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17 januari 2017
Tuinen van Genta
overleg klankbordgroep

1. Welkom en voorstelronde

2.  Klankborden: hoe en waarom?

3. Wensen vanuit de buurt, gemeente en ontwikkelaar

4. Eerste uitwerking

5. Vragen en vervolg



klankborden 
hoe en waarom



Proces algemeen

1. Haalbaarheidsfase eerste helft 2017 (met klankbordgroep)

2. Ontwerpfase 2017-2018 (met bestemmingsplanprocedure)

3. Realisatiefase 2019 (aanleg van de wijk en bouw woningen)

4. Eerste bewoners 2019
 



Proces ontwerpteam en klankbordgroep



Werkafspraken tussen klankbordgroep en ontwerpteam

• Er wordt open gesproken over de planinvulling van Tuinen van Genta.

• Alle opmerkingen en wensen vanuit de klankbordgroep worden genoteerd.

• De opmerkingen worden zoveel mogelijk verwerkt in de planuitwerking.

•	 Waar	dat	niet	kan	(bijvoorbeeld	om	juridische,	financiële,	planologische	redenen)	kan		
 het team dat toelichten.

• De Wijde Blik zorgt voor een goed verloop van de bijeenkomst en stelt een verslag op.

• Het verslag komt als concept op de website te staan en wordt pas na de volgende 
	 bijeenkomst	definitief	gemaakt.

• Leden van de klankbordgroep zitten er voor het collectief belang.
 



wensen vanuit 
de buurt, 

gemeente,
 ontwikkelaar



Conclusies uit eerdere bijeenkomsten

1. Er moet niet of niet te veel hoogbouw komen.

2. Het moet passen bij de woningbouw van de buurt en aan de Teteringsedijk.

3. De verkeersveiligheid en parkeren is een belangrijk aandachtspunt.

4. Veel bewoners willen groen in de wijk, ook in de vorm van speelvoorzieningen.

5. De bodemsanering is een belangrijk aandachtspunt.

6. Niet nog meer studentenwoningen

 



eerste 
uitwerking



Stedenbouwkundige condities voor de ontwikkeling TVG
De randen van het gebied

Doornboslaan

spoor

Teteringsedijk

Kapittelweg

Doornboslaan: verbinding met het centrum 

Het spoor en industrielandschap

Oude Lint: De Hoge Steenweg

Oude Lint: Teteringse Dijk

Kapittelweg: nieuwe ontsluitingsweg



12 Breda, Tuinen van Genta | Inbo | P10304 | november 2016



Stedenbouwkundige modellen
De eerste verkenningen tijdens de workshops



Structuurschets 
Entreeruimte aan Teteringsdijk, Tuin van Genta, hof en spoorlandschap 

Vairant 2: entreeruimte aan Teteringsedijk

Tuin van Genta

Groene entree aan Teteringsedijk

BedrijvenHof

Spoorlandschap

Hof



Voorbeeld van een parkachtige ruimte langs het spoor
Essenburgsingel in Rotterdam



Voorbeeld van een collectieve tuin in een hof
Parkwijk Zuid in Haarlem



Openbare ruimte als drager
Aaneenschakeling van ruimtes met eigen karakter



Groen en bebouwing
De tuinen van Genta



Groene entree aan Teteringsedijk



Entreeruimte Teteringsedijk
referentiebeelden van de groene ruimte

Middenas: variant groene middenberm  20 m breed
- informele boomstructuur, met route en ruimte voor spelen

Middenas: variant groene middenberm  20 m breed
- informele boomstructuur, met route en ruimte voor spelen

Middenas: variant groene middenberm  20 m breed
- formele boomstructuur

Middenas: variant groene middenberm 22 m breed incl. bomen/parkeren
- formele boomstructuur, Parkstraat Breda Middenas - Variant groen middenmotief, ‘romantische’ inrichting

Parkeren aan woningenzijde, niet  aan groenzijde
Middenas: variant groene middenberm 22 m breed incl. bomen/parkeren
- formele boomstructuur, Parkstraat Breda



