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1 •inleiding

Voor u ligt het Voorlopig Ontwerp van de Nieuwe Mark. Dit Voorlopig Ontwerp is
door het college van Burgemeester & Wethouders van Breda vastgesteld en ter
‘consultatie’ vrijgegeven. Deze ontwerptoelichting geeft u als lezer meer inzicht
in de gemaakte afwegingen én in het resultaat: een verantwoord Voorlopig
Ontwerp van de Nieuwe Mark.
Het eerste schetsontwerp heeft een ware transformatie ondergaan. In dit
Voorlopig Ontwerp is het gehele profiel waar de Nieuwe Mark stroomt van
gevel tot gevel onder de loep genomen. Zowel op het water als langs het water
creëert de rivier meerwaarde voor de stad op cultureel, sociaal, toeristisch,
economisch en klimaatadaptief niveau.
De Mark hoort bij Breda en heeft door de eeuwen heen een essentiële
rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad. De Mark, die ooit langs de
stadspoorten van de middeleeuwse stad stroomde, krijgt weer ruimte. Tien
jaar geleden is bevaarbaar water teruggebracht in de stad met de realisatie
van de Haven. Met de bouw van de Koning Willem Alexanderbrug is de Haven
opnieuw bereikbaar gemaakt voor grotere jachten en liggen er nu weer boten
in het hart van de stad. Boten die straks verder kunnen varen naar het zuiden en
kunnen aanmeren op unieke plekken die de historische stad Breda vanuit een
nieuw perspectief laten zien. In het laatste deel van dit traject komt de symbiose
tussen de aanleg van de Nieuwe Mark en Park Seelig Zuid tot uitdrukking.
Stads- en cultuurhistorie worden met de realisatie van de Nieuwe Mark
teruggebracht. Breda is een oude vestingstad die een sterke relatie heeft met
defensie en rijk is aan cultuurhistorisch erfgoed. Realisatie van de Nieuwe Mark
is een unieke gelegenheid om de historische identiteit van Breda te versterken
en zichtbaar, leesbaar én beleefbaar te maken.

met water dat leeft, verkoeling brengt en plekken biedt om te verblijven.
Het water zal een katalysator zijn voor de economische versterking in het
gebied. De verblijfskwaliteit voert de overhand waardoor er een aantrekkelijk
vestigingsmilieu ontstaat.
Het realiseren van de Nieuwe Mark leidt tot minder verharding en maakt de stad
met de toevoeging van groen meer klimaatadaptief. Deze vergroening heeft
een verkoelend effect op de omgeving, maakt de stad waterrobuust en flora en
fauna krijgen meer ruimte.
In dit Voorlopig Ontwerp is de aandacht gegaan naar maakbaarheid en
vormgeving van de rivier. In het hierna op te stellen Definitief Ontwerp zal het
ontwerp van de Nieuwe Mark verfijnd worden. Aspecten als kunst, spelen,
verlichting, zichtbaar maken van hemelwaterafvoer, materialisatie en beplanting
zullen hierin verder gespecificeerd worden.
In hoofdstuk 2 leest u de doelstellingen voor dit project. Conclusie is dat alle
doelstellingen haalbaar zijn. In hoofdstuk 3 zijn de doelstellingen vertaald naar
ontwerpuitgangspunten. Hier leest u ook de onderbouwing waarom bepaalde
keuzes zijn gemaakt. In het laatste hoofdstuk ziet u de uitwerking van het
ontwerp en kunt u de Nieuwe Mark al beleven.
Wilt u zich meteen begeven op en langs de Nieuwe Mark. Bekijk dan de 3D film
op bijgevoegde usb-kaart op achterzijde van dit boekje.

De aanwezigheid van water in dit deel van de stad creëert ontmoetingsplekken
en wandelmogelijkheden en heeft mede hierdoor een positief effect op de
sociale cohesie. Het beleven en gebruiken van water biedt voor de inwoners
en bezoekers een nieuw perspectief. De attractiviteit van Breda wordt groter
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				 2 •doelstellingen		
De hoofddoelstelling voor dit project is:
Het maken van een voorlopig ontwerp voor een bevaarbare rivier.
Bij het opstellen van dit voorlopig ontwerp staan 8 opgaven centraal die zijn
meegegeven door het college van B&W en de gemeenteraad: Bevaarbaar,
klimaatadaptief, waterretentie, ecologie, beleving, economische versterking,
veilig en toegankelijk, maakbaar en gedragen door de omgeving. Per opgave
leest u een korte toelichting, welke u in het daaropvolgende hoofdstuk vertaald
ziet naar de ontwerpuitgangspunten.
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2.1. Bevaarbaar
Opgave
De Nieuwe Mark is veilig bevaarbaar voor het type boot dat momenteel vaart op de
singels en het zuidelijk deel van de Mark.
Na het schetsontwerp is een extern onderzoek uitgevoerd naar het type
gebruik van bootjes in de singels en of dit type boot ook van toepassing is op
de Nieuwe Mark. Dit onderzoek toont aan dat de nieuwe rivier bevaarbaar is
waarvoor bedoeld zoals in deze opgave. Uitgangspunt is sloepen van gemiddeld
6 meter lang, met een maximale lengte van 10 meter voor de commerciële
rondvaartsloepen.
Om een bevaarbare rivier te verwezenlijken zijn vervolgens de noodzakelijke
breedte, vaardiepte, bochten, stroomsnelheden, doorvaarhoogtes, veiligheid
en voorzieningen onderzocht. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de
ontwerpuitgangspunten geformuleerd voor het bevaarbaar maken van de rivier,
details leest u in paragraaf 3.1.

