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1  Kaart van de Dienst Openbare Werken uit 1954 met de stadsuitbreidingsplannen. (Stadsarchief Breda, toeg.  ARC0004.3 
Gemeente Breda 1945 – 1959, inv.nr. 509.6; foto auteur)
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�Naoorlogse�stedelijke�expansie�van�Breda:�
wie�namen�de�beslissingen?

door
Peter van de Steenoven

| Inleiding

In de periode 1945-1990 verdrievoudigde het oppervlak van de stedelijke bebouwing van 
Breda. In dat tijdvak werd bepaald hoe het grootste deel van de huidige stad ruimtelijk is 
ingericht. Er werd een wegenstructuur ontworpen, er werden nieuwe woonwijken gebouwd 
en bedrijventerreinen aangelegd. De basis voor de stedenbouwkundige kwaliteit van grote 
delen van onze stad werd in deze periode gelegd. In dit artikel beschrijf ik in grote lijnen het 
verloop van de naoorlogse stedelijke expansie. Ik ga met name in op besluitvormingspro-
cessen. Wie namen de belangrijkste besluiten over de inrichting van de nieuwe stadsdelen 
en welke factoren speelden daarbij een belangrijke rol? Daarbij komen de veranderende 
stedenbouwkundige inzichten en de invloed van het beleid van de rijksoverheid aan de orde.

| Vooroorlogse ontwikkelingen

Tot in de jaren twintig van de vorige eeuw werd planmatige stedelijke uitbouw van Breda 
belemmerd doordat het grondgebied van de gemeente vrijwel beperkt was tot het gebied 
van de oude vesting. De groei van de bevolking en de behoefte aan bedrijventerreinen 
werden grotendeels opgevangen door bouwactiviteiten in de aangrenzende gemeenten, 
vaak in de in de vorm van lintbebouwing. Door particulier initiatief werden rond 1900 ten 
zuidoosten van de stad fraaie woonstraten aangelegd, zoals de Parkstraat, de Baronielaan en 
de Zandberglaan. De woningwet van 1901 stelde voor grote gemeenten een uitbreidingsplan 
verplicht. De eerste Bredase gemeentelijke uitbreidingsplannen waren echter niet veel meer 
dan kleinschalige stratenplannen voor de smalle stroken nog te bebouwen grond rond de 
singels. Voor een veelomvattender uitbreidingsplan in de geest van de Woningwet was 
annexatie van grondgebied noodzakelijk.1

In 1927 werden eindelijk delen van het grondgebied van Princenhage, Ginneken en 
Teteringen aan Breda overgedragen. De oppervlakte van de gemeente Breda nam toe van 
282 naar 1077 ha en het aantal inwoners van 30.000 naar ruim 42.000. In 1929 stelde de 
Bredase gemeenteraad voor het gebied buiten de bebouwde kom van Breda een uitbrei-
dingsplan vast. Dit plan was in overleg met de gemeenten Ginneken, Princenhage en 
Teteringen opgesteld door ir. W.F. Schaap uit Arnhem. Hoofdpunt van het plan was dat om 
de stad een ceintuurbaan moest worden aangelegd waarop de hoofdinvalswegen werden 
aangesloten. Vanaf de ringweg waren er ontsluitingswegen naar het centrum. De ring 

1  Bartels, stedenbouwkundige ontwikkeling, 148 e.v.
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moest ook de begrenzing vormen van de kern van de stad. Het gebied daar binnen moest 
aaneengesloten, architectonisch hoogwaardig worden bebouwd.2

Het plan-Schaap was zeer grootschalig, maar werd slechts zeer ten dele uitgevoerd. In 
de jaren dertig realiseerde men vooral woningbouw in de Belcrum, het Westeinde en 
tussen Ginneken en Breda. Op basis van het plan-Schaap werd in de jaren dertig voor het 
gebied ten oosten van het centrum een plan gemaakt voor een villapark in tuinlandschap-
stijl, het huidige Van Koolwijkpark.  In 1937 wenste de gemeente een actualisering van het 
stedelijk uitbreidingsplan en benaderde professor M.J. Granpré Molière. Die had daarvoor 
zelf geen tijd, maar droeg de stedenbouwkundige Pieter Verhagen voor, die deel uitmaakte 
van hetzelfde architectenbureau. Verhagen kwam met een nieuw stelsel van wegen om de 
stad. Het plan kwam voor de oorlog niet meer tot uitvoering, maar Verhagen ging de eerste 
jaren na de oorlog wel een belangrijke rol spelen in de planvorming voor Breda.3

| Naoorlogse uitdaging

De bebouwing van Breda had tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeleken met andere steden 
weinig schade opgelopen, maar toch wachtte er een enorme bouwkundige uitdaging. Eind 
1941 werd de gemeente Breda uitgebreid met grote delen van Ginneken en Princenhage en 
telde 75.696 inwoners. Door het geboorteoverschot nam in de eerste vijf jaar na de annexatie 
de bevolking met 8800 inwoners toe tot 84.496, maar de woningvoorraad slechts met 50 tot 
16.407.4 Tijdens de oorlogsjaren was er nauwelijks gebouwd. Er heerste enorme woning-
nood. Zowel het gemeentebestuur als de regering zagen de bestrijding van de woningnood 
als een prioriteit, maar kampten met een enorm tekort aan geld, materialen en vakbekwa-
me arbeidskrachten. Bovendien bleef de bevolking na de oorlog flink toenemen, in Breda 
jaarlijks met gemiddeld 2000 inwoners. Bij de besluitvorming over bouwprojecten trad de 
rijksoverheid daarom zeer regulerend op. Het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuis-
vesting vaardigde ‘Voorschriften en wenken voor de bouw van woningen’ uit waar iedereen 
in Nederland zich aan had te houden. Het stelde contingenten vast voor alle jaarlijks in een 
gemeente te bouwen woningen. Alle woningbouwplannen in Brabant moesten worden 
goedgekeurd door de provinciale directie van het Ministerie van Wederopbouw en Volks-
huisvesting in Den Bosch. De ambtenaren aldaar toetsten elk bouwplan zeer gedetailleerd 
op kwaliteit maar vooral ook op bouwefficiency en kosten. Nieuw te bouwen huizen, ook 
voor particulieren die hun huis zelf bekostigden, mochten geen al te groot beslag te leggen 
op de bouwcapaciteit. Om zo veel mogelijk woningen binnen de beschikbare budgetten te 
realiseren werd standaardisatie, rationalisatie en normalisering in de bouw van overheids-
wege sterk gestimuleerd. Dit leidde vaak tot uniformering en gebrek aan diversiteit in de 
woningbouw.5 Niettemin hechtte de in 1947 in Breda aangetreden burgemeester mr. dr. 
Claudius Prinsen aan esthetisch hoge kwaliteit van de stadsuitbreiding. Hij bezorgde natio-
naal bekende architecten en stedenbouwkundigen zoals Granpré Molière, Verhagen, maar 
ook de meer modernistische Frits Peutz, opdrachten. Door de annexatie van 1942 was Breda 
qua oppervlakte ineens meer dan vijf keer zo groot geworden, dus kregen de planologen nu 
eindelijk de ruimte.
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| Procesgang besluitvorming

