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1. Woonwijk de Heuvel: stedenbouwkundige opzet, verdeling in buurten. (bron: RCE, 2016)
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�Woonwijk�de�Heuvel
�Bredase�wederopbouwwijk,�karakteristiek�voor�
de�stedenbouw�van�M.J.�Granpré�Molière

door
Lex Westerhuis

| Inleiding

De Heuvel (ook wel Heuvel of Heuvelkwartier genoemd), de Heuvelstraat, de Heuvelbrink – 
de meeste Bredanaars kennen ze. Ook zijn zij vertrouwd met de markante kerk van Onze- 
Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, in de volksmond voorheen ‘Het Ledikant’ 
genoemd, die sinds 2012 in gebruik is als sociaal-cultureel centrum. Deze kerk, een topstuk 
van de wederopbouw-architectuur, is een ontwerp van de architect Marinus Jan Granpré 
Molière. Dat deze architect ook verantwoordelijk was voor een deel van het stedenbouw-
kundig ontwerp van woonwijk de Heuvel is wellicht minder bekend.

De Heuvel was de eerste grote Bredase uitbreidingswijk die na de Tweede Wereldoorlog 
werd gebouwd. De gehele wijk is te verdelen in drie deelgebieden die ontworpen zijn door 
verschillende architecten annex stedenbouwkundigen en die alle verschillend van karakter 
zijn. Het zuidwestelijke deel is gebouwd naar het ontwerp van Granpré Molière, terwijl het 
noordoostelijke deel ontworpen is door architect F.P.J. (Frits) Peutz. Het middengedeelte, de 
‘Ontdekkingsreizigersbuurt’, is afkomstig uit het eerdere ‘Uitbreidingsplan Heuvelstraat’, 
ontworpen door P.A.H. Hornix.1 Dit artikel gaat in hoofdzaak over het gedeelte van Granpré 
Molière. Tevens wordt ook beknopt ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen dit 
gedeelte en dat van Peutz.

In de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte uit 2011 zijn er door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) een dertigtal gebieden uit de periode tussen 1940 en 1965 geselec-
teerd als een gebied van nationaal belang.2 De Heuvel is één van deze dertig zogenaamde 
‘W30-gebieden’. Doel van deze selectie was dat de periode van de wederopbouw, waarin 
het karakter van het leven in Nederland in velerlei opzichten in een relatief snel tempo 
ingrijpend is veranderd, in de toekomstige inrichting van ons land herkenbaar aanwezig 
blijft op gebiedsniveau. Hiertoe werd van rijkswege in het algemeen beoogd deze gebieden 
meer publieke aandacht te schenken en waar nodig de meest bijzondere gebieden te voor-
zien van een publieke bescherming.

De gebieden zijn onder meer beoordeeld op de kwaliteit van het oorspronkelijke plan, 
de toenmalige ontwerpprincipes, de huidige gaafheid en zeldzaamheid, en de mate waarin 
het plan een voorbeeld is voor toonaangevende stedenbouw of landschapsinrichting uit 
de wederopbouwperiode. Dit artikel zal duidelijk maken waarom de Heuvel in dit verband 

1  Naar onderzoek van Gerard Otten, waarvoor dank. Bronnen: Stadsarchief Breda, Archief van de Gemeentesecretarie Breda, 1926-1944 
(ARC0004.2), inv. nrs. 292 B-3, 292 B-4 en 293-1.
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zo toonaangevend is en daarnaast zal het antwoord geven op de vraag waarom de inrich-
ting van het zuidwestelijke deel van deze wijk zo karakteristiek is voor de stedenbouw van 
architect Granpré Molière.

| Granpré Molière – beknopte biografie

‘…Stedebouw is samenhang, samenhang van stad en land, van cultuur en natuur; het is de 
samenhang van enkeling en gemeenschap, aan den stedebouw bouwt de samenleving, 
bouwen de achtereenvolgende geslachten. Stedebouw is een schakel van verleden en 
toekomst…’3

2.   De kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand aan het Mgr. Nolensplein, ontworpen door Granpré Molière.  
Foto kort na de oplevering van het gebouw in 1952. (collectie Het Nieuwe Instituut, Archief Grandpré Molière, 2 x 4.10)
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Marinus Jan Granpré Molière werd 
op 13 oktober 1883 in Oudenbosch 
geboren als jongste zoon van een 
bietsuikerfabrikant en een vrouw 
uit een adellijk geslacht. In 1907 
studeerde hij cum laude af aan de 
toenmalige Technische Hoogeschool 
te Delft in de richting bouwkunde. 
Naar deze Hoogeschool zou hij in 
1924 terugkeren toen hij de functie 
van hoogleraar kreeg aangeboden. 
Deze functie bekleedde hij tot 1953. 
Na zijn afstuderen werkte Granpré 
Molière eerst een aantal jaren voor 
verschillende bureaus en ook enige 
tijd bij Gemeentewerken Rotterdam. 
In 1916 richtte hij samen met de 
architect en stedenbouwkundige 
Pieter Verhagen, die hij kende uit 
Rotterdam, een eigen bureau op: 
‘Granpré Molière en Verhagen’. 
Het bekendste stedenbouwkundig 
ontwerp dat voor een belangrijk 
deel als coproductie beschouwd 
kan worden van Granpré Molière 
en Verhagen, is het Tuindorp Vree-
wijk in Rotterdam. In 1916 verwierf 
Granpré Molière hiertoe de eerste 
opdracht die bestond uit een aanpassing van een eerder ontwerp uit 1913 van architect 
Hendrik Petrus Berlage. De uitbreidingen van Tuindorp Vreewijk zouden in verschillende 
fasen nog voortduren tot 1941. Hieraan hadden naast het bureau van Granpré Molière en 
Verhagen nog een tweetal andere bureaus een bijdrage geleverd voor wat betreft de archi-
tectonische invulling.

Tijdens zijn hoogleraarschap heeft Granpré Molière relatief weinig ontworpen. In deze 
periode bleef hij binnen het bureau, dat tot 1941 nog wel zijn naam droeg, bewust op de 
achtergrond om zich volledig te kunnen wijden aan het onderwijs in de architectuur.4 Na 
zijn emeritaat ontwierp hij vooral religieuze gebouwen.5 Verhagen heeft daarnaast vanaf 
1924 tot zijn dood in 1950 vele stedenbouwkundige plannen ontworpen, waaronder het 
zogenaamde ‘geraamteplan’ voor de Heuvel en de latere Bredase uitbreidingswijk Boei-
meer, grenzend aan de Heuvel. In welke mate het werk van Verhagen een rol heeft 
gespeeld in het ontwerp van de Heuvel zal later in dit artikel nog worden toegelicht.