2.2 Klimaatadaptatie
Opgave
De rivier is klimaatadaptief en waterrobuust ingericht.
Centraal in het voorlopig ontwerp staat het voorkomen van hittestress, het
opvangen van hemelwater, het creëren van een juiste combinatie tussen
schaduw- en zonrijke plekken en een grote biodiversiteit. Tijdens het uitwerken
van het voorlopig ontwerp is de scope van de opdracht verbreed. Niet alleen
de rivier, maar juist in het gehele profiel van gevel tot gevel, is onderzocht
hoe er klimaatadaptief ingericht kan worden. Het beeld van de rivier wordt
namelijk bepaald door het gehele profiel waardoor deze stroomt. Vergroening
en biodiversiteit zijn hierbij essentiële aspecten. In paragraaf 3.3 is dit verder
uitgewerkt.
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2.3 Waterretentie
Opgave
De rivier zorgt voor een vertraagde afvoer van regenwater.
De klimaatscan voor Breda laat zien dat de stad met name gevoelig is voor
wateroverlast, veroorzaakt door een hoog aandeel verhard oppervlak waardoor
regenwater niet kan infiltreren in de bodem. In de ontwerpplannen zijn
maatregelen getroffen om hemelwater direct te kunnen infiltreren in de bodem
of te laten afvoeren naar de Nieuwe Mark. Zodoende komt het hemelwater niet
meer in het rioolsysteem terecht en hoeft het niet getransporteerd en gezuiverd
te worden.

2.4 Ecologie
Opgave
De rivier is ecologisch interessant voor flora en fauna.
Door vergroening, de natuurlijke dynamiek van de rivier en de toepassing van
inheemse beplanting vormt de Nieuwe Mark een versterking van de ecologische
diversiteit van Breda. De Nieuwe Mark vormt echter geen vastgestelde
ecologische verbindingszone. Er wordt een omgeving gerealiseerd die ruimte
biedt voor de ontwikkeling van flora en fauna binnen de mogelijkheden en
unieke kansen die deze stedelijke rivier biedt. In paragraaf 3.3 leest u hoe
ecologie geïntegreerd is in het ontwerpuitgangspunt ‘ruimtelijk adaptief’.
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2.5 Beleving van de rivier
Opgave
De Nieuwe Mark wordt een attractieve groene rivier, die verankerd is in het gehele
stadsbeeld, aansluitend op routes, andere projecten en cultuurhistorie.
De opgave is niet alleen het maken van een bevaarbare rivier maar juist ook het
creëren van een attractieve ruimte in de stad. Dit betekent dat de omgeving in al
haar facetten bij de rivier betrokken wordt. De nieuwe rivier zal het gehele jaar
door attractief zijn. Dit is in het ontwerp vertaald naar: beleving van het water
op verschillende niveaus, voor alle leeftijden, met cultuurhistorische verankering
en aansluitend bij functies en projecten. Waarbij bestaande en nieuwe kunst
nog geïntegreerd wordtin het ontwerp. De ontwerpuitgangspunten leest u in
paragraaf 3.2.

2.6 Economische versterking
Opgave
De directe omgeving, maar ook de stad als geheel heeft profijt van de aanleg van de
Nieuwe Mark.

_C

_C
_C
_C
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De realisatie van een bevaarbare rivier heeft een grote invloed op investeringen
en uitgaven die in de stad gedaan worden. Door een versterking van de
attractiviteit en de verblijfsmogelijkheden nemen de uitgaven van bezoekers
toe. Ondernemers zien kansen om hun bestaande activiteiten uit te breiden of
om nieuwe activiteiten te ontplooien. Denk aan horeca of water gerelateerde
activiteiten. Investeerders in vastgoed (zowel eigenaren als ondernemers) zien
door de kwaliteitsverbetering van de omgeving, mogelijkheden het woonklimaat
verder te versterken en uit te breiden. In paragraaf 3.2.3. staat de relatie met
aansluitende projecten genoemd.

2.7 Veilig en toegankelijk
Opgave
De routes langs de Nieuwe Mark zijn, binnen de mogelijkheden, optimaal
toegankelijk en veilig voor iedereen.
Dit project zorgt ervoor dat er weer contact met het water komt, inclusief
de routes naar en langs het water. De toegankelijkheid van het water staat
hoog in het vaandel. Dit geldt voor iedereen en past bij de ambitie van de
gemeente Breda om tot de meest toegankelijke gemeentes te behoren.
De ontwerpuitgangspunten zijn dan ook: toegankelijkheid, veiligheid,
controleerbare watersnelheid, sociale veiligheid en veiligheid op het water. In
paragraaf 3.4 leest u de details.