Volgens ir. J.G. Gooden, directeur van de dienst Openbare Werken van 1951 tot 1961, 
kwamen de planologische visie en de ruimtelijke plannen vrijwel altijd van de externe 
adviseurs en van stedenbouwkundigen van de dienst Openbare Werken. Openbare Werken 
had al in de jaren veertig een kleine afdeling Stadsuitbreiding en Stadsontwikkeling onder 
leiding van ir. W. Groenevelt. Tot in de jaren zestig beheerde de burgemeester binnen het 
College van Burgemeester en Wethouders de portefeuille stadsontwikkeling. De directeur 
Openbare Werken nam de planvorming door met de burgemeester en niet met het gehe-
le college. Dit had Gooden zo afgesproken met burgemeester Prinsen toen hij aantrad en 
gemeentesecretaris Van Woensel had met die procedure ingestemd. Deze gang van zaken 
sloot aan op Prinsens overtuiging dat stadsuitbreiding bij voorkeur door een kleine groep 
deskundigen moest worden aangestuurd, hij zag niet veel in democratisch bouwen.6 Zelfs de 
wethouders van Openbare Werken werden gepasseerd, volgens Gooden goede bestuurders 
voor de praktische uitvoering, maar ze waren van de PvdA, een ‘minderheidspartij’.7 

Het zou logisch zijn geweest dat de gemeenteraad conform de Woningwet aan het 
begin van de enorme naoorlogse bouwgolf een nieuw uitbreidingsplan op hoofdzaken 
zou hebben vastgesteld. In de preadviezen van diverse raadsvoorstellen werd daaraan 
gerefereerd. De stedenbouwkundige Pieter Verhagen had hiervoor een nieuwe schets 
gemaakt en de dienst Openbare Werken werkte die in 1947 uit in een gedetailleerde 
plankaart getiteld ‘Uitbreidingsplan op Hoofdzaken’.8 Merkwaardig genoeg werd dit plan 
nooit aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. In de toelichting op de begroting 
voor 1949 geeft het college aan dat het uitbreidingsplan nog niet kon worden vastgesteld 
omdat er eerst met het oog op de belangen van de land- en tuinbouw bodemkartering 
moest plaats vinden en er ook meer statistisch materiaal moest worden verzameld.9 In 
1956 was het uitbreidingsplan op hoofdzaken echter nog steeds niet formeel aan de 
gemeenteraad voorgelegd, volgens Gooden vanwege de sterk wijzigende stedenbouwkun-
dige inzichten, de enorme verkeerstoename en de voorrang die moest worden gegeven aan 
detaillering van partiële plannen.10 Het college en de gemeenteraad moesten natuurlijk 
wel instemmen met die deelplannen, maar kwamen zo niet toe aan besluitvorming over 
de planologische hoofdlijnen. Daarover werden de bestuurders alleen in informele bijeen-
komsten door de stedenbouwkundigen van de dienst Openbare Werken bijgepraat. Ook 
de partiële uitbreidingsplannen die aan de gemeenteraad ter goedkeuring werden voorge-
legd waren globaal van opzet. Men wilde de ontwerpers van de woningcomplexen enige 
vrijheid geven in de stedenbouwkundige situering. Er werd in de jaren vijftig al veel 
gewerkt met bouwteams: een combinatie van architect-opdrachtgever-aannemer om 
binnen de financiële randvoorwaarden optimaal te bouwen.11

2  Bartels, stedenbouwkundige ontwikkeling, 164 e.v.; Otten, Koolwijkpark, 7 e.v.
3  Otten, Koolwijkpark, 35.
4  SAB Verslag van de Gemeente Breda 1941-1947, p. 97 e.v.
5  Cammen, Ruimtelijke ordening, 166, 192; Blom, typologie vroeg-naoorlogse woonwijken, 10.
6  Steenoven, Claudius Prinsen, 8 e.v.
7  SAB COL0050 inv. Nr. 54 interview Gooden, 13 e.v.
8  Otten, Breda als Wederopbouwstad, 3.
9  SAB Bijlage bij de notulen van de gemeenteraad 1948 nr. 273, p. 5.
10  Gooden, Breda in verleden en toekomst, 75.
11  SAB COL0050 inv. Nr. 54 interview Gooden, 13 e.v. ; Gooden, Uitbreidingsplannen, 39.
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| De planologische uitgangspunten

In 1947 schetste Pieter Verhagen, die in 1938 al eens een plankaart voor Breda had gemaakt, 
een nieuw globaal uitbreidingsplan voor de stad. Verhagen was lid van ‘Opbouw’, een vereni-
ging van vooraanstaande Rotterdamse architecten. Deze vereniging formuleerde samen 
met de Amsterdamse architectenvereniging ‘de 8’ in 1932 een preadvies over de opzet van 
nieuwe woonwijken. Men bepleitte een organische wijkopbouw waarin woningen en wijk-
voorzieningen logisch worden gesitueerd. Daarbij adviseerde men een open bouwwijze van 
groepen van wooneenheden omgeven door radiale en tangentiële verkeerswegen en door-
sneden met groenstroken waarin ook gebouwen van algemeen nut zoals scholen, kerken, 
bibliotheken en restaurants liggen. Dit preadvies heeft tot in de jaren zestig grote invloed 
gehad op de Nederlandse stadsuitbreidingen. In de schetsen en plannen die Verhagen voor 
Breda maakte zijn deze uitgangspunten duidelijk te herkennen, met name het ‘Vingerstad-
model’: groene zones dooraderd met ontsluitingswegen tussen de woongebieden die als 
vingers vanuit het buitengebied tot aan de binnenstad reikten. 12

Bereikbaarheid van het centrum en de wijken met de auto werd een belangrijke doel-
stelling. De basis van de plannen van Verhagen was een netwerk van autowegen. Vanaf de 
binnenstad vormden  brede ontsluitingswegen de verbinding met het buitengebied en de 
scheiding tussen nieuw geplande volwaardige woonwijken. Verhagen overleed in 1950, 
maar zijn opvolger, ir. J. Kuiper, en de nieuwe directeur van Openbare Werken onderschre-
ven zijn visie op het belang van de toegankelijkheid van de stad voor het autoverkeer.13 
Gooden was zelf civiel ingenieur en erg onder indruk van de snelle groei van het autobezit 
zoals die in de decennia daarvoor al in de Verenigde Staten had plaatsgevonden. Het 
verkeersschema van Verhagen bleef tot in de jaren zestig richtsnoer voor de ontwikkeling 
van de stad. Op basis hiervan werden onder meer de Dr. Struyckenstraat, de Claudius 
Prinsenlaan, de Graaf Hendrik III-laan en de Lunetstraat aangelegd. Over de plannen voor 
het verkeer in de binnenstad van Gooden c.s. kunt u meer lezen in het hoofdstuk van 
Stefan Sweijen in dit Jaarboek.

Een andere prioriteit was uiteraard de woningbouw. De behoefte aan grote aantallen 
nieuwe woningen, de noodzaak om die grootschalig goedkoop te realiseren, de beschik-
baarheid van uitgestrekte stukken bouwgrond en de afkeer van de stedenbouwkundigen 
van rommelige aangroei van de stad maakten dat men na de oorlog voluit aan de slag ging 
met het ontwerpen van grote nieuwe woonwijken.