2  RCE, 2016, pp. 20, 27-30.
3  Granpré Molière, 1949, p. 15. (Oorspronkelijk: M.J. Granpré Molière ‘Over het wezen van de stedebouw’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting 

en Stedebouw (1921) 12, pp. 3-8.)
4  Steenhuis, 2007, p. 12; Kuiper, 1991, p. 63 en p. 69.
5  Fanelli, 1978, pp. 270-271.

3.  Marinus Jan Granpré Molière (1883-1872). (bron: TU Delft 
Beeldbank: https://repository.tudelft.nl/view/MMP/
uuid:794e5c02-02a3-4fbc-b011-e12c47e8e4bb, geraadpleegd 
12-7-2019)
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| Het stedenbouwkundige oeuvre van Granpré Molière

Voordat Granpré Molière hoogleraar werd heeft hij vanaf 1920 meegewerkt aan steden-
bouwkundige uitbreidingsplannen die het schaalniveau van een woonwijk overstijgen, 
zoals het Bosplan Kralingerhout, het Uitbreidingsplan Linker Maasoever en het overkoe-
pelende Streekplan IJsselmonde, allen in of rondom Rotterdam. Het eerste ontwerp van 
Tuindorp Vreewijk, dat Granpré Molière in 1920 voltooide, werd later door hem ingepast in 
zijn uitbreidingsplan van de Linker Maasoever uit 1921. Dit uitbreidingsplan werd uiteinde-
lijk niet geheel volgens het oorspronkelijke ontwerp uitgevoerd, net zo min als het Bosplan 
Kralingerhout en het Streekplan IJsselmonde. Wel hebben de eerste ontwerpen van Granpré 
Molière de basis gevormd voor de latere, aangepaste plannen.6 Eerder, in 1918, ontwierp 
Granpré Molière in samenwerking met Verhagen de woonwijk Daal en Berg in Den Haag. 
Dit plan werd echter nooit gerealiseerd.

Aangezien de verschillende bouwkundige dan wel stedenbouwkundige ontwerpen op 
naam staan van het bureau waar Granpré Molière mede vennoot van was, is het vaak 
moeilijk te achterhalen wie voor welk onderdeel precies verantwoordelijk was. Voor de 
inrichting van Tuindorp Vreewijk in Rotterdam is het evenwel bekend dat Verhagen de 
groenstroken en de tuinen vormgaf, inclusief de beplantingsschema’s. Hij was dan ook een 
bevlogen hobbytuinier en had zich beroepsmatig gespecialiseerd als landschapsarchitect.

In 1928 werd Granpré Molière aangesteld als adviseur van de Dienst der Zuiderzeewer-
ken met als gevolg dat hij in 1930 de opdracht kreeg om mee te denken en richting te 
geven aan de dorpsplannen voor de Wieringermeer.7 De inrichting van de Noordoostpol-
der werd in 1937 ontworpen door Verhagen.8 Vanwege zijn drukke werkzaamheden als 
hoogleraar trad Granpré Molière in 1941 uit het architectenbureau en beëindigde hij 
tevens zijn adviseurschap van de Dienst der Zuiderzeewerken. Hij adviseerde de Dienst 
om Verhagen in zijn plaats te benoemen. Dit advies werd opgevolgd.9

Kort na de Bevrijding van de Duitse bezetting kreeg Granpré Molière de opdracht voor 
een wederopbouwplan voor de binnenstad van Groningen; hij ontwierp een tweetal plan-
nen voor de Markt, maar deze werden nooit ten uitvoer gebracht.10 Als zelfstandig archi-
tect ontwierp Granpré Molière in 1947 het westelijke deel van de Heuvel in Breda.11 Dit 
zou zijn laatste uitgevoerde stedenbouwkundige project worden.

| Het begin van de Heuvel

Na de invoering van de Vestingwet in 1874 kon Breda zich uitbreiden op de gronden van 
de geslechte vestingwerken. Het eerste definitieve Plan van Uitleg van Van Gendt dateerde 
reeds uit 1875.12 Buiten de vestingwerken ontstonden spontaan voorsteden op het grond-
gebied van Teteringen, Ginneken en Princenhage. De eerste annexatie dateert uit 1927 en 
bestond uit delen van de gemeenten Teteringen (in het zuiden en oosten) en Princenhage (in 
het westen).13 Door de door de gemeenten Breda, Ginneken en Bavel, Princenhage en Tete-
ringen extern ingehuurde stedenbouwkundige ir. W.F.C. Schaap, werd een uitbreidingsplan 
opgesteld dat in 1929 werd aangenomen en in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog in een 
iets gewijzigde vorm gedeeltelijk werd gerealiseerd.

Het plangebied van de hele woonwijk is gelegen op een oorspronkelijk relatief hoogge-
legen akkerlandgebied ten westen van het beekdal van de Aa of Weerijs. Bij de inrichting is 
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6  Koos Bosma en Cor Wagenaar, ‘O, theorie! Voorbereiding op de naoorlogse woningarchitectuur’, in: Koos Bosma, Cor Wagenaar (red.), Een 
geruisloze doorbraak, pp. 205-211; Steenhuis 2007, p. 144 en pp. 149-169; L. van Meijel, H. Hinterthür, Bet, 2008, pp. 101-103; Wagenaar, 
2011, pp. 286-289.

7  Kuiper, 1991, p. 67.
8  Steenhuis, 2007, p. 340.
9  Steenhuis, 2007, p. 342.
10  Wagenaar, 1995, pp. 436-446.
11  RCE, 2016, p. 7.
12  Steenhuis, 2007, pp. 393-398; Otten, 1991, p. 28.
13  https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/tweede-grote-annexatie/ (geraadpleegd 19-8-2019).
14  https://www.topotijdreis.nl/ (geraadpleegd 8-8-2019); https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/heuvel-gehucht/ (geraadpleegd 8-10-2019).

rekening gehouden met de oorspronkelijke topografie, zoals de bestaande toegangswegen 
die het gebied begrenzen. De randen van de wijk worden dus gevormd door een bestaande 
ruimtelijke structuur. Het toponiem ‘Heuvel’ verscheen voor het eerst op de kaart rond 
1850 ter plaatse van een splitsing van wegen waar enige bebouwing was gesitueerd.14 
Op deze plaats – bijna in het midden van de huidige wijk – staat nu (ongeveer) het Mgr. 
Nolensplein en de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.

In 1937 werd aan Granpré Molière op persoonlijke titel gevraagd het plan van Schaap, 
die in 1933 overleed, verder te ontwikkelen. Granpré Molière schreef echter aan de gemeen-
te terug dat hij hier helaas geen tijd voor had en adviseerde de opdracht te verlenen aan het 
bureau waar hij naast zijn werkzaamheden als hoogleraar nog steeds aan verbonden was. 