2.8 Maakbaar
Opgave
Kan op deze locatie een bevaarbare rivier gerealiseerd worden binnen de financiële
randvoorwaarden en omgevingsrandvoorwaarden, waarbij het werk veilig uit te
voeren is?
Deze vraag brengt de nodige complexiteit met zich mee door de grote
diversiteit aan omgevingsfactoren. We hebben te maken met een bestaande
stad, verschillende constructies, ondergrondse infrastructuur, historische
gebouwen en monumenten. Per locatie dient dus gekeken te worden naar
de juiste constructiemethode om de nieuwe rivier te realiseren. Dit betekent
dat alles maatwerk is, waarbij de technische haalbaarheid afgezet is tegen de
financiële consequenties. Bovendien dient de uitvoeringstechniek veilig te zijn,
waardoor niemand tijdens de realisatie gewond raakt en omwonenden geen
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schade ondervinden. De realisatie zal echter niet mogelijk zijn zonder dat dit een
bepaalde mate aan overlast veroorzaakt.
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Geohydrologisch 3D model.
bron: Antea BV
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Om antwoord op de maakbaarheid van de nieuwe rivier te krijgen zijn meerdere
technische onderzoeken uitgevoerd:
•
Variantenonderzoek in samenwerking met Gemeente Rotterdam: in
nauwe samenwerking met het ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam is
onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijke types aan (dam)wanden, toe
te passen in een stedelijke omgeving. Gekozen is voor de Gemeente Rotterdam
omdat zij als havenstad veel ervaring heeft met (dam)wandconstructies in een
stedelijke omgeving.
•
Bodemonderzoek door adviesbureau Antea BV: het bodemonderzoek
geeft inzicht in de opbouw en de zettingsgevoeligheden van de bodem. Het
onderzoek diende mede ter input van het geohydrologisch 3D model.
•
Geohydrologisch 3D model door Antea BV: in dit model is de invloed
van de Nieuwe Mark op het grondwaterpeil onderzocht. Het geohydrologisch
3D model geeft aan dat de Nieuwe Mark wel enige invloed heeft op de
grondwaterstanden in de directe omgeving, maar geen schade zal veroorzaken.
Ook niet aan gevoelige historische objecten zoals de Trapkes, het Groot
Arsenaal en de Witte Huisjes. Dit model maakt aantoonbaar dat er geen verdere
technische maatregelen genomen hoeven te worden om schade te voorkomen.
•
Hydraulisch onderzoek door HKV BV: de invloed van de aanleg van
de Nieuwe Mark op het watersysteem binnen Breda is onderzocht. Daaruit is
naar voren gekomen dat er een regelwerk aangelegd moet worden ter hoogte
van de Fellenoordbrug, dat de watertoevoer kan reguleren zodat een veilige
watersnelheid ontstaat.
•
Nieuwe en bestaande bruggen: de Minderbroedersbrug en Baronesbrug
zijn in de vorige fase technisch voorbereid op de Nieuwe Mark. De Tolbrug
dient vervangen te worden om de rivier bevaarbaar te maken. Ter plaatse van
de Markendaalseweg en de Fellenoordstraat dienen 2 nieuwe verkeersbruggen
gemaakt te worden. Op diverse plekken worden wandel- en fietsbruggen
gerealiseerd. De onderzoeken geven inzicht in de technische haalbaarheid
versus de ontwerpwensen.

Aan de hand van deze onderzoeken is de conclusie getrokken dat de nieuwe
rivier maakbaar is. In paragraaf 3.5 zijn de ontwerpuitgangspunten, die de
maakbaarheid bepalen, verder uitgewerkt , te weten: het kunnen verlagen van
de bodem in het deel langs de Nieuweweg, het ontwerpen en realiseren van
stabiele (dam)wanden, de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en het
regelwerk voor het reguleren van de waterstroomsnelheid.

2.9 Gedragen door de omgeving
Opgave
Het project de Nieuwe Mark wordt gedragen door de interne en externe omgeving.
De omgeving is in deze opgave breed getrokken. Er is sprake van een interne
omgeving zoals het Bestuur van Breda en de betrokken afdelingen en een
externe omgeving met omwonenden, VvE’s, ondernemers, kennishebbers en
instanties.
Door het actief en intensief betrekken van de omgeving is iedereen erg
enthousiast geworden over de bevaarbare rivier. De omgeving praat erover
alsof de Nieuwe Mark er al gaat komen OF ER AL IS?. In paragraaf 3.6 leest u hoe
de omgeving betrokken is bij de totstandkoming van dit voorlopig ontwerp.
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						3 •ontwerpuitgangspunten
Goed geformuleerde uitgangspunten geven richting aan het ontwerpproces,
werken inspirerend en helpen bij het onderbouwen van keuzes. In dit hoofdstuk
leest u de ontwerpuitgangspunten voor de realisatie van een bevaarbare groene
rivier. Waarbij het aantrekkelijk maken van de stad aan het water een belangrijke
rol speelt. In hoofdstuk 4 leest en ziet u de concrete plantoelichting.
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3.1 Bevaarbaar
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Naast vaardiepte en breedte is veiligheid een belangrijk ontwerpuitgangspunt
voor de rivier. In het ontwerp zijn lage kades, waterstroomsnelheid, bochten
en aanlegplekken benoemd als indicatoren die van invloed zijn op de veiligheid.
Om een bevaarbare rivier te verwezenlijken zijn de volgende ontwerpeisen
geformuleerd.