Ook het katholieke karakter van de bevolking en de meerderheid van het gemeentebe-
stuur had zijn effecten op de stedenbouw. Gooden had zijn benoeming tot directeur Open-
bare Werken van Breda te danken aan de KVP-meerderheid in de gemeenteraad die de 
katholiek Gooden verkoos boven de voorkeurs-kandidaat van de burgemeester, ir. J. Wijs, 
die niet katholiek was.14 Gooden overlegde met het bisdom over de parochiale indeling 
van de nieuwe wijken en de locatie en de architectuur van nieuw te bouwen kerken met 
bijbehorende wijkvoorzieningen. Soms werd de uitbreiding van een woonbuurt gemoti-
veerd met de noodzaak ‘de parochie af te ronden’, zoals bij het besluit tot uitbreiding van 
de wijk Tuinzigt in 1959 ten behoeve van de Rozenkransparochie.15 Prinsen en Gooden 
waren aanhangers van de in Nederland in de eerste naoorlogse jaren door veel steden-
bouwkundigen onderschreven theorie van de wijkgedachte. Een wijk moest zowel ruim-
telijk als sociaal-cultureel een eenheid zijn om zodoende niet alleen een fijn woonklimaat 
te scheppen, maar ook de vervreemding waartoe grootschalige verstedelijking zou 
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12  Cammen, Ruimtelijke ordening, 141,144; Otten, Koolwijkpark, 39.
13  Otten, Koolwijkpark, 41 e.v.; Otten, Breda als Wederopbouwstad, 3.
14  Steenoven, Claudius Prinsen, 15.
15  SAB COL0050 inv. Nr. 54 interview Gooden, 9; bijlage notulen gemeenteraad 1959 nr. 410.
16  Blom, typologie vroeg-naoorlogse woonwijken, 20; Cammen, Ruimtelijke ordening, 192.
17  SAB COL0050 inv. Nr. 54 interview Gooden 17.

kunnen leiden te voorkomen.16 In katholieke kring leefde bovendien de angst voor religi-
eus en moreel verval in de steden. Kleinere zelfstandige woonwijken met hun eigen scho-
len, buurtwinkels, recreatieve voorzieningen en uiteraard een eigen kerk, pastorie en 
parochiehuis in het centrum werden gezien als een probaat middel tegen deze bedreigin-
gen. Dit zogenaamde ‘parochiemodel’ paste Granpré Molière toe in de Heuvel en we zien 
het ook terug in de later gerealiseerde woonwijken in Breda. Bij het model van de paro-
chiewijken hoorde ook het streven naar een gedifferentieerde bevolkingsopbouw in elke 
buurt. De hoge prioriteit die met name de rijksoverheid gaf aan de realisering van zo veel 
mogelijk sociale huurwoningen maakte dat van dit laatste streven in de eerste naoorlogse 
decennia niet zoveel terecht kwam. Wel zien we een menging naar grootte en van etage- 
en grondgebonden eengezinswoningen. In Breda hield men in de jaren vijftig bewust vast 
aan een relatief hoog percentage eengezinswoningen met tuin omdat veel nieuwe huizen 
werden betrokken door gezinnen die afkomstig waren van het platteland. Van deze bewo-
ners werd verondersteld dat ze bijzonder gehecht waren aan een eigen tuin. Ook de 
hoeveelheid openbaar groen in de vorm van parken en recreatievoorzieningen nam sterk 
toe, per inwoner in de periode 1950 – 1980 van 4,4 tot 33,8 m2.17

| Sociale woningbouw op basis van stedenbouwkundige visie

In de eerste naoorlogse jaren breidde de stad zich vooral in zuidwestelijke richting uit. Dat 
had te maken met de beschikbaarheid van bouwgrond, maar ook omdat er naar het noorden 
en het oosten barrières lagen voor een goede verbinding met de bestaande stad. De spoorlijn 
aan de noordzijde had alleen gelijkvloerse kruisingen waarvan de spoorbomen vaak geslo-
ten waren. Al voor de oorlog werd er gesproken over het omhoog brengen van de spoorbaan 
om de aanleg van tunnels mogelijk te maken, ‘Hoogspoor’, maar dit plan werd pas in de 
jaren zestig gerealiseerd. In het oosten vormde het uitgestrekte exercitieterrein van de Chas-
sékazerne een belemmering, tussen de Teteringenstraat en de Nieuwe Ginnekenstraat was 
er tot in de jaren vijftig geen verkeersbrug over de singel. De Heuvel werd daarom de eerste 
grootschalige naoorlogse nieuwbouwwijk. Verhagens collega in dezelfde maatschap, Gran-
pré Molière, was bezig met de ontwikkeling van het Heuvelkwartier. Hierover staat in dit 
Jaarboek een afzonderlijk artikel. Voor het oostelijk deel van deze wijk ontwierp Frits Peutz 
de eerste etagewoningen in Breda. Peutz was ook de ontwerper van de flats in Sportpark II 
die daar begin jaren vijftig werden gebouwd.

Pieter Verhagen had voor de oorlog al een plan gemaakt voor Boeimeer. Het was de 
bedoeling dat er een woonwijk voor de middenklasse zou worden gerealiseerd. De uitvoe-
ring stuitte op waterstaatkundige problemen. Het gebied tussen de Mark en de Aa of Weer-
ijs was gedurende de tijd dat Breda nog een vestingstad was inundatiegebied geweest en 
had regelmatig te kampen met wateroverlast. Na de oorlog pakte Verhagen het plan weer 
op. In 1952 werd onder leiding van zijn opvolger Kuiper gestart met de realisering van de 
grootschalige nieuwbouw in Boeimeer. De rivierdalen werden de groene afscheidingen met 
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de andere wijken en kregen een recreatieve functie. De Graaf Hendrik-III laan werd de 
wijkontsluitingsweg met ook een belangrijke functie als verbindingsschakel tussen de 
binnenstad en de Zuidelijke Rondweg. In de woonbuurten werd bewust gekozen voor 
woonstraatjes die niet geschikt zijn voor doorgaand verkeer. Uiteraard werd er een paro-
chie- en winkelcentrum geprojecteerd in de wijk en in het uiterste zuidwesten verrees het 
nieuwe Diaconessenziekenhuis dat voorheen aan het Wilhelminapark was gevestigd.18

Begin jaren vijftig kwam de productie van nieuwe woningen goed op stoom. De behoefte 
aan bouwgrond was groot. Omdat er na het Heuvelkwartier en Boeimeer nog geen geschikte 
grote woningbouwlocaties beschikbaar waren ging men kleinere stukken bouwgrond in 
of nabij bestaande wijken benutten, zoals in Sportpark, Tuinzigt, Blauwe Kei en Mariaveld. 

Het overgrote deel van de huizen die de eerste 25 jaar na de oorlog werden gebouwd 
waren zogenaamde woningwetwoningen. Dit waren huurwoningen bestemd voor 
mensen met een laag inkomen. Deze woningen voldeden aan rijksnormen en werden 
gefinancierd met rijksleningen. De gemeente trad bij de bouw meestal op als opdrachtge-
ver, vervolgens werden die woningen in beheer gegeven aan het Gemeentelijk Woning-
bedrijf of een van de woningbouwcorporaties. Voor de oorlog lieten de woningbouw-
corporaties zelf hun woningen bouwen, maar naarmate de complexen grootschaliger 
werden en de financiering ingewikkelder lieten woningbouwverenigingen de stichting 
van nieuwe complexen meer over aan de dienst Openbare Werken. Bij de besluitvorming 

 2.   Woningbouw in Boeimeer rond 1955. Zicht vanuit het noorden op de Graaf Willem III-laan in wording. (Foto firma 
Schreurs, Stadsarchief Breda, id.nr. 19550203)
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18  Groenevelt, Ontwikkelingsplannen, 507 b; Gooden, Uitbreidingsplannen, 39.
19  Vorst, 75 jaar Algemene Woningbouwvereniging Breda, 10,11.
20  Gooden, Uitbreidingsplannen, 44.
21  SAB notulen gemeenteraad 12 maart 1952, 159 e.v.
22  SAB COL0050 inv. Nr. 54 interview Gooden, 29.