4.   Het plangebied van de Heuvel aangegeven op een topografische kaart uit 1938. Het pijltje geeft een splitsing van 
wegen aan waar voor het eerst de toponiem ‘Heuvel’ op de kaart verscheen. (bron:https:/www.topotijdreis.nl, 
geraadpleegd 25-10-2019)
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Dit advies werd opgevolgd. Zo werd voor het definitieve plan op hoofdlijnen, het ‘geraamte- 
plan’, in eerste instantie niet Granpré Molière verantwoordelijk maar zijn compagnon 
Verhagen. De afzonderlijke delen van de woonwijk zouden later pas worden ingevuld 
in het geraamteplan. Nadat er in 1942 opnieuw een uitbreiding van de gemeente Breda 
plaatsvond, waaronder een deel van Princenhage in het zuidwesten, werd Granpré Molière 
in 1947 opnieuw benaderd. Ditmaal om de in wording zijnde woonwijk stedenbouwkun-
dig uit te werken. Ook architect Peutz werd hier echter voor benaderd. Bedoeling van de 
Bredase burgemeester Claudius Prinsen, aanjager van de stedelijke uitbreidingen, was 
om: ‘… verschillende groten bij elkaar … [te] brengen opdat er daardoor een invloed van de 
een op de ander zou uitgaan en het geheel op een hoog plan zou komen…’15 Uit bewaard 
gebleven correspondentie blijkt evenwel dat ten gevolge van de verschillende ideologische 
opvattingen van Granpré Molière en Peutz er van een innige samenwerking geen sprake 
kon zijn.16 Dit resulteerde uiteindelijk in het ontwerp van twee nagenoeg afzonderlijke 
wijkgedeelten: het gedeelte van Granpré Molière in het zuidwesten en het gedeelte van 
Peutz in het noordoosten.
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5.   Tijdlijn van het ontwerp en de uitvoering van de Heuvel. (Figuur: gemaakt door auteur naar gegevens van RCE, 2016.)

6.   Locatie plangebied met het wijkdeel van Granpré Molière en van Peutz.Tussen de twee lag de 
‘Ontdekkingsreizigersbuurt’ van Hornix, omkaderd door oranje stippellijnen. (C. Eversdijk, Erfgoed Breda)
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15  Brief van Claudius Prinsen aan Granpré Molière d.d. 9 september 1948. Bron: Archief Granpré Molière in het Nieuwe Instituut te Rotterdam, 
inv. nr. 1 x 0.5.

16  Archief Granpré Molière in het Nieuwe Instituut te Rotterdam, inv. nr. 1 x 0.5.
17  Fanelli, 1978, p. 173; Van Heuvel en Verbrugge, 2005, p. 248.
18  Lampugnani (red.), 2006, p. 181; Ibelings, 2006, p. 126.
19  Zie bijvoorbeeld: Blijdenstijn en Stenvert, 2010, p. 149.
20  Haslinghuis en Janse, 2005, p. 481.
21  RCE, 2016, p. 25.
22  Vriend, 1957, p. 119; Vriend, 1959, pp. 51-57; Fanelli, 1978, pp. 172-178; De Boer en Lambert, 1997, p.34; Blijdenstijn en Stenvert, 2010, p. 149.

| Traditionalisme versus modernisme

Granpré Molière staat in de literatuur bekend als de grondlegger van de zogenaamde ‘Delftse 
School’.17 Meer algemeen wordt hij ook weleens gekenschetst als het boegbeeld van het 
‘Nederlandse traditionalisme’.18 Onterecht worden beide begrippen – de Delftse School en 
het Nederlandse traditionalisme – nogal eens door elkaar gehaald of zelfs aan elkaar gelijk- 
gesteld.19 Zelfs in het standaardwerk Bouwkundige Termen. Verklarend woordenboek van de 
westerse architectuur- en bouwhistorie van de auteurs Haslinghuis en Janse (2005) is het traditi-
onalisme gedefinieerd als ‘…Delftse School, tijdloos bouwen in de traditie van Nederland…’20 
Beter kan het traditionalisme echter worden opgevat als een brede verzamelnaam waar-
onder het werk van verschillende architecten (met enigszins afwijkende denkbeelden), 
meerdere architectuurstromingen of scholen kunnen worden inbegrepen, zoals de Delftse 
School, maar bijvoorbeeld ook de later ontstane ‘Bossche School’. Essentieel is dat er doelbe-
wust teruggegrepen werd op tradities van het bouwen voor wat betreft vorm en materiaal-
gebruik, maar ook wat betreft constructies, functie en bouwmethode. De traditionalisten 
hadden een voorliefde voor baksteenarchitectuur. Maar dan niet de expressionistische 
baksteenvormen van de ‘Amsterdamse School’, maar veeleer sobere, rechte baksteengevels 
– zonder de toepassing van ronde, golvende belijningen – die vaak symmetrisch van opzet 
zijn. Meestal werd er gekozen voor ambachtelijke bouwtechnieken en bekende natuur-
lijke materialen, veelal afkomstig uit de regio. De composities moesten duidelijk leesbaar 
en herkenbaar zijn. Bij de Delftse School resulteert dit vaak in de toepassing van hellende 
daken met keramische dakpannen en markante schoorstenen. De Bossche School, die haar 
oorsprong vond in de vroeg naoorlogse opgave van de kerkenbouw, is nog soberder van 
aard. Ornamenten worden hier nauwelijks toegepast en er is minder kleur en verticaliteit te 
onderkennen. Verhoudingen spelen hier een cruciale rol; de maatvoering van alle ruimten 
en constructieonderdelen is gebaseerd op het zogenaamde ‘plastische getal’.

In stedenbouwkundig opzicht hechtten de aanhangers van het traditionalisme veel 
waarde aan harmonie. De bebouwing werd zo veel mogelijk aangepast aan de lokale land-
schapsmorfologie. Cultuur en natuur moesten met elkaar in evenwicht zijn. De inrichting 
van de ruimte werd afgestemd op de menselijke maat en werd primair bepaald door de 
rangschikking van de gevels in dikwijls gesloten bouwblokken. Tussen de bouwblokken 
werden er doorgaans in ruime mate groenvoorzieningen aangebracht.