6,5 m
Maatvoering grote
rondvaartboten Singel
en Nieuwe Mark

3.1.1 Breedte vaarweg
Een bevaarbare rivier betekent dat boten zonder veel hinder langs elkaar
kunnen varen. De minimale vereiste breedte is 6 meter. De nieuwe rivier is op
het smalste punt 6,5 meter en op het breedste punt 27 meter.

15 m

Gemiddelde
maatvoering boten
Singel en Nieuwe Mark

9m

Ontwerpuitgangspunten op maat

Ontwerpprincipe 9:
Zichtbaarheid lage kade bij hoog water
Als de rivier ook bevaarbaar blijft bij hoogwater is
de zichtbaarheid van trappen en lage kades onder
water belangrijk
in verband met schade aan boot
Maatvoering
vaarweg.
en kaderand.
Tegelijkertijd
is een lege kaderand
bron:
Projectbureau
Vrolijks
3 voor ongePvE Bevaarbaarheid Nieuwe Mark
Breda | 29-11-2017
Vrolijks
aantrekkelijk
qua| Projectbureau
beeld en beperkend
wenst aanleggen. Een voorziening die zichtbaar
wordt bij hoog water zou de vaarweg moeten markeren. Een principe voor een dergelijke markering
is uitgewerkt in onderstaande tekeningen.

es

Ontwerpprincipe 10:
Golfslag wind en boten
De golfslag als gevolg van wind zal redelijk beperkt
zijn in de Nieuwe Mark. Golfslag van voorbijvarende boten zorgt voor iets verhoogd water waardoor
de kade eerder tijdelijk te maken krijgt met water.
De snelheid van boten is laag en de golfslag is
beperkt. Niettemin moet rekening gehouden worden met golfslag. Er is bij varende schepen sprake
van een boeggolf en een hekgolf. De hoogte van
beide golven is afhankelijk van de vorm van het
onderwaterschip, de lading / diepte en de snelheid.
Wij schatten dat voor de meeste sloepen met een
lengte tot 8 meter de golfslag circa 10 cm boven
de gemeten waterstand uitkomt. Bij grotere boten,
grotere snelheid en andere bootvormen (zoals een
langzaam varende speedboot) zal de golfslag wat
hoger zijn. De kade zal daarmee vaker even onder
water lopen. Grotere boten worden veelal gevaren
door de rondvaartrederijen waarmee afspraken
over extra langzaam varen mogelijk zijn

13 m

9m

13 m

3.1.2 Vaardiepte
Om het vaarnetwerk geheel op elkaar aan te laten sluiten dient het water
hetzelfde niveau te hebben als het natuurlijke waterpeil in de aansluitende
singels en de Haven. Dit betekent dat het waterpeil in het reeds gerealiseerde
deel langs de Nieuweweg, dat nu kunstmatig hooggehouden wordt door
de waterval bij de Tolbrug, moet zakken. De minimale waterdiepte voor
de bedoelde boten is 1 meter. Als ontwerpuitgangspunt wordt echter 1,60
meter waterdiepte aangehouden voor het uitdiepen van de bodem, waarbij
aangesloten wordt op de waterdiepte van de Haven. Na realisatie sluit het
natuurlijke waterpeil in de rivier aan bij dat van de singel.
3.1.3 Doorvaarhoogtes
De doorvaarhoogtes onder de verschillende bruggen zijn dusdanig dat de
beoogde gebruikers hiervan geen of nauwelijks hinder ondervinden. De
laagste brug in het traject van de Nieuwe Mark is de Minderbroedersbrug. De
doorvaarhoogte bij een normaal waterpeil is 1,75 meter. Deze is vergelijkbaar
met de doorvaarhoogtes van de bruggen over de singel.

Markering lage kade bij hoog water middels paaltjes

13 m

Op de kaart is aangeduid waar deze voorzieningen nodig zijn. Daarbij gaan we er van uit dat de
trappen bij de wijk Fellenoord en bij de Bleekstraat
lopen tot het water en ingepast worden in de kademuur. Deze trappen lopen niet onder water door.
De locaties die vragen om markering zijn het terras
Golfslag gaat over de kade bij een waterstand van +20
Liefsdesgesticht, de lage kade Markendaalseweg,
cm NAP.
terras Concordiastraat, taludkade Hooiloods en
plas-dras zone lage
Seelig
Zuid. / oevers bij hoogwater
Zichtbaarheid
kades
Breedte vaarweg

27 m

PvE Bevaarbaarheid Nieuwe Mark Breda | 29-11-2017 | Projectbureau Vrolijks
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3.1.4 Lage kades
Bij hoog water kunnen de lage kades onderlopen met water waardoor deze niet
meer zichtbaar zijn en kans op aanvaring ontstaat. Dit wordt ondervangen door
het plaatsen van ingenieuze stalen dobbers langs de randen van de lage kades
die meebewegen met het wisselende waterpeil en zo altijd zichtbaar zijn voor
boten.

