de verbouwing en restauratie van het kloostercomplex aan de Nieuwstraat door Bouwbedrijf Van de Ven
uit Veghel. Deze aannemer was in de jaren 2004-2005 ook betrokken bij de verbouwing van het kruisherenklooster in
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