De benaming Delftse School heeft vrijwel zeker te maken met het hoogleraarschap van 
Granpré Molière aan de Technische Hogeschool te Delft. Granpré Molière beschouwde de 
moderne manier van bouwen, zoals dat in het begin van de twintigste eeuw ontstond, als 
‘onbesuisd’. Bouwkunst moest volgens hem behoudend, nederig en zelfs ‘vergetend’ zijn.21

Het traditionalisme stond haaks op het modernisme dat in Nederland benamingen 
kreeg als ‘Nieuwe Bouwen’ of ‘Nieuwe Zakelijkheid’ en ‘Functionalisme’. In de literatuur 
wordt de Delftse School vaak neergezet als een tegenpool hiervan.22 Fanelli heeft in Moder-
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ne architectuur in Nederland (1978) zelfs een heel hoofdstuk opgenomen met de titel ‘Delftse 
School, reactie op het zakelijke bouwen’.23 Ook werd het begrip (ten onrechte) gebruikt 
voor vrijwel alle architectuur die niet behoort tot het Nieuwe Bouwen.24

De architectuur van de Delftse School, die reeds in de tweede helft van de jaren dertig 
een aanzienlijke populariteit genoot, had tijdens en na de Tweede Wereldoorlog een tame-
lijk vooraanstaande positie ingenomen, getuige bijvoorbeeld de wederopbouw van 
Rhenen, Wageningen, Scherpenzeel, Middelburg en enige dorpen in Zeeuws-Vlaanderen.25 
Dit zette nogal eens kwaad bloed in het kamp van aanhangers van het moderne bouwen. 
En die afkeer was wederzijds. De traditionalisten konden eveneens niet waarderen dat ook 
modernisten opdrachten verwierven in het kader van de wederopbouw.

Bij het moderne bouwen stonden onder andere nieuwe materialen en productiemetho-
den centraal. In de stedenbouwkunde ontstonden er alternatieve manieren van verkave-
ling. Vaak werden er clusters van identieke bebouwingseenheden gevormd die in een 
bepaald patroon gerangschikt werden dat zich vervolgens meerdere malen herhaalt (zoge-
naamde stempels). Of de bebouwing werd in parallelle, vrijstaande rijen geordend, zo veel 
mogelijk georiënteerd op de zon (zogenaamde strokenbouw). Tussen de stempels of de 
stroken werd er in de regel veel groen toegepast. Deze verkavelingsvormen zijn veel 
opener dan de traditionele gesloten bouwblokken. ‘Licht, lucht en ruimte’ was dan ook 
het credo van de modernisten.

Hoe en waar zijn het traditionalisme en het modernisme terug te zien in de Heuvel? 
Het tweede gedeelte van deze vraag is het meest eenvoudig te beantwoorden. Granpré 
Molière toont met zijn invulling van de Heuvel het traditionalisme, terwijl het ontwerp 
van Peutz de belichaming is van het modernisme. De unieke combinatie van moderne en 
traditionele architectuur en stedenbouw binnen één woonwijk, wordt door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed gezien als één van de kernkwaliteiten van de wijk.26

Bij Peutz bestaat de bebouwing uit een strokenbouw van lage flats met een portiekont-
sluiting – destijds een noviteit in Breda – die ten behoeve van de bezonning in een noord-
zuid oriëntatie geordend zijn op een ruime afstand van elkaar zodat de gebouwen niet in 
elkaars schaduw zullen vallen. De voordeuren zijn logischerwijs gesitueerd aan de straat-
zijde waar tevens groenstroken aanwezig zijn. De flats grenzen aan de achterzijde aan van 
oorsprong semi-openbare tuinen.27 Granpré Molière verfoeide de flats van Peutz, die hij 
ooit bestempelde als ‘woonkazernes’, oneconomische complexen die spoedig aan verval 
onderhevig zouden zijn en die zich bovendien te dominant in het straatbeeld openbaar-
den.28 Meerlaagse woonblokken komen in het deel van Granpré Molière nauwelijks voor. 
Hier vinden we voornamelijk laagbouw uitgevoerd als traditionele bakstenen rijtjeswo-
ningen met pannendaken. De woningen staan in lange, brede straten. In dit wijkgedeelte 
is er, net als bij Peutz, veel groen aanwezig, met dien verstande dat het groen hier minder 
gelijkmatig verspreid is over de wijk, maar vooral geconcentreerd is op markante locaties. 
De groene Heuvelbrink bijvoorbeeld, met een omvang van circa 2,6 hectare (ongeveer vier 
voetbalvelden), is prominent aanwezig in het midden van de woonwijk. Hieraan kunnen 
naast de esthetische functie vele praktische functies toegekend worden, zoals ontmoe-
tingsplaats, plek voor sport en spel, recreatie, evenementen enzovoorts.
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De symbiotische combinatie van groen en baksteen had Granpré Molière al eerder toegepast 
in het vooroorlogse project van Tuindorp Vreewijk. Tussen het eerste ontwerp van Vreewijk 
en dat van de Heuvel bevindt zich echter een tijdspanne van circa dertig jaar. Vreewijk is 
van oorsprong opgezet vanuit de zogenaamde ‘Tuinstadgedachte’. Dat geldt niet voor het 
wijkgedeelte van de Heuvel dat ontworpen was door Granpré Molière. Dit betekent echter 
allerminst dat deze wijk geen ‘karaktertrekken’ van een tuindorp etaleert. In een eerder 
onderzoek (2015) heb ik de verschillen en overeenkomsten tussen Tuindorp Vreewijk en 
woonwijk de Heuvel expliciet in kaart gebracht.29

7.   Rijpstraat, (deel Peutz), foto van 13 mei 1981. Strokenbouw van 
portieketageflats. (foto gemeente Breda, Openbare Werken, Simon 
Schonck, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19943141)

9.   Heuvelbrink, (deel Granpré Molière), foto van 18 oktober 1978. Een 
groen baken in de wijk. (foto gemeente Breda, Openbare Werken, 
Simon Schonck, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19942326)

8.  Colijnstraat, (deel Granpré Molière), foto van 16 oktober 1990. 
Traditionele rijtjeswoningen in lange brede straten. (foto gemeente 
Breda, Openbare Werken, Simon Schonck, collectie Stadsarchief 
Breda, id.nr. 19952607.)

10.   Flierstraat, (deel Granpré Molière), foto van 20 juni 1990. Groen- 
strook langs hoofdweg. (foto gemeente Breda, Openbare Werken, 
Simon Schonck, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19952535)



74  Woonwijk de Heuvel. 

| Tuindorpen en de tuinstadgedachte

De oorsprong van de tuinstadgedachte wordt 
toegeschreven aan de Brit Ebenezer Howard 
(1850-1928) en zijn boek Garden Cities of 
To-Morrow.30 Een tuinstad, als letterlijke 
vertaling van het Engelse begrip garden city, 
is volgens Howard een zorgvuldig geplande 
stad op het platteland op enige afstand van 
een kernstad en daarvan gescheiden door een 
groenzone. In zijn boek had hij verschillende 
diagrammen opgenomen om dit model sche-
matisch weer te geven. Volgens het model van 
Howard hadden de garden cities een autonoom 
bestuur en waren zij geheel zelfvoorzienend.