Knelpuntenanalyse
Bochtstraal Karnemelkstraat
De bocht bij de Karnemelkstraat is een nagenoeg
haakse bocht. Voor de beroepsvaart geldt een gewenste bochtstraal van 4 keer de scheepslengte.
Bij gebruik door boten van 8 of 10 meter moet tegemoetkomend verkeer wachten. De bochtstraal zelf
is krap, maar te doen bij lage snelheid. Voldoende
bescherming van de muur is echter gewenst.
Het zou beter zijn als de binnenbocht wat afgesneden kan worden door de scherpe hoek onder de
brug eruit te halen.

Zicht op tegenliggers
Belangrijk is dat er zicht is op tegenmoetkomende
schepen. De zichtlijnen in de bocht zijn zeer beperkt. schepen in tegemoetkomende richting zien
elkaar pas als ze de hoek omkomen. Een waarschuwing is hier minimaal noodzakelijk. Beter is te
bekijken of een vorm van elektronische signaleringmogelijk is.

Passage bocht
Bochtstraal
perKarnemelkbrug
type boot 6 meter sloepen
bron: Projectbureau Vrolijks

Zichtlijnen richting
hoek Karnemelkstraat
Zichtlijnen
ter hoogte
van Markendaalsebrug

3.1.5 Bochten
In het voorlopig ontwerp zijn de bochtstralen ter hoogte van de
Markendaalseweg afgeschuind zodat boten veilig en soepel de bocht kunnen
nemen. Het zicht wordt hierdoor verbeterd. Boten met een gemiddelde lengte
van 6 meter kunnen elkaar goed passeren in de bochten. Bij de Tolbrug is er
sprake van een ‘lange’ bocht die veilig bevaarbaar is.

Analyse

3.1.6 Stroomsnelheid
Er is sprake van een natuurlijke rivier. Dit betekent dat de stroomsnelheid
afhankelijk is van de watertoevoer. Hoe meer water, hoe hoger de waterstand
en hoe hoger de stroomsnelheid is. Ter hoogte van de Fellenoordbrug wordt
in samenspraak met het Waterschap een regelwerk geplaatst, waarmee de
stroomsnelheden van het water gereguleerd kunnen worden tot een veilig
niveau.
De te hanteren maximale stroomsnelheid waarbij nog veilig kan worden
gevaren is 0,5 meter per seconde. Uit berekeningen is te herleiden dat deze
maximale stroomsnelheid 96% van de dagen per jaar wordt onderschreden, en
zelfs 99% van de dagen in het vaarseizoen (van april tot oktober). Bij snelheden
boven 0,5m/s treedt het regelwerk in werking. Zo wordt de nieuwe rivier veilig
bevaarbaar gehouden.

PvE Bevaarbaarheid Nieuwe Mark Breda | 29-11-2017 | Projectbureau Vrolijks
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3.1.7 Voorzieningen
Tot slot moeten boten altijd een vrije doorgang hebben op het water. Niet overal
kan worden aangelegd omdat de vaarbreedte dan teveel wordt beperkt. Daar
waar het logisch is en veilig kan zijn aanmeerplekken voorzien in het voorlopig
ontwerp. Deze locaties liggen strategisch ten opzichte van de aansluitende
routes naar bestemmingen in de stad of zijn juist gekoppeld met aanliggende
horecavoorzieningen of (historische) attractieve plekken. De aanmeerplekken
zijn bedoeld om kort aan te leggen en worden voorzien van ‘ankers’ om de boot
vast te leggen. Tevens worden de aanmeerplekken verlicht om het gebruik in de
avond te faciliteren.

17

3.2 Attractief
bijzondere plekken
wandelroutes
fietsroutes
uitzicht

zitplaats / tribune

Franciscanessenplein

plek aan het water

waterspeelelement

groene verblijfsplek

horeca

Waterpoort
verbrede lage kade

aanmeerplek

Bleekstraat

Park Seelig

Stadshal
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3.2.1 Verblijfsplekken
Langs de rivier komen verblijfsplekken waar boten kunnen aanmeren, groene
plekken waar men kan pootjebaden en (nieuwe) horecagelegenheden. Het
water met haar verblijfsruimtes trekt mensen aan die langer aan de rivier willen
vertoeven. Dit biedt mede kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers. De
verblijfsfunctie wordt niet alleen aan het water versterkt maar ook op de kades.
Kleine en grotere verblijfsplekken in de nabijheid van de rivier versterken de
relatie tussen de stad en het water en verknopen de routes naar het water met
toegangspunten naar de lage kades. In paragraaf 4.7 zijn de bijzondere plekken
aan de rivier verder uitgewerkt.