Spoorlandschap



Spoorlandschap
referentiebeelden

Spoorlandschap: infiltratie en berging van water
- lage ligging van groenzone t.o.v. omgeving

plek voor waterberging/ wadi

Wonen aan spoorlandschap

Spoorlandschap: berken en eiken

Middenas of spoorlandschap - 30 m breed groen + wadi

Essenburgsingel Rotterdam:
Groenzone schermt spoor af

ruig landschap

berken

eiken

plek voor waterberging/ wadi



Spoorlandschap
mogelijke profielen

profiel haaks parkeren in spoorzone (situatie Driesprong) profiel haaks parkeren tegen het spoor > maximaal groen voor de woningen

Spoorlandschap: infiltratie en berging van water
- lage ligging van groenzone t.o.v. omgeving

Groen zowel aan spoorzijde als woningzijde

Groen aan spoorzijde

Groen aan woningzijde



Ambitie spoorlandschap
Groen tot aan de voordeur



Tuin van Genta



Tuin van Genta
referentiebeelden

Tuin van Genta - industrieel, semi-ruig

Hof van Genta?

 industrieel, semi-ruig?

of een formele ruimte?



Woonpad



Woonpad
referentiebeelden

Binnenstraat - informeel profiel, collectief groen

Binnenstraat - informeel profiel, collectief groen

Binnenstraat - informeel profiel met tuinmuurtjes

Binnenstraat - informeel profiel met tuinmuurtjes

Binnenstraat - informeel profiel met tuinmuurtjes Binnenstraat - informeel profiel met pergola Binnenstraat - informeel profiel, pad

Binnenstraat - informeel profiel met pergola Binnenstraat - informeel profiel, pad



Achter de Hoge Steenweg



Achter de Hoge Steenweg
referentiebeelden

Binnenstraat - informeel profiel, pad
Mooie muur achter Hoge Steenweg
+ groene rand



Verkeersstructuur
aansluiting met Teteringsedijk

Verkeersstructuur

stadsniveau, primair

stadsniveau, secundair

wijkniveau

buurtniveau

buurtniveau, zeer lokaal

middenberm Doornboslaan is vanaf deTetering-
sedijk en vanaf de Cerestraatl niet oversteeekbaar. 
Komend vanaf Teteringsedijk kun je alleen 
rechtsaf de Doornboslaan op.
Komend vanaf de Nieuwe Boschstraat kun je 
rechtsaf de Teteringsedijk op.



Teteringsedijk nu



Nieuwe Teteringsedijk 
wensbeeld profiel

Nieuwe Teteringsedijk - straat met bomen en klinkers, 30 km/u à la Ginnekenweg

Nieuwe Teteringsedijk:
 
Géén doorgaand verkeer meer

Straat met bomen en klinkers, 30 km/u à la Ginnekenweg,

wél met tweezijdig langsparkeren



Parkeren
deels verdiept/ deels in de straat/ deels in een hof 

gebouwd parkeren onder woningen spoorzone



Architectuur
passend bij de diverse plekken



Aan groene entree en Teteringsedijk
referentiebeelden

Stadswoning verticaal geleed
Honingerdijk Rotterdam

Stadswoning verticaal geleed

Frieseweg Alkmaar Heren 5

Stadswoning getrapt
Alexander Numanstraat Utrecht

Stadswoning getrapt
Baronielaan Breda



Aan groene entree en Teteringsedijk
referentiebeelden

Verticale geleding

Plastische gevel

‘Bredase’ architectuur

Boschveld, Inbo  
Stoere blokarchitectuur



Aan groene entree en Teteringsedijk
bijzondere hoeken

SPECIALS

Bijzondere hoeken t.p.v. overgang Teteringse dijk - groene 

middenzone en Middenzone - vernauwing straat (‘trechter’)



Achter de Hoge Steenweg
referentiebeelden

Pandsgewijs

Individueel



Aan het woonpad en hofwoningen
referentiebeelden



Spoorzone
referentiebeelden

Blokarchitectuur

Zowel modern als klassiek

Grote vensters

Wonen op de verdieping



Tuin van Genta
referentiebeelden

Industrieel

Stoer

Tuin van Genta - industrieel, semi-ruig



Duurzaamheid
People Planet Profit 



vragen