Howard beschouwde een tuinstad als een 
ruim opgezette, aantrekkelijk vormgegeven 
ruimte met veel groen, en omwille van de 
sociale cohesie centraal gelegen ontmoetings-
plekken in de openbare ruimte, zoals een 
marktplein of een openbare groenvoorzie-
ning.31 De tuinsteden zouden de voordelen 
hebben van het leven in een grote stad, 
alsook die van het rustige leven op het plat-
teland, met andere woorden: comfortabel 
wonen en werken in harmonie met de natuur.32 Aanleiding voor de theorie waren de 
slechte woonomstandigheden van de arbeiders in de dichtbevolkte geïndustrialiseerde 
metropolen in Engeland aan het einde van de negentiende eeuw. Suburbanisatie was 
volgens Howard de oplossing.33 Uitwerking van de theorie van Howard, die zich wereld-
wijd verspreidde, wordt in de Nederlandstalige literatuur benoemd als de ‘tuinstadbewe-
ging’ of ‘tuinstadgedachte’.34 (Duits: Gartenstadtbewegung; Engels: garden city movement.)

De Nederlandse versie van de tuinstadgedachte richtte zich in de periode van circa 1900 
tot 1940 op nieuwe woongebieden of woonwijken rond de grote steden, opgezet volgens 
het principe van Howard. Het ging in Nederland echter niet om zelfstandige steden, zoals 
in het oorspronkelijke Britse concept, maar om tuindorpen of ‘tuinwijken’ als een kleinere 
variant. Voorbeelden zijn er vele. Denk bijvoorbeeld aan de Amsterdamse tuindorpen 
(waaronder ‘Betondorp’), Tuindorp Utrecht, Tuindorp Geitenkamp in Arnhem, de Vogel-
wijk in Den Haag en natuurlijk Tuindorp Vreewijk. Het betreffen stadsgedeelten (of 
buitenwijken, die inmiddels tegen de stad zijn aangegroeid), die het uiterlijk vertonen van 
een dorp: veel groen, laagbouw en veel aandacht voor de kwaliteit van woningen. Wat dit 
betreft lijkt de Heuvel van Granpré Molière dan ook op een tuindorp. Het oorspronkelijk 
uitgangspunt van een tuindorp – de tuinstadgedachte – was echter een dorp voor arbei-
ders gelegen op het platteland net buiten de stad. De Heuvel was daarentegen bedoeld als 
uitbreidingswijk van Breda voor de arbeidersklasse en de middenstand. In de wijk waren 
er zelfs enige woningen opgenomen bedoeld om hoger personeel te huisvesten van de in 
Breda gevestigde industrieën.35

11.  Ebenezer Howard (1859-1928). (foto Hertfordshire 
Archives and Local Studies (HALS), Hertford (UK), 
id.nr. DE/Ho/F29/3)
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| Parochiewijken en de wijkgedachte

Het door Granpré Molière ontworpen deel van de Heuvel valt samen met een parochie. 
Hiertoe behoort vanzelfsprekend ook een parochiekerk. Pastoor Matthijs Vos kreeg destijds 
de opdracht om de nieuwe geloofsgemeenschap te stichten die grensde aan de bestaande 
parochies Maria Onbevlekt Ontvangen in het noordoostelijke deel van de Heuvel en de 
Heilige Martinus-parochie van Princenhage.36 Het was Granpré Molière zelf die de nieuwe 
basilicale parochiekerk ontwierp. In december 1952 werd de kerk, die was toegewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, geconsacreerd en in gebruik genomen. Het 
gebouw ligt centraal aan het Mgr. Nolensplein.

12. Diagram uit E. Howard, Garden Cities of To-Morrow, Londen 1902. (wikimedia)
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Woonwijk de Heuvel is dus een ‘parochiewijk’. Ze vormt in sociaal en ruimtelijk opzicht een 
eenheid. Volgens de architectuurhistorici Rutte en Abrahamse in de Atlas van de verstedelij-
king in Nederland (2014) is de wijk opgezet als: ‘…een op zichzelf staand dorp, geïnspireerd 
door de “wijkgedachte”, die in het zuiden des lands vertaald werd in het katholieke “paro-
chiemodel”…’37 Dit vergt enige toelichting.

13 en 14. ‘Wij en de wijkgedachte’. (bron: Geyl, Utrecht 1949)
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Al voor de Tweede Wereldoorlog rees onder architecten, stedenbouwkundigen en sociolo-
gen de vraag of de al maar groeiende verstedelijking niet zou leiden tot te grote agglome-
raties waarin mensen op den duur vervreemden van de sociale groep waartoe zij behoren 
en zich verloren wanen in de massa.38 Onder voorzitterschap van de toenmalige directeur 
van de Dienst van Volkshuisvesting van Rotterdam ir. A. Bos, heeft zich gedurende de 
oorlog een landelijke studiegroep over deze vraag gebogen, hetgeen geleid heeft tot het 
uitbrengen van een lijvig boekwerk in 1946: De stad der toekomst, de toekomst der stad. Een 
stedebouwkundige en sociaal-culturele studie over de groeiende stadsgemeenschap. Het boek is 
te lezen als een oproep voor het maken van kleinere zelfstandige eenheden in of in de 
buurt van de stad, met een eigen voorzieningenniveau dat afgestemd is op de grootte van 
de leefgemeenschap. Een parochiewijk is doorgaans overigens kleiner dan een ‘gewone 
wijk’ opgezet volgens de wijkgedachte.39 Bij de wijkgedachte zoals dat beschreven werd 
door de studiegroep Bos, maar ook bij de ‘parochiegedachte’, die te beschouwen is als de 
katholieke variant van de wijkgedachte, stond het ‘wonen’ en het gezinsleven centraal. 
Onder wonen diende verstaan te worden: ‘…het geheel van de betrekkingen wat wij nog als 
“eigen” voelen…’40 Het idee van de wijkgedachte was om in een snel veranderende wereld 
het overzicht te blijven behouden door in de gebouwde omgeving stabiele en gezonde 
sociale structuren – de wijken – te creëren, die als buffer zouden kunnen fungeren tegen de 
gevaren van het moderne stedelijke leven. In de wijken werden de onderscheidende zuilen 
geacht in harmonie met elkaar te kunnen samenleven. Evenals de tuinstadgedachte was de 
wijkgedachte dus een sociaal en ruimtelijk model.