Concordiasteeg

Bijzondere plekken / voorzieningen

Water is een belangrijke toeristische en recreatieve drager voor de stad.
De Haven vormt een aantrekkelijke vaarbestemming en trekt jaarlijks vele
recreanten en toeristen, die komen voor de bootjes of de verschillende
wateractiviteiten. Daarnaast maken jaarlijks ongeveer 50.000 recreanten
een vaartocht over de singels. De verschillende nautische evenementen en
activiteiten op en rond het water, zoals de verlichte sloepenparade en het Jazz
Festival vormen drukbezochte activiteiten en benadrukken het belang van water
voor onze dynamische en aantrekkelijke stad.
De Nieuwe Mark vergroot deze aantrekkelijkheid door de mogelijkheden
van een vaartocht verder uit te bouwen. Ook de mogelijkheden om langer
te verblijven of routes langs het water te volgen worden vergroot. Op zowel
bevaarbare als onbevaarbare momenten vormt de nieuwe rivier voor jong
en oud een beleving over de gehele dag, waarbij wandel- en fietsroutes,
verblijfplaatsen en historie verbindend werken. De aantrekkingskracht van Breda
Markstad wordt groter voor zowel bewoners als bezoekers.

3.2.2 Cultuurhistorie

De Tolbrug Poort

Breda en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is niet vreemd,
want Breda is tenslotte aan het water ontstaan. Zo heeft het water ervoor
gezorgd dat Breda, van een kleine nederzetting aan de rivieren de Mark, Aa en
Weerijs, is uitgegroeid tot een sterke stad met een bloeiend handelscentrum.
Later heeft het water rondom de stadsmuren, en nog later de vestingwerken,
de stedelijke omgeving beschermd in tijden van onrust. Die versterkende
functie voor economie en beleving van de stad krijgt de rivier in dit ontwerp
terug. Historische markeerpunten die vroeger aanwezig waren in dit gebied
worden weer zichtbaar gemaakt. Soms letterlijk, soms in een nieuwe vorm. In
het kort leest u hier de historie van onze stad, met daarin plekken benoemd die
terugkomen in dit voorlopig ontwerp.

Middeleeuwse stadsmuur
14de eeuw

De Water Poort

Middeleeuwse stad
Breda is een nederzetting op de plaats waar rivier de Mark en rivier de Aa
samenkomen. In 1252 kreeg Breda uitbreiding van haar stadsrechten. Om
Breda goed te kunnen verdedigen werd de stad aan het begin van de 14de
eeuw ommuurd. Deze stadsmuur wordt opnieuw zichtbaar gemaakt in het
straatbeeld.
De Nieuwe Mark volgt nagenoeg hetzelfde traject als waar vroeger de rivier
stroomde. Oude toegangen, poorten en straten naar de historische binnenstad
en elementen vanuit de eeuwenoude defensiewerken worden weer verbonden
met het water. Voorbeelden hiervan zijn de Tolbrug, de Waterpoort, de
Bleekstraat en het Groot Arsenaal.

Het Groot Arsenaal
18de eeuw

Bleekstraat

Vesting
19de eeuw
Holland

Aan de Waterstraat stond vroeger de Waterpoort. Met een trap kon men vanaf
de wal naar boven klimmen en via de toren de stad in komen. In het ontwerp
is deze belangrijke stadstoegang vertaald naar een brede trap die opnieuw de
relatie legt tussen het water en de Waterstraat. Het nieuwe waterobject op
het Waterplein symboliseert de plek waar vroeger de waterpoort stond. Ter
hoogte van de Waterpoort loopt nog een gedeelte van het Oude Vestriool. In
het definitief ontwerp wordt gekeken of en hoe dit functioneel gemaakt kan
worden.

Grote Sluis

Balfort

Noord

Greve
Holland
Cultuurhistorische gelaagdheid
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Door de Nieuwe Mark staat de Bleekstraat straks weer rechtstreeks
in verbinding met het water. De route vanaf de Ginnekenstraat wordt
doorgetrokken tussen restaurant Bali James en het woningbouwcomplex op de
voormalige UWV-locatie en eindigt op een trap in het water. De bleek verwijst
naar de grasvelden waar de was werd neergelegd om te bleken in de zon.
Vroeger waren er meerdere waterlopen die op de Mark uitkwamen (onder meer
De Gampel) en ook de Mark zelf had meerdere stromen. Het is een interessante
opgave voor het definitief ontwerp om te kijken of deze aantakkingen zichtbaar
gemaakt kunnen worden in bijvoorbeeld de kademuren. Mogelijk kan een
specifieke kunstuiting hieraan een bijdrage leveren.

Laad- en loswallen: de rivier begin vorige eeuw, vanaf de Trapkes richting het Arsenaal

Handelscentrum
De laad- en loswallen, die het beeld van de rivier voor lange tijd bepaald hebben,
zijn een inspiratie geweest voor het voorlopig ontwerp. Deze kades hadden
een belangrijke functie voor de handel in Breda. In 1941 werd de Mark tussen de
Marksingel en de Tolbrug gedempt omdat autoverkeer ruim baan moest krijgen.
Ook de Haven ontsprong helaas niet de dans en werd in 1964 gedempt.
De plek waar de rivier oorspronkelijk lag had een vanzelfsprekendheid, meteen
werd duidelijk hoe de stad in elkaar zat. Met het ontwerp van de nieuwe rivier
wordt die relatie weer hersteld. Dezelfde kades en wallen zonder relingen,
waarbij direct contact is tussen de kade en het water.
Vestingstad
Tot midden 16de eeuw was Breda een kleine stad omringd met stadsmuren.
Karakteristiek waren de stadsmuren, torens en poorten. In het ontwerp van de
Nieuwe Mark wordt die structuur vanuit de middeleeuwen zichtbaar gemaakt
met de Tolbrug, de Waterpoort en de verbeelding van de stadsmuur.
Meer naar het zuiden toe komen de vestingwerken tot uiting, die de stad
begrensden tussen het einde van de 16de en het einde van de 19de eeuw.
Vroeger stonden hier inundatiesluizen die werden ingezet voor het onder
water zetten van het buitengebied om de vijand buiten de stad te houden, en
ook getijdemolens die werden aangedreven met de kracht van het water. De
Fellenoordbrug krijgt hier nu een markante positie, met een directe link in het