over de locatie en de architectonische vormgeving van de nieuw te bouwen sociale huur-
woningen speelden de corporaties de eerste decennia na de oorlog dus slechts een beperk-
te rol. Ook de toewijzing aan bewoners geschiedde niet meer door de afzonderlijke vereni-
gingen maar door het huisvestingsbureau van de gemeente op basis van de samenstelling 
van de gezinnen.19

Hoewel de spoorlijn nog steeds een grote barrière vormde voor een goede verbinding 
met de rest van de stad, besloot de gemeenteraad toch ten noorden van die lijn het Linie-
kwartier aan te gaan leggen, enerzijds vanwege het nijpende tekort aan bouwgrond, ander-
zijds vanwege de groeiende verwachting dat er binnen niet al te lange termijn bij de 
Terheijdenseweg een tunnel zou komen onder de spoorlijn. De eerste schetsen voor de 
wijk waren nog gemaakt door Verhagen. Het kleine, wat geïsoleerd liggende woonwijkje 
werd vrijwel geheel volgebouwd met woningwetwoningen, maar wel gedifferentieerd 
naar grootte. Er kwamen zowel kleine bejaardenwoningen als woningen voor grote gezin-
nen. Het wijkje kreeg een buurtwinkelcentrum, het Edisonplein, een school en een park 
zodat het voldeed aan de toenmalige planologische eisen van een goede woonbuurt.20

In 1951 wist de gemeente onder krachtige leiding van burgemeester Claudius Prinsen 
een  overeenkomst te sluiten met het Rijk over een ingrijpende herschikking van militaire 
terreinen in Breda. Deze maakte het onder meer mogelijk dat het grote Chassékazerneter-
rein doorsneden zou worden door een stedelijke weg naar het oosten. Er werden nieuwe 
bruggen over het oostelijk deel van de singel gebouwd. Daarmee werd stadsuitbreiding in 
die richting een stuk aantrekkelijker. Achter het Van Koolwijkpark moest een grote arbei-
derswijk worden gerealiseerd. Het was Verhagens opvolger Kuiper die het uitbreidings-
plan Brabantpark tekende dat in 1952 aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Na een 
globale toelichting door Gooden en Kuiper volgde een niet al te diepgaande discussie in 
de Raad. Er werd vooral gesproken over de vervelende gevolgen voor de boeren en tuinders 
die hun gronden kwijt zouden raken en de gevolgen van de aanleg van de Claudius Prin-
senlaan voor het karakter van de reeds bestaande villawijk. De gemeenteraad sprak in het 
geheel niet over de stedenbouwkundige invulling van de grote nieuwe woonwijk.21 Welis-
waar tastte de aanleg van de Claudius Prinsenlaan het rustieke karakter van het reeds 
bestaande Van Koolwijkpark enigszins aan, maar de minder rijke bewoners van het nieu-
we deel van Brabantpark kregen een doordacht ontworpen woonomgeving met veel 
groen. Centraal in de wijk werd het park Hooghout gepland en de bouw van de Michael-
kerk. Ook werd in dit plan op aandringen van Gooden voor het eerst een parkeernorm van 
één parkeerplaats per woning toegepast.22 Elders in dit Jaarboek wordt het ontstaan van 
het centrale winkelplein van deze wijk uiteengezet.

In tien jaar tijd werden in Brabantpark een kleine 2500 woningen gebouwd, voor het 
merendeel woningwetwoningen in de huursector. De wijk was bedoeld voor de arbeiders-
klasse, maar vanwege de tamelijk hoge huren en het ontbreken van veel ander woning- 
aanbod gingen er aanvankelijk ook veel gezinnen uit de middenklasse wonen. Van de 
1094 huizen die in 1959 in Breda werden gebouwd waren er 797 woningwetwoningen. In 
het zuidoostelijk deel van de wijk bouwde bouwbedrijf Van Eijkelenburg een groot aantal 
woningen die waren ontworpen door het architectenbureau Kuiper c.s. Aan het eind van 
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de jaren vijftig werd er landelijk met het oog op kostenbesparing en verhoging van het 
bouwtempo meer en meer op systeembouw overgegaan. Dit is duidelijk zichtbaar in de 
buurt rond de Epelenberg waar grote aantallen zogenaamde Pronto-woningen werden 
gebouwd. Dit systeem was ontwikkeld door de architect Hugh Maaskant in samenwer-
king met het bouwbedrijf Van Vliet en Van Dulst. Men werkte met gestandaardiseerde 
plattegronden en geprefabriceerde betonelementen. De woningen waren ruim en de 
buitenmuren waren veelal gemetseld waardoor toch een traditioneel beeld bleef bestaan. 
In de vier Brabantse grote steden werden vijfduizend Pronto-woningen gebouwd, in Breda 
behalve in het Brabantpark ook in Doornbos.23 In de gemeenteraad had men weinig moei-
te met de systeembouw. Bij de behandeling van het voorstel om een complex van 718 
Pronto-woningen in Brabantpark te realiseren vroeg alleen het raadslid en architect Frans 
Mol zich af of deze ‘moderne glasbouw-architectuur’ niet een modieus verschijnsel was 
waar men snel op terug zou komen. De raad had vooral zorgen over de hoge bouwkosten 
en huren, maar ging uiteindelijk unaniem akkoord.24

| Regionaal structuurplan

Begin 1956 besloten de burgemeester van Breda en enige collega’s van de randgemeenten een 
overlegorgaan op te richten om de gemeenschappelijke problemen op planologisch gebied te 
bespreken. Er werd een werkcommissie gevormd onder voorzitterschap van de burgemeester 
van Nieuw-Ginneken die een structuurplan voor Breda en randgemeenten opstelde.25 In deze 
werkcommissie zaten een aantal stedenbouwkundigen van naam en vertegenwoordigers 
van de Provinciale Planologische Dienst. Namens Breda hadden ir. Gooden en ir. C.J. van 
Oijen, hoofd afdeling Stedebouw, zitting. Dit structuurplan werd niet formeel bestuurlijk 
vastgesteld, maar het werd wel een belangrijke en veel aangehaalde onderlegger voor vele 
ruimtelijke en bestuurlijke vervolgbesluiten in de regio, met name de uitbreidingsplannen. 
De gemeenteraden stelden die wel vast en ze waren daarna juridisch bindend.

Onder planologen in Nederland bestond er in de jaren vijftig communis opinio over een 
aantal ordeningsprincipes bij de opstelling van structuurplannen voor een regio. Het stedelijk 
gebied moest organisch groeien waarbij de nieuwe wijken een goede verbinding moesten 
hebben met het bestaande stadscentrum. De functies wonen, werken en landbouw moesten 
worden gescheiden. Woonwijken moesten een adequaat eigen voorzieningenniveau krijgen. 
Nieuwe wijken werden concentrisch rond de bestaande stad gesitueerd.26 Deze uitgangspun-
ten zien we terug in het structuurplan voor Breda en randgemeenten van 1957.