De kleinste ruimtelijke eenheid was de buurt.41 Verschillende buurten vormden een 
wijk. En verschillende wijken vormden een stad of een stadsdeel. Er is sprake van een 
hiërarchie. De wijken werden rondom het stadscentrum gegroepeerd en waren vanwege 
hun beoogde zelfstandig karakter voorzien van centraal in de wijk gelegen wijkvoorzie-
ningen, zoals winkels, scholen, kerken en het wijkcentrum. Op een lager schaalniveau 
gold naar verhouding hetzelfde principe ook voor een buurt; een buurt werd dus uitgerust 
met buurtvoorzieningen. Dit concept werd schematisch in een figuur weergegeven die in 
een vereenvoudigde versie van de studie van Bos in 1949 verscheen onder redactie van de 
socioloog W.F. Geyl: Wij en de wijkgedachte.

Binnen de kerk ontstond er evenzeer een grote weerstand tegen de verstedelijking 
(anonimiteit, zedenverwildering, zinnenprikkelend amusement).42 De wijkgedachte zou 
ook volgens opvattingen van de kerk een middel kunnen zijn om de ontkerkelijking te 
beperken en zette tevens aan tot ‘karaktervorming en geestelijke ontwikkeling’. Binnen 
de Rooms-Katholieke Kerk leidde dit in Brabant en Limburg tot het ontstaan van parochie-
wijken, waarbij de wijk- of buurtgrens samenviel met de parochiegrens. De gereformeerde 
en hervormde kerkgenootschappen werden vanaf de vroege jaren vijftig overigens ook 
meer wijkgebonden opgezet in plaats van stedelijk.

De parochiewijk is evenals een wijk opgebouwd volgens de wijkgedachte, bestemd 
voor diverse doelgroepen met verschillen in huishouden, leeftijd en inkomen, met dien 
verstande dat er in een parochiewijk maar één, gezamenlijke godsdienst was.43
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| Invloed van het katholicisme

In de eerste naoorlogse jaren was meer dan 85 procent van de Bredase bevolking katholiek.44 
De invloed van de Rooms-Katholieke Kerk op het maatschappelijk leven in Breda was dan 
ook groot. De kerk hield zich niet alleen bezig met de godsdienstoefening; op vrijwel alle 
terreinen drukte ze een duidelijk stempel op het sociale leven van de parochianen.

Volgens Peter Timmer, die in 2009 voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
onderzoek deed naar de Heuvel, zijn Granpré Molière en Peutz als ontwerpers geselecteerd 
vanwege hun grote staat van dienst, maar anderzijds ook vanwege hun katholieke geloof.45 
Het gemeentebestuur van Breda, met name burgemeester Claudius Prinsen, had een grote 
ambitie voor de Heuvel. De wijk was ontworpen vanuit een bepaalde maatschappijvisie. 
Er werd geloofd in ‘een maakbare samenleving’ met ‘het gezin als hoeksteen’. Bewust werd 
er in parochiewijk van Granpré Molière gekozen voor woningen van verschillende 
omvang, om zo een doorstroom van gezinnen bij groei of klim op de maatschappelijke 
ladder binnen de parochiegrenzen mogelijk te maken.

De invloed van het katholicisme op het oeuvre van Granpré Molière is eveneens zeer 
groot. Voor hem was bouwkunst geen artistieke maar vooral een religieuze en morele 
aangelegenheid. In zijn colleges aan de Technische Hoogeschool verbond hij architectuur 

15.  Visuele weergave van de wijk- en parochiegedachte. Voor wijken die opgezet zijn volgens de wijkgedachte  – ook voor 
parochiewijken stond het gezin centraal. Buurt en wijk moesten meer aandacht krijgen, omdat dit eenheden waren van 
menselijk formaat. (bron: Geyl, Utrecht 1949)
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met filosofie en theologie. In de literatuur staat hij dan ook meer bekend om zijn theore-
tische beschouwingen, dan om zijn feitelijke ontwerpen. Naarstig zocht hij naar de bete-
kenis van architectonische schoonheid, die volgens hem gelijkstond met waarheid en 
eeuwigheid.46 Ook geloofde hij dat kunst een samenwerking is van stof en geest.47 Al wat 
geestelijk is was volgens hem onveranderlijk, dus eeuwig, terwijl al het stoffelijke veran-
derlijk is, en daarmee onbestendig. Ofschoon hij geboren was in Brabant, was Granpré 
Molière geen geboren katholiek. Hij bekeerde zich pas in 1927 tot het katholieke geloof. 
In dit geloof vond hij uiteindelijk zijn waarheid. Terwijl de modernisten geloofden in een 
architectuur die de maatschappij moest dienen, geloofde Granpré Molière vooral in bouw-
kunst die de mens naar God zou leiden.48

|  De stedenbouwkundige inrichting van de wijk

In de Heuvel vormen pleinen en openbare groenvoorzieningen de belangrijkste identiteits-
dragers van de wijk. Dat geldt voor het deel van Peutz (Dr. Struyckenplein), maar zeker voor 
het deel van Granpré Molière (met name het Mgr. Nolensplein en de Heuvelbrink). Laatst-
genoemde plekken vormen samen als het ware het kloppende hart, oftewel ontmoetings-
plekken die moesten bijdragen aan de na te streven gemeenschapsvorming in de wijk. De 
gehele ruimte is te onderscheiden in een lommerrijk bestraat gedeelte en de brink, met 
hiertussen: de kerk.

Winkelvoorzieningen zijn gesitueerd aan het plein, in een bebouwingseenheid van 
geschakelde panden met verschillende goothoogten en gevelaanzichten, opdat hiermee 
een dorps karakter werd bewerkstelligd. Woningen in de buurt van het plein waren 
bedoeld als middenstandswoningen. Het plein is beplant met platanen. Een platanenrij 
markeert ook de hoofdverkeersader aan de Heuvelbrink. De kerk is duidelijk afgebakend 
met beukenhagen en leibomen.

Het Thorbeckeplein, iets verderop, is een geheel groen plein. Het groen loopt met een 
bocht mee door in stroken aan de Flierstraat en in de, in het verlengde van het Thorbec-
keplein gelegen, Savornin Lohmanstraat. Rond het plein is een subbuurt gesitueerd met 
woningen die voor arbeiders en bejaarden werden gebouwd.