Vestingstad Breda, 1700
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worden uitgevoerd. Indien het niet mogelijk is om de proefsleuven uit
te voeren in verband met aanwezige bebouwing zal bij het verlenen van
de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw de voorwaarde worden
gesteld dat er een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd
overeenkomstig het programma van eisen.

ontwerp naar de getijdemolens en sluizen van vroeger. Tevens krijgt het de
functie terug voor het reguleren van het water. Ook het defensiegebied met de
Witte Huisjes, hooiloods en haverloods worden nadrukkelijk verbonden aan het
ontwerp van de Nieuwe Mark en veranderen hiermee van defensiefunctie naar
een nieuwe functie als onderdeel van stadspark Seelig Zuid.
Garnizoensstad
Breda heeft eeuwenlang als vestingstad een belangrijke rol gespeeld. Ook na
de slechting van de vestingwallen (1869-1877) bleef Breda een garnizoensstad.
Tot de dag van vandaag vervult defensie een belangrijke functie in onze stad.
Elementen gekoppeld aan de vestingstad zijn vertaald in het ontwerp door de
begrenzingen van eind negentiende eeuw en middeleeuwen weer zichtbaar te
maken
De Nieuwe Mark zal worden opgespannen tussen twee vestingsonderdelen,
namelijk de aarden wallen die refereren aan de verdedigingswerken die op
Seelig Zuid hebben gelegen en het Spanjaardsgat, ter verdediging van het
Kasteel van Breda.

Archeologisch onderzoek Seeligterrein 2017: fundamenten getijdemolen en vestingwallen
bron: Yvonne Keulaars
Archeologisch onderzoek Seeligkazerne en de vondst van stadontwalling uit de zestiende eeuw
bron: Yvonne Keulaars
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Trapkes

Pakhuis

Monumenten
De geschiedenis van Breda wordt mede verteld door de monumenten die een
belangrijke positie krijgen in het ontwerp. Hierdoor wordt de leesbaarheid
van de stad door de jaren heen weer herkenbaar. De bekende Trapkes op de
overgang van haven naar rivier. Het voormalige pakhuis op Markendaalseweg
18. De kapel van Hotel Nassau op afstand van de kade. Het Groot Arsenaal,
met overslag aan het water, het defensieterrein met daarop de hooiloods,
haverloods en de Witte Huisjes, maar ook de jongere sportzaal en het
keuringsgebouw vertellen het verhaal van het militaire verleden van de stad
Breda.

Kapel van Hotel Nassau

Het Groot Arsenaal

Witte Huisjes

monumenten

gemeente
rijk
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3.2.3 Relatie met aansluitende projecten

Buurt aan het park , stad langs de Mark

Ruimtelijke visie voor de Gasthuisvelden

De Nieuwe Mark versterkt verbindingen in de stad. Aangrenzende wijken,
straten en projecten worden aan elkaar verbonden. In een vloeiende beweging
kan men van de binnenstad naar het park en vice versa. Fellenoord krijgt
directe verbindingen naar het water en het park. Het Van Coothplein en de
Ginnekenstraat zijn via de routes van en naar het water straks makkelijk
bereikbaar.
Gasthuisvelden
Het park en de rivier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze versterken
elkaar in identiteit. Gekoppeld aan de visie voor Gasthuisvelden ‘Buurt aan het
park, stad langs de Mark’ ontstaat er een netwerk waar de nieuwe rivier en
het park onderdeel van uitmaken. De rivier sluit geheel aan op dit netwerk.
Bovendien versterkt het de routing en de verbinding met de wijk Fellenoord.
Park Seelig Zuid
Op het huidige defensieterrein komt het nieuwe stadspark Seelig Zuid. De
routes en bruggen staan in relatie tot het water en vormen een eenheid met
de rest van het park. In het ontwerp is rekening gehouden met bestaande
monumentale bomenrijen en ook de nieuwe verblijfsplekken passen in de
structuur van het park. Het gebruik van de historische gebouwen, zoals de Witte
Huisjes, hooiloods en de haverloods is nadrukkelijk geïntegreerd in het voorlopig
ontwerp.

bron: Buurt aan het park, stad langs de Mark - Ruimtelijke visie Gasthuisvelden
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Oostflank
Zowel de west- als oostzijde van de stad is ommuurd geweest. Voor de
verbeelding van de stadsmuur wordt binnen de Oostflank én de Nieuwe Mark
naar gelijke ontwerpkenmerken gezocht zodat er eenheid in het beeld ontstaat.
Bovendien vertoont de groene invulling van deze stadsrand straks deels gelijke
ontwerpprincipes, gekenmerkt door langgerekte linten van groen. Langs het
water zullen andere plantsoorten de boventoon voeren, die meer gelieerd zijn
aan het landschap van de rivier.