De Provinciale Planologische Dienst had berekend dat de bevolking van de agglomera-
tie Breda (Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek, Teteringen, Rijs-
bergen, Terheijden) alleen al door natuurlijke aanwas zou toenemen van 125.000 in 1955 
tot 200.000 in 1980. Door migratie vanuit de Randstad zou deze groei nog groter worden. 
Men was van oordeel dat Oosterhout en Etten in hun eigen woningbehoefte konden en 
mochten voorzien maar men wilde de uitbreiding van de kleinere kernen beperken om te 
voorkomen dat deze hun dorpskarakter zouden verliezen. Het grootste deel van de 
woningbehoefte moest worden opgevangen in grote nieuwe woongebieden van vijf- tot 
zesduizend woningen met een volwaardig eigen voorzieningenniveau. Er werden zes 
potentiële locaties onder de loep genomen, waarvan er twee, ten zuiden van het Liesbos 
en tussen Bavel en Dorst vanwege hun excentrische ligging afvielen. Ook de Haagse Beem-
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23 SAB COL0050 inv. Nr. 54 interview Gooden, 51; www.bestaandewoningbouw.nl/pronto-systeemwoning-een-concept-met-een-verhaal.
24  SAB notulen gemeenteraad 3 juli 1957, 141 e.v.
25  SAB COL0050 inv.nr. 12 Nota behorende bij het Structuurplan voor Breda en randgemeenten..
26  Cammen, Ruimtelijke ordening, 180.
27 SAB COL0050 inv.nr. 12 p.9 e.v.

den werd om die reden aangewezen als reservegebied voor na 1980. Men koos uiteindelijk 
voor de Vughtpolder, het gebied ten noorden van Princenhage, Heusdenhout en IJpelaar 
als grote nieuwe woningbouwlocaties. Een deel van deze uitbreidingsgebieden lag in de 
gemeenten Teteringen en Nieuw-Ginneken, maar die misten het apparaat om dergelijk 
grootschalige projecten aan te sturen. Daarom waren grenscorrecties noodzakelijk. Ook 
de grondverwerving zou nog veel problemen opleveren, met name in het gebied ten noor-
den van Princenhage waar veel tuinbouwbedrijven lagen. In het noordwesten van de stad 
werd langs de Mark 230 hectare voor nieuwe industrieterreinen gereserveerd. 27

3.   Structuurplan voor de stadsuitbreiding van Breda, opgesteld in 1957 door een intergemeentelijke commissie van 
stedenbouwkundigen en ambtenaren. Dit plan werd de onderligger voor vele ruimtelijke besluiten in de daarop volgende 
decennia en vrijwel volledig uitgevoerd. (SAB, COL0050, inv.nr. 12)
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Op 8 januari 1958 stelde de Bredase gemeenteraad eindelijk een nieuw uitbreidingsplan 
in hoofdzaken vast. Het plan was gebaseerd op het structuurplan dat in overleg met de 
randgemeenten een halfjaar daarvoor was overeengekomen. In het uitbreidingsplan werden 
de bestemmingen geregeld voor de gronden buiten de bebouwde kom waarvoor nog niet 
eerder een uitbreidingsplan was vastgesteld. Tevens werd de wegenstructuur vastgelegd en 
de situering van nieuwe woonwijken, industrie- en recreatiegebieden. Men wilde met het 
plan de stadsuitbreiding voor de daaropvolgende vijfentwintig jaar vastleggen.28

In de toelichting aan de gemeenteraadsleden gaf Gooden aan dat met Rijkswaterstaat 
was overeengekomen dat de geplande noordelijke rondweg van de A16 bij Prinsenbeek tot 
de nog aan te leggen rijksweg naar Utrecht geen rijksweg zou worden maar een stadsont-
sluitingsweg. Hij betoogde dat er ten behoeve van de ontsluiting van het woongebied in 
Vughtpolder twee vrije kruisingen met de spoorlijn moesten worden gerealiseerd. Als te 
ontwikkelen recreatiegebied werd het landgoed Wolfslaar aangewezen. Voor de bos- en 
recreatiegebieden en de meeste agrarische gebieden werden beperkende regels ingevoerd 
om nieuwbouw die het landschap zou ontsieren zo veel mogelijk te voorkomen.29

In de gemeenteraad werd bij de behandeling van dit uitbreidingsplan vrijwel alleen 
gesproken over het verlies van goede land- en tuinbouwgrond bij uitvoering van het plan.30

Er was een voor die tijd ongekend groot aantal bezwaren ingediend, ruim driehonderd, 
vooral door agrariërs. Verscheidene raadsleden bepleitten een forse verhoging van de 

4.   Afscheid van ir. J.G. Gooden als directeur van Openbare Werken in 1961. Gooden heeft grote invloed gehad op de 
stadsuitbreidingsplannen voor Breda uit de jaren vijftig. Hij werd daarna directeur van de aannemingsmaatschappij Van 
Vliet en Van Dulst die eind jaren vijftig zo veel woningen had gebouwd in Brabantpark. Links naast hem staat zijn 
opvolger ir. G.M. Elich. (foto H. Chabot, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19610101)
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28  SAB Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad 1958 nr. 2.
29  SAB COL0050 inv. nr. 10 Toelichting op het plan van uitbreiding in hoofdzaak.
30  SAB notulen gemeenteraad 8 januari 1958, 4 e.v.
31  SAB notulen gemeenteraad 29 maart 1959 96 e.v.; Besluit gedeputeerde staten 4 maart 1959.
32 SAB notulen gemeenteraad 16 november 1960, 503 e.v.

woningdichtheid per hectare om zo landbouwgrond te kunnen sparen. Ook vreesde men 
de hoge kosten van onteigening en schadeloosstelling, waardoor de huren van de te 
bouwen huizen te hoog zouden worden. Er werd door sommigen gesuggereerd om vooral 
te bouwen op onvruchtbare gronden zoals het Cadettenkamp. Burgemeester C. Kortmann 
wees op de noodzaak van de stedelijke expansie vanwege de woningnood en de bevol-
kingsgroei, veroorzaakt door het grote geboorteoverschot binnen de eigen bevolking. Er 
was een uitbreidingsplan in hoofdzaken nodig waar ook de randgemeenten zich in 
konden vinden. Alleen dan zouden zij meewerken aan correcties van de gemeentegrenzen 
ten behoeve van planmatige stedelijke bebouwing op grondgebied dat nog niet tot Breda 
behoorde. Als de Raad dit plan zou afwijzen zou er nog meer en sneller op tuinbouwgrond 
binnen de gemeente Breda moeten worden gebouwd. Hij wees verhoging van de gemid-
delde woningdichtheid van de hand omdat er volgens hem een kwalitatief goede woon-
omgeving moest worden gerealiseerd met voldoende recreatieve voorzieningen en groen. 
Uiteindelijk stemden slechts twee raadsleden, vertegenwoordigers van de boerenstand, 
tegen het plan. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stemden ook in met het uitbrei-
dingsplan in hoofdzaken, maar lieten de bezwaren van de agrariërs uit Princenhage zwaar-
der wegen dan het Bredase gemeentebestuur. De geplande stadsuitbreiding ten noorden 
van de kom van Princenhage werd afgekeurd. Gedeputeerde Staten vonden het belang van 
de tuinbouw te groot om daar de agrarische bestemming te schrappen. Verplaatsing van 
de tuinbouwbedrijven zou veel tijd en geld kosten.31