Granpré Molière heeft in de Heuvel asymmetrische straatprofielen toegepast: aan één 
zijde een breder trottoir dan aan de andere zijde, vaak nog voorzien van groenstroken en 
bomenrijen. In het algemeen zijn de straten breed en zijn er zelfs tegenwoordig nauwelijks 
enige parkeerproblemen. De straten hebben een duidelijk begin en einde. Niet alle wonin-
gen hebben tuinen aan de straatzijde. Wel zijn vrijwel alle woningen voorzien van achter-
tuinen, die ontsloten zijn middels looppaden. De toegangen tot de looppaden zijn in de 
huidige staat meestal met een hekwerk afgesloten.
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Wat verkavelingprincipe betreft is het opvallend dat er in het wijkdeel van 
Granpré Molière niet gekozen werd voor volledig gesloten bouwblokken, 

hetgeen in de traditionele stedenbouw meestal wel gebruikelijk was, maar 
voor open of opengeknipte bouwblokken. Dit principe paste Granpré 

Molière ook reeds toe in Tuindorp Vreewijk en ook in het ontwerp 
van de nooit gerealiseerde woonwijk Daal en Berg in Den Haag. Voor 

de Heuvel geldt dat in de huidige staat de binnenterreinen van de 
bouwblokken in de zijstraten veelal door later gebouwde tuinmuren, 

of clusters van bergingen of garages, worden afgescheiden van de 
hoofdstraten. In Tuindorp Vreewijk gebeurt dit nog steeds door 

hagen, zoals het een ‘echt tuindorp’ ook betaamt.

Om een monotonie van de gevelaanzichten in het straatbeeld 
te voorkomen, verlopen de rooilijnen van de bouwblokken 

veelal niet in doorlopende rechte lijnen. Dikwijls versprin-
gen delen van de bouwblokken iets van elkaar. Ook zijn 

16 en 17.  
Plattegrond en perspectief van het centrum van 
het wijkdeel van Granpré Molière in de Heuvel; 
ligging van de kerk tussen de Heuvelbrink en het 
Mgr. Nolensplein. (RCE, Breda Heuvel Toonbeeld 
van de wederopbouw, Amersfoort 2016).

18.   Asymmetrisch straatprofiel Van der Duyn en Maasdamstraat. 
(foto auteur, 9 maart 2015)

19.  Asymmetrisch straatprofiel De Savornin Lohmanstraat. 
(foto auteur, 9 maart 2015)

Granpré Molière niet gekozen werd voor volledig gesloten bouwblokken, 
hetgeen in de traditionele stedenbouw meestal wel gebruikelijk was, maar 

voor open of opengeknipte bouwblokken. Dit principe paste Granpré 
Molière ook reeds toe in Tuindorp Vreewijk en ook in het ontwerp 

van de nooit gerealiseerde woonwijk Daal en Berg in Den Haag. Voor 
de Heuvel geldt dat in de huidige staat de binnenterreinen van de 

bouwblokken in de zijstraten veelal door later gebouwde tuinmuren, 
of clusters van bergingen of garages, worden afgescheiden van de 
hoofdstraten. In Tuindorp Vreewijk gebeurt dit nog steeds door 

hagen, zoals het een ‘echt tuindorp’ ook betaamt.

Om een monotonie van de gevelaanzichten in het straatbeeld 
te voorkomen, verlopen de rooilijnen van de bouwblokken 

veelal niet in doorlopende rechte lijnen. Dikwijls versprin-
gen delen van de bouwblokken iets van elkaar. Ook zijn 
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er in de straten vaak subtiele kleine bochten 
of knikken aanwezig. Naast rijtjeswonin-
gen komen er in de Heuvel ook twee-on-
der-één-kapwoningen en vrijstaande wonin-
gen voor, hoewel dit uitzonderingen zijn. Op 
sommige plaatsen zijn deze overigens aan 
elkaar verbonden door tuinmuren, zodat er 
vanaf de straat toch een doorlopend gevel-
beeld ontstaat en het lijkt alsof het gaat om 
een gesloten blok rijtjeswoningen.

20.  Thorbeckeplein/Flierstraat. Hier wordt het gebrek aan voortuinen 
‘gecompenseerd’ door een openbare groenstrook.  
(foto auteur, 9 maart 2015)

22.   Van der Duyn van Maasdamstraat (hoek Van Hogendorpstraat).  
Hier sluiten tuinmuren het binnenterrein af.  
(foto auteur 12 augustus 2019)

24.   Van de Spiegelstraat. Sprongen in de rooilijnen van de gevels.  
(foto auteur, 17 augustus 2018)

21.   Van Hogendorpstraat. Gesloten toegangen tot de binnenterreinen. 
(foto auteur, 9 maart 2015)

23.  Later gebouwde bergingen aan de Flierstraat, die de binnen 
terreinen van de woningen aan het Thorbeckeplein afsluiten.  
(foto auteur, 12 augustus 2019)
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| De architectuur in de wijk

Niet alle gebouwen in de wijk zijn ontworpen door Granpré Molière. Integendeel, slechts 
enkele bouwblokken in de buurt van de Heuvelbrink zijn van zijn eigen hand. Hij liet de 
invulling van de wijk grotendeels over aan andere architecten al dan niet verbonden aan 
een bureau: Siebers en van Dael, Evers en Sarlemijn, Berghoef en Klarenbeek en Abraham 
Rouville de Meux.49 Dit heeft geleid tot een mix van bebouwingen met een eigen karakter, 
maar wel met veel gemeenschappelijke kenmerken. Hierdoor ontstond er een bepaalde 
samenhang in de wijk, zich uitende in bijvoorbeeld: de materiaalkeuze (baksteenarchi-
tectuur), een zorgvuldige detaillering en een terughoudend kleurgebruik. Al met al heeft 
dit bijgedragen tot een hoge kwaliteit van architectuur die tot op de dag van vandaag 
beschouwd kan worden als toonaangevend.

De architecten zijn te beschouwen als traditionalisten. Zij verkeerden allen in kringen 
van Granpré Molière en van sommigen is zelfs bekend dat zij bij hem gestudeerd hadden.50 
Zij ontwierpen gebouwen die ingedeeld kunnen worden in de Delftse School of soms in 
de Bossche School. De Delftse School is in de woonwijk ruim vertegenwoordigd. Karakte-
ristiek zijn bijvoorbeeld de woningen aan de Heemskerkstraat van Granpré Molière (in 
samenwerking met Frans Froger) en de woningen tussen het Thorbeckeplein en de 
Heuvelbrink van Siebers en van Dael. Voorbeelden van de Bossche School zijn de wonin-
gen aan de westzijde van het Thorbeckeplein en het beeldbepalende voormalige bejaar-
dentehuis Maria Mediatrix, beiden ontworpen door Evers en Sarlemijn.51 Laatstgenoemd 
gebouw is voorzien van een hof en heeft een kloosterachtig uiterlijk, verwijzend naar de 
katholieke grondslag. Het gebouwencomplex, waarvan de gevels zijn voorzien van een 
witte verflaag, is thans getransformeerd tot appartementen. Gevels of gevelfragmenten 
bestaande uit geverfd metselwerk komen in de wijk overigens meer voor. Andere beeldbe-
palende gebouwen zijn de relatief hoge woongebouwen aan de Heuvelbrink van Rouville 
de Meux en Berghoef en Klarenbeek. Deze bouwblokken omsluiten de brink en vormen  

25.   Woningen Heemskerkstraat (Granpré Molière in samenwerking met 
Froger). De woningtoegangen en de ramen op de eerste verdieping zijn 
omkaderd met beton/natuursteen. (foto auteur, 12 augustus 2019)

26.   Woningen Schimmelpenninckstraat. De woningtoegangen zijn  
hier geaccentueerd door geverfd metselwerk  
(foto auteur, 12 augustus 2019)
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tevens de scheiding van het wijkdeel van Granpré Molière en de Ontdekkingsreizigers-
buurt. Deze wat ruimere woningen waren bedoeld voor gezinnen met wat hogere inko-
mens. De woningen van Berghoef en Klarenbeek zijn ontworpen met een onderhuis, 
bel-etage en verdieping, waardoor ze een zekere mate van deftigheid uitstralen.