| Industrieel functioneel bouwen

Begin jaren zestig was er in het Bredase gemeentebestuur nog steeds weinig interesse voor 
de stedenbouwkundige invulling van nieuwe woonwijken. Dit blijkt onder andere uit het 
feit dat de gemeenteraad in 1960 zonder enige discussie instemde met de uitbreidingsplan-
nen Hoge Vucht I en IJpelaar. Een maand nadat dit plan was aangenomen discussieerde 
de gemeenteraad wel zeer uitvoerig over een nota over het huisvesting- en woningbeleid 
in de gemeente. De woningnood werd door alle fracties nog steeds als zeer problematisch 
gezien. Hoewel de woningvoorraad in de eerste vijftien naoorlogse jaren met een kleine tien-
duizend was toegenomen stonden er nog altijd meer dan tweeduizend woningzoekenden 
ingeschreven waaronder een aantal zeer urgente gevallen. Zo veel mogelijk bouwen bleef 
daarom voor alle partijen het hoofddoel. Daarnaast moest er aan kostenbeheersing worden 
gedaan om de huurprijzen aanvaardbaar te houden. Enkele sprekers vroegen aandacht voor 
de kwaliteit van de woningen, onder andere voor geluidsisolatie, met name in de etagewo-
ningen. Verscheidene sprekers drongen erop aan om niet te veel etagewoningen te bouwen, 
die werden niet geschikt geacht voor gezinnen. Deze voorkeur moest echter in de praktijk 
wijken voor de kwantiteitsdoelstellingen. In de Hoge Vucht bedroeg uiteindelijk het percen-
tage etagewoningen bijna vijftig.32
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De eerste grootschalige woningbouwlocatie uit het uitbreidingsplan in hoofdzaken die werd 
gerealiseerd was de Hoge Vucht. De gemeente Teteringen stemde na aanvankelijk fel verzet 
uit angst voor erger toch in met de grenscorrectie. De landbouwgebieden in de Vughtpolder 
konden relatief goedkoop worden verworven. De tunnel onder het spoor naar de Terheijden-
seweg werd in 1962 eindelijk geopend waardoor de ontsluiting van het noorden van de stad 
aanzienlijk werd verbeterd. De plannen voor de bouw van de Hoge Vucht werden ontwik-
keld in de eerste helft van de jaren zestig. Toen stond de centralistische en gedetailleerde 
bemoeienis van de rijksoverheid met de ontwerpen voor woningbouwprojecten op een 
hoogtepunt. Minister P. Bogaers (KVP) van Volkshuisvesting voerde vanaf 1963 een krachtig 
beleid om door toepassing van montagebouw de bouwproductie te verhogen, want bijna 

5.   In 1962 werd bij de Terheijdenseweg eindelijk de eerste spoortunnel in Breda geopend. Dit maakte  groot-
schalige stadsuitbreiding ten noorden van de spoorlijn mogelijk. De openingshandeling geschiedde door 
burgemeester Geuljans, onder toezicht van de directeur van de Nederlandse Spoorwegen, dhr. Lohman 
(links) en de inmiddels tot commissaris van de koningin bevorderde C. Kortmann (met strikje). 
(Foto H. Chabot, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19790023)
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33  Sociografische Dienst Breda, Statistisch Jaarboek 1980, 61.
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35  SAB COL0050 inv. Nr. 54, interview Gooden, 47.
36  SAB notulen gemeenteraad 13 maart 1963, 111 e.v.
37  Vreeze, Hoge Vucht, 12, 16, 19.

twintig jaar na de oorlog was landelijk de woningnood nog steeds niet opgelost. Er waren 
wel veel woningen gebouwd, maar de bevolking was ook sterk gegroeid en de gezinsverdun-
ning verhoogde eveneens de vraag naar nieuwe woningen. Dit gold ook voor Breda. In 1950 
was de gemiddelde woningbezetting nog vijf personen, in 1970 was die gedaald naar 3,5.33

De meeste woningen in de Hoge Vucht werden in opdracht van de gemeente gebouwd, 
maar gefinancierd met rijksleningen.  Het Rijk stelde daarbij allerlei gedetailleerde voor-
waarden voor de bouwtechnische vormgeving, de exploitatie en de huurprijsberekening. 
Daarbij werd het gebruik van arbeidsbesparende bouwsystemen beloond met een vergro-
ting van het bouwcontingent en met 25 procent extra subsidie. Begin jaren zestig werd 
door steeds meer stedenbouwkundigen hoogbouw niet alleen gezien als een goede manier 
om woningdichtheid en bouwefficiency te verhogen, maar ook om ruimtelijke monotonie 
te doorbreken. Menging van hoog- en laagbouw zorgde bovendien voor een meer gediffe-
rentieerde bevolkingssamenstelling van een wijk. In de laagbouw woonden de gezinnen 
met kinderen, in de hoogbouw vooral startende huishoudens en ouderen.34 In de jaren 
zestig beheerde wethouder Koos Vermeulen (PvdA) de portefeuille Openbare Werken en 
Stadsontwikkeling in Breda. Hij was zeer betrokken met de volkshuisvestingsproblema-
tiek en had weinig moeite met de rationalisatie-tendensen in de bouw om zodoende grote 
aantallen sociale huurwoningen te realiseren.35

Voor het bouwen met geprefabriceerde onderdelen moesten grote voorinvesteringen 
worden gedaan. Die waren alleen maar rendabel wanneer er een omvangrijke continue 
bouwstroom was van gelijkvormige woningen. Het dirigistische beleid van het Ministerie 
van Volkshuisvesting aangaande het ontwerp van de woningen leidde er toe dat in de 
Hoge Vucht een flink aantal identieke galerijflats werd gebouwd volgens een beton-prefa-
bricage systeem. Ook werden er meer dan 1700 eengezinswoningen van hetzelfde type 
gebouwd door bouwbedrijf Zeebregts Breda NV. Ze waren ontworpen door Architectenbu-
reau Oomes en Bogaert. Het streven naar snelle en goedkope bouwproductie had zodoen-
de een veelvuldige herhaling van rechtlijnige bouwblokken van identieke woningen tot 
gevolg. In de gemeenteraad werd er wel gewaarschuwd voor het gevaar van eentonigheid 
en eenvormigheid door grote aantallen woningen in één continu systeembouwproject 
door één aannemer te laten realiseren. De wethouder dacht dit te kunnen voorkomen door 
de inschakeling van de bekende architect Ernest Groosman die veel ervaring had met 
systeembouw.36 Niettemin ontstond er een eenvormige saaie wijk met weinig woningdif-
ferentiatie. Driekwart van de woningen waren sociale huurwoningen. Stedenbouwkun-
dige kwaliteitsnormen werden ondergeschikt gemaakt aan het belang van een hoog 
tempo van de bouwproductie. Maar de in 1965 herziene ‘Voorschriften en Wenken voor 
het ontwerpen van woningen’ van minister Bogaers leidden op sommige punten wel tot 
kwaliteitsverbetering van de oorspronkelijke woningontwerpen, zoals een grotere 
woningbreedte, een vaste trap naar de zolder en een betere technische uitvoering van 
keuken en badkamer.37
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Functionaliteit werd voor de ontwerpers van de Hoge Vucht het allesoverheersende 
uitgangspunt. De wijk werd doorsneden door vierbaanswegen met een breed profiel zodat 
de bereikbaarheid per auto optimaal was. De hoogbouw werd grotendeels langs de wijkont-
sluitingswegen gesitueerd. Midden in de wijk werd een groot winkelcentrum, Moerwijk, 
gerealiseerd. Buurtoverstijgende onderwijs- en recreatieve voorzieningen werden groten-
deels buiten de woongebieden gesitueerd aan de westzijde van de wijk. De vergaande func-
tiescheiding, de geringe woningdifferentiatie en de monotone architectuur veroorzaakten 
een weinig aantrekkelijke uitstraling van de woonbuurten. Geen wonder dat er al enkele 
jaren na de realisatie onderzoek werd gedaan naar de leefbaarheid van de wijk.38