De meeste woningen in de wijk van Granpré Molière worden gekenmerkt door subtiele 
versieringen in het gevelmetselwerk. Deze variëren van uitstekende of terugliggende 
randjes metselwerk tot zogenaamde muizentandjes en gemetselde boogconstructies 
boven muuropeningen. Ornamenten in beton komen ook voor. De versieringen zijn 
echter nooit overdadig aanwezig. Ook valt het bij de woningen op dat er regelmatig 
bepaalde muurfragmenten, zoals delen van blinde kopgevels, raampartijen en in het 
bijzonder de entrees, geaccentueerd worden door een omkadering.

27. en 28.  Dit voormalige bejaardentehuis is voorzien van een grote binnentuin. (foto auteur 9 maart 2015)

29 en 30.  Woningen aan de westzijde van het Thorbeckeplein (Evers en Sarlemijn): architectuur in de Bossche School. Opvallend zijn 
de duidelijk zichtbare betonlateien boven de ramen. Het driehoekige element onder het zadeldak van de uitbouw doet 
denken aan een fronton uit de klassieke architectuur. (foto’s auteur, 17 augustus 2018)
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| Conclusies

Het oeuvre van Granpré Molière is tamelijk beperkt. Meer dan door zijn werken heeft hij 
zich geprofileerd door zijn theoretische beschouwingen over architectuur en door zijn 
rol als adviseur bij verschillende grote stedenbouwkundige projecten. Verschillende van 
zijn eigen ontwerpen zijn nooit ten uitvoer gebracht. Wel gerealiseerd zijn de ontwer-
pen van het vooroorlogse Tuindorp Vreewijk in Rotterdam, en de wederopbouwwijk de 
Heuvel in Breda. De eerstgenoemde wijk geniet vooral bekendheid en waardering om 
haar bijzondere inrichting die gebaseerd is op de tuinstadgedachte. De Heuvel is landelijk 
minder bekend, maar is blijkens dit betoog in cultuurhistorisch opzicht minstens zo 
voornaam. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kent aan de Heuvel een drietal 
specifieke kernkwaliteiten toe, te weten:

31.   Gevelfragmenten van woningen boven winkels aan het Mgr. Nolensplein. 
De goothoogten verschillen per pand. In de gevels zijn verscheidene orna-
menten aanwezig, echter niet overdadig. (foto auteur, 12 augustus 2019)

33.   Details van ramen met een roedeverdeling in woningen aan de Heuvel- 
brink (Rouville de Meux). De toegangsdeur en de raampartij hierboven 
liggen relatief diep terug in de gevel. (foto auteur, 9 maart 2015)

32.   Statige woningen aan de Heuvelbrink (Berghoef en Klarenbeek). 
Deze woningen zijn voorzien van een onderhuis en zijn bedoeld voor 
gezinnen met wat hogere inkomens. (foto auteur, 9 maart 2015)

34.   Woningen aan de oostzijde van het Thorbeckeplein, hoek Flierstraat 
(Siebers en van Dael). De woningen zijn gerenoveerd met behoud 
van de oorspronkelijke architectonische uitgangspunten.  
(foto auteur, 9 maart 2015)
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·	 een unieke combinatie van moderne en traditionele stedenbouw en architectuur;
·	 een groepering van buurten rondom pleinen;
·	 een hoge kwaliteit van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte.52

Granpré Molière wordt in de Nederlandse architectuurgeschiedenis (terecht) in verband 
gebracht met het traditionalisme en de Delftse School. In de stedenbouwkundige opzet en 
in de architectuur van de Heuvel is dit duidelijk herkenbaar.

Het wijkgedeelte van Granpré Molière, dit is het zuidwestelijke deel van de Heuvel, is 
opgezet volgens de traditionele parochiegedachte. De grenzen van een parochiewijk 
komen overeen met parochiegrenzen, en het centrum van de wijk is tevens het parochie-
centrum. Het noordoostelijke deel van de Heuvel, ontworpen door Peutz, heeft geen paro-
chiecentrum en is moderner van opzet. (Het is overigens opmerkelijk dat juist dit gedeelte 
van de wijk, in het kader van de stadsvernieuwing, thans niet geheel aan de slopershamer 
is ontkomen.) Tussen beide wijkgedeelten is, als een soort ‘neutrale zone’, de eerder 
gebouwde Ontdekkingsreizigersbuurt gelegen, die met de andere delen weliswaar zekere 
gelijkenissen vertoont, maar minder uitgesproken is van aard.

Granpré Molière was bij uitstek een architect en stedenbouwkundige die zijn katholie-
ke geloof combineerde met zijn opvattingen over stedenbouw.53 Dit sluit derhalve naad-
loos aan op het concept van parochiewijken. Bij het ontwerp van de Heuvel resulteerde de 
religieuze visie in een kleinschalige woonomgeving passend bij de behoeften en waarden 
van een traditioneel katholiek gezin.54 De wijk heeft een besloten, dorps karakter met 
intieme straten en veel groen, gelijkend op een tuindorp. Het vormt een op zichzelf staan-
de eenheid met een eigen voorzieningenniveau. Hierdoor werd de wijk geacht geborgen-
heid te bieden en een bescherming tegen de inmiddels onderkende gevaren van een grote 
stad, zoals vervreemding en ontkerkelijking. De maatvoeringen van de bebouwingen zijn 
aangepast aan de menselijke maat. Welhaast buitenproportioneel qua maat, bevindt zich 
echter in het centrum van de wijk de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, geflankeerd door de ook al niet klein uitgevallen brink en het hiermee vergele-
ken (zeer) bescheiden winkelplein. Van de hele wederopbouwwijk de Heuvel is dit ensem-
ble wellicht het meest typerend.
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