Ook in de IJpelaar zien we de functionele stedenbouw terug. Een sterke scheiding van 
functies en ruime ontsluitingswegen met daarlangs gesitueerd veel hoogbouw. Onder druk 
van het rijksbeleid dat gericht was op de toepassing van systeembouw richtten enkele klei-
nere Bredase bouwmaatschappijen een gezamenlijk bouwbedrijf op, de N.V. Bouwmaat-
schappij ‘Breda’. Dit bedrijf realiseerde in de IJpelaar in een continue bouwstroom met 
toepassing van arbeidsbesparende methoden in een periode van drie jaar ruim 650 wonin-
gen. Het betrof hier slechts 264 woningwetwoningen, de rest van de woningen werden 
vrijesectorwoningen.39 

Op 14 juli 1965 stelde de gemeenteraad het Uitbreidingsplan Heusdenhout vast. Slechts 
één raadslid voerde bij de behandeling het woord en beperkte zich tot het geven van 
complimenten aan de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente, onder meer vanwege 
de menging van hoog- en laagbouw. Woningbouwvereniging St. Laurentius liet Neduco 
Industriële Woningbouw 432 appartementen in torenflats bouwen.40 In het Heusdenhout-
plan was er vergeleken met de Hoge Vucht meer sprake van woningdifferentiatie, naast de 
woningwetbouw kwam er ook laagbouw in de premiehuur- en koopsector. Er kwamen 
voor het eerst autovrije woonstraten tussen de woonblokken, met aan de randen van de 
buurtjes grote aantallen parkeerplaatsen.

6.   De Hoge Vught in aanbouw in 1971. Op de voorgrond winkelcentrum Moerwijk. (foto BN De Stem/Johan van Gurp, 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19710512003)
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| Terug naar kleinschaligheid en eigen identiteit

Ondanks de omvangrijke bouwstromen in de Hoge Vucht, IJpelaar en Heusdenhout die in 
de jaren zestig werden gerealiseerd bleef er in de gemeenteraad grote angst voor herleving 
van kwantitatieve woningnood in Breda. Om deze te voorkomen moesten volgens wethou-
der Vermeulen 1000 tot 1500 woningen per jaar worden gebouwd. Hiervoor was dringend 
bouwgrond nodig. Daarom was er halverwege de jaren zestig al intensief bestuurlijk overleg 
met de gemeente Prinsenbeek en Gedeputeerde Staten om te komen tot overdracht van de 
Haagse Beemden aan Breda voor zowel woningbouw als industrieterrein. Maar de over-
dracht van grondgebied aan Breda verliep minder snel dan verwacht. Het duurde tot 1976 
voordat de Haagse Beemden werden overgedragen aan de gemeente Breda. In afwachting 
daarvan werd besloten alsnog te gaan bouwen in het tuinbouwgebied ten zuidwesten van 
de kern van Princenhage. 41

Er ontstond in de tweede helft van de jaren zestig zowel landelijk als plaatselijk toenemen-
de weerstand tegen de grootschalige, eenvormige industriële woningbouw. De stedenbouw-
kundige dr. ir. W.F. Schut (ARP), die in 1967 Bogaers was opgevolgd als minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, brak met het beleid om systeembouw te stimuleren. In 
de nieuwe stadswijken van de jaren zeventig en tachtig zag je in heel Nederland een reactie 
op het rationele, op kwantiteit gerichte bouwen van de jaren zestig. Hoogbouw kwam in een 
slecht daglicht te staan. De vormgeving moest primair in dienst staan van de menselijke 
ontplooiing. Kleinschaligheid, herkenbare eigen identiteit, laagbouw in het groen, besloten, 
veilige woonerven werden kenmerkend voor de nieuwbouw in die tijd.42 In Breda zien we 
deze omslag terug in de uitbreidingsplannen Princenhage-West en in de Haagse Beemden. 43 

De democratiseringsgolf die eind jaren zestig over de westerse wereld sloeg ging ook aan 
Breda niet ongemerkt voorbij. Vanuit de burgerij kwam er steeds vaker kritiek op steden-
bouwkundige besluiten, met name met betrekking tot de binnenstad44. In 1969 kwam een 
aantal Bredase architecten met het voorstel om een Stedenbouwkundige Adviesraad op te 
richten. Bij het debat over het inschakelen van een extern bureau voor het opstellen van 
een structuurplan voor de binnenstad bracht het onafhankelijke raadslid F. von Schmid dit 
initiatief in de gemeenteraad naar voren. Hij wilde hiermee bereiken dat er een open 
discussie van het gemeentebestuur met externe deskundigen en sectoren uit de bevolking 
zou komen over de stadsplanning en de uitbouw van de wijken. Von Schmid hekelde de 
geslotenheid van de dienst stadsontwikkeling van de gemeente en het ontbreken van 
inspraak bij besluitvorming.45 In 1972 kwamen Burgemeester en Wethouders met een 
voorstel tot instelling van de Stedebouwkundige Adviesraad (StAR) als adviescommissie 
van het college. De StAR werd een breed samengesteld orgaan met deskundigen en verte-
genwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties in de stad.46 In de jaren zeventig 
en tachtig organiseerde zij voorlichting en inspraakavonden over de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen in de stad en gaf kritisch advies aan het gemeentebestuur.
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Voor de stadsuitbreiding in de Haagse Beemden was in 1969 al een bestemmingsplan vastge-
steld maar dit werd vanwege de uitblijvende gemeentelijke grenswijziging niet uitgevoerd. 
De in die periode snel wijzigende stedenbouwkundige inzichten en prioriteiten leidden 
ertoe dat in 1974 werd besloten een heel nieuw structuurplan voor de Haagse Beemden 
op te stellen. Behoud van natuurlijk milieu en landschap werd een belangrijke waarde. 
Inbreng vanuit de burgerij kon niet zomaar worden genegeerd. Vanaf 1966 was de Werk-
groep Haagse Beemden actief, een groep van vrijwilligers die onder leiding van de historisch 
geograaf Karel Leenders de geschiedenis en het landschap van het gebied had beschreven 
en actie voerde voor behoud van de waardevolle elementen. De bevindingen van deze 
werkgroep werden meegenomen door het ontwerpteam van het nieuwe structuurplan. 
De gemeente schakelde de landschapsarchitect prof. ir. F. Maas en stedenbouwkundige ir. 
L.J.M. Tummers als adviseurs in. De oude landgoederen Burgst en IJzeren Hek werden in 
het nieuwe structuurplan gespaard en door een brede groene agrarische zone met elkaar 
verbonden. Bouwterreinen, wegen en waterlopen werden aangelegd met respect voor de 
bestaande landschapswaarden. De oude wegen en bomenlanen werden gehandhaafd voor 
buurtontsluitings- en langzaam verkeer. De nieuwe woonbuurten werden gesitueerd rond 
de landgoederenzone. Ze werden kleinschalig opgezet en kregen ieder een eigen architec- 
tonisch karakter. Er werd vrijwel alleen laagbouw gepland, voor zover er etagewoningen 
zouden worden gerealiseerd werd boomhoogte als maximum beschouwd.47

In de lokale politiek was er in de houding ten opzichte van stedenbouwkundige 
uitbreidingsplannen ook veel veranderd. In de gemeenteraad had de KVP in 1970 haar 
absolute meerderheid verloren en namen de gegroeide linkse fracties een kritische opstel-
ling in ten opzichte van het College van Burgemeester en Wethouders. Het college had een 

7.   Een vergadering van de Stedebouwkundige Adviesraad in 1977. Tweede van rechts zit Karel Leenders die met zijn 
werkgroep zoveel vooronderzoek naar het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van de Haagse Beemden had 
gedaan. (foto BN De Stem/Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19770112024)
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47  Tummers, structuurplan Haagse Beemden, 215 e.v.; Maas, Landschapsvraagstukken, 205.
48  Cammen, Ruimtelijke ordening, 270.
49  SAB notulen gemeenteraad 9 december 1976, 2260 e.v.

kwalitatief beter nieuw structuurplan Haagse Beemden laten maken en wenste zo snel 
mogelijk met de realisering van het nieuwe stadsdeel te beginnen. Zij motiveerde dat met 
de verwijzing naar de nog altijd voortdurende woningnood en de noodzaak de verstedelij-
king van de dorpen in de regio tot staan te brengen. Hiertoe had minister J. Gruijters Breda 
in 1975 tot groeistad aangewezen. Breda moest 10.000 woningen bouwen in tien jaar voor 
de opvang van de woningbehoefte in het eigen gewest en voor overloop uit de Randstad. 
De Haagse Beemden was daarvoor de grote bouwlocatie. Het Rijk gaf forse subsidies voor 
het bouwrijp maken en de aanleg van de infrastructuur.48 De PvdA-PPR fractie verzette 
zich niettemin tegen de start van de woningbouw in de Haagse Beemden omdat die te 
excentrisch zou liggen ten opzichte van de oude stad en het college naar haar mening 
alternatieve locaties niet serieus had onderzocht. Ook vonden de oppositionele fracties dat 
er te veel vrijesectorwoningen waren gepland en ze betwijfelden of de woningen in de 
Haagse Beemden wel in voldoende mate voor de Bredase woningzoekenden bereikbaar 
zouden zijn. Niettemin keurde de meerderheid van de gemeenteraad het plan goed en 
startte de bouw van de grootste Bredase woonwijk in 1977.49

Vanaf de jaren zeventig gingen de woningbouwverenigingen zelf weer meer als opdrachtge-
ver voor bouwprojecten optreden. Zij zetten zich in voor kwalitatieve goede en betaalbare 
woningen voor uiteenlopende bewonersgroepen. Esthetiek had voor hen echter geen hoge 
prioriteit. Zo zei de voorzitter van de Algemene Woningbouw Vereniging W. van Es het volgen-
de over de Haagse Beemden: ‘Een prachtig project. De gemeenteraad wilde in eerste instantie 
ons met architecten van de Bossche School opzadelen. Maar daar moesten wij niets van hebben. 

8.   De eerste woonbuurt in de Haagse Beemden in 1978 in aanbouw, ontworpen door architecten van de Bossche School. 
Woonerven en geen hoogbouw. (foto BN De Stem/Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19780810050)
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Je moet als sociale woningbouwer met beide benen op de grond blijven staan. Die prachtige 
ontwerpen zijn meestal te duur en blijken achteraf vaak onpraktisch.’50 De ‘Algemene’ bouwde 
een groot aantal woningen in Kesteren en in de buurt Asterd in de Haagse Beemden.

Geld bleef een beperkende factor bij de realisering van ruimtelijke kwaliteit in stads-
uitbreiding. De economische crisis in de jaren tachtig vond zijn weerslag in de inrichting 
van sommige woonbuurten in de Haagse Beemden waar toch weer veel gelijkvormige 
goedkope woningen dicht op elkaar werden gezet. Maar het ontbreken van massale hoog-
bouw en de doordachte groene hoofdstructuur geeft de wijk als geheel toch een andere 
uitstraling dan de wijken uit de jaren zestig en zeventig.

| Conclusies

In de eerste vijfentwintig naoorlogse jaren werden er in Breda ruim 20.000 nieuwe wonin-
gen gebouwd waardoor de woningvoorraad meer dan verdubbelde. Tot eind jaren zestig 
werden de beslissingen over de vormgeving van de stadsuitbreiding de facto door een zeer 
kleine groep deskundigen en bestuurders genomen. De afdeling Stadsontwikkeling van de 
dienst Openbare Werken en enkele externe stedenbouwkundige adviseurs maakten de plan-
nen en die werden door het gemeentebestuur inhoudelijk slechts marginaal beoordeeld, 
laat staan beïnvloed. Voor de gemeenteraad was het oplossen van de woningnood door het 
bouwen van zo veel mogelijk betaalbare woningen het hoofddoel, men liet de ruimtelijke 
en architectonische invulling over aan de deskundigen. Vanuit de bevolking kwam er alleen 
kritiek van de agrariërs die hun grond kwijt zouden raken, maar deze bezwaren werden 
terzijde geschoven. De enige instantie die kritisch naar de plannen keek was de provinciale 
directie van het Ministerie van Volkshuisvesting, maar die beoordeelde vooral de financiële 
kant van de bouwprojecten en de naleving van de gedetailleerde Haagse bouwvoorschriften 
met betrekking tot de kwaliteit van de woningen.

De situering van de meeste grote nieuwe woonwijken werd door een werkgroep van 
deskundigen die door de gemeentebesturen van Breda en de buurgemeenten en door het 
provinciebestuur waren aangewezen, in 1957 bepaald. Dit structuurplan werd nooit 
bestuurlijk juridisch vastgesteld, maar werd in de vele vervolgbesluiten als richtingge-
vend beschouwd en nagenoeg volledig uitgevoerd.

De portefeuille Stadsontwikkeling was binnen het College van Burgemeester en 
Wethouders tot in de jaren zestig in handen van de burgemeester. Die overlegde voor wat 
betreft de stadsuitbreidingen vooral met de directeur van de dienst Openbare Werken. 
Gelukkig hechtten met name de burgemeesters Prinsen en Kortmann aan kwaliteit en 
namen zij externe deskundigen van naam in de arm. Dit heeft er mede toe geleid dat de 
eerste grote naoorlogse nieuwe woonwijken Heuvelkwartier en Brabantpark ondanks de 
nogal eenzijdige invulling met goedkope woningen ruimtelijke kwaliteit bezitten. Door 
het inschakelen van landelijk opererende stedenbouwkundige bureaus ontstonden over-
eenkomsten tussen de uitbreidingsplannen in Breda en die elders in het land werden 
gerealiseerd. In de jaren zestig en begin jaren zeventig werd de herkenbaarheid van de 
nationale trends in de stadsuitbreiding van Breda in hoge mate versterkt door de grote 
druk van het Ministerie van Volkshuisvesting om zo veel mogelijk systeembouw te reali-
seren. Architectonische en ruimtelijke kwaliteit werden volledig ondergeschikt gemaakt 
aan functionaliteit en aan het belang van snel en efficiënt bouwen.



164  Naoorlogse stedelijke expansie van Breda. Jaarboek ‘De Oranjeboom’ 72 (2019)       165

50  Vorst, 75 jaar Algemene Woningbouw Vereniging, 17.

In de jaren zeventig veranderden zowel de wijze van besluitvorming over als de feitelijke 
inrichting van de stadsuitbreidingen ingrijpend. Betrokken burgers en lokale politici gingen 
zich intensief bemoeien met de planvorming. Stedenbouwkundig veranderden de inzichten 
drastisch. Ook dit was een landelijke trend. Men wilde terug naar de menselijke maat met 
herkenbare, gedifferentieerde woonbuurten met respect voor het oude natuur- en cultuur-
landschap. Overal werden woonerven met laagbouw in het groen gerealiseerd. Sommigen 
ervaarden dit dan weer als nieuwe kneuterige eenvormigheid, maar in Brabant bleef de 
grondgebonden eengezinswoning in een kleinschalige woonbuurt enorm populair. De 
gestegen welvaart maakte die voor velen bereikbaar.
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