Ontwikkelingen aan de rivier
In de nabije toekomst zullen er meer ontwikkelingen langs de rivier komen,
zoals bijvoorbeeld de herontwikkeling van het voormalig UWV-gebouw
en de herontwikkeling van de kadasterlocatie. In de stedenbouwkundige
en architectonische vertaling van deze opgaves zal de relatie met de rivier
verder tot uiting komen. De Rooi Pannen ontwikkelt op dit moment een
scholencomplex op Seelig Noord waarbij zorgvuldig gekeken is hoe de rivier en
deze campusontwikkeling elkaar kunnen versterken in vorm en gebruik.
Voor alle ontwikkelingen geldt dat in het definitief ontwerp van de Nieuwe Mark
verdergaande ontwerpprincipes en detailleringen uitgewerkt gaan worden.

Binnen de visie Gasthui
de voormalige UWV-loc
hoogstedelijke omgevin
‘contrast met aan beide

Een hoogstedelijke omg
meervoudig ruimtegebr
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wonen - koop

atelier woningen
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Programmatisch is in de
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3.2.4 Voor alle leeftijden
De Nieuwe Mark is er voor iedereen. Vanuit dit uitgangspunt is de inpassing
van de rivier in de stad ontworpen. Naast het varen biedt de rivier vele
mogelijkheden om te verblijven. Soms in alle rust op intieme plekken aan het
water en soms op het terras bij één van de bruisende horecagelegenheden. Voor
kinderen in het bijzonder wordt er gezocht naar verschillende spelaanleidingen,
die gekoppeld zijn aan het verhaal van de cultuurhistorie. Zo ontstaat er een
route langs de rivier die uitnodigt tot bewegen en tegelijkertijd een educatief
karakter heeft. Deze belevingsroute wordt verder uitgewerkt in het definitief
ontwerp.
Uiteindelijk wordt de Nieuwe Mark een plek voor jong en oud, een plek om te
varen, wandelen, verblijven, spelen, leren en genieten van de omgeving.
3.2.5 Kunst integreren
Bestaande en nieuwe kunst wordt tijdens het ontwerp geïntegreerd in de
routes langs de Nieuwe Mark. De ambitie is uitgesproken om spel te verbinden
met kunst en educatie met cultuurhistorie. De uitwerking hiervan volgt in het
definitief ontwerp.
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3.2.6 Beleving over de gehele dag
De rivier is attractief, dag en nacht, het gehele jaar door. In de ochtendmist
genieten van de stilte aan het water en genoeg faciliteiten bij drukke momenten.
Door de dynamiek van het waterpeil en het toepassen van vergroening beleeft
men de seizoenen. Juiste verlichting op de lage kades en onder bruggen zorgt
voor veiligheid en sfeer in de avond, waarbij iedereen zich prettig voelt. De
exacte invulling van de verlichting wordt verder uitgewerkt in het definitief
ontwerp. Mogelijkheden voor bijvoorbeeld interactieve verlichting of verlichting
ter ondersteuning van het erfgoed zullen verder onderzocht worden.
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3.3 Ruimtelijk adaptief
De omgeving wordt ruimtelijk adaptief ontwikkeld om een gezonde stad te
creëren voor mens en omgeving. Het hele gebied rondom de Nieuwe Mark
wordt aantrekkelijk gemaakt, waarbij bezoekers gestimuleerd worden om te
bewegen.
3.3.1 Ecologie en biodiversiteit
Binnen het ontwerp wordt een grote biodiversiteit gestimuleerd. Een omgeving
waar verschillende planten kunnen groeien. Dit betekent diversiteit in beplanting
met verschillende bloeiwijzen en bloeitijden zodat het voor diverse organismen
een interessante habitat wordt. Het geheel wordt afgestemd op de natuurlijke
omstandigheden zodat het niet kunstmatig in stand gehouden hoeft te worden
met ingewikkelde technieken. Gestreefd wordt naar een robuuste omgeving,
die zich aanpast aan de klimatologische omstandigheden en waar ecologie en
biodiversiteit zich kunnen ontwikkelen.
3.3.2 Natuurinclusief bouwen
Binnen het ontwerp is heel bewust gekeken hoe de natuur geïntegreerd kan
worden in de te realiseren bouwwerken. Denk hierbij aan het vergroenen van de
kademuren. Het gaat niet alleen om vergroening, maar om een combinatie van
vergroening en plekken creëren voor specifieke organismen zoals vleermuizen
en vogels. Zo is in de kademuren broedgelegenheid aanwezig voor vogels. Voor
vleermuizen kunnen voorzieningen ingepast worden onder de bruggen. Een
verdere verfijning naar de exacte behoeftes van de verschillende soorten wordt
uitgewerkt in het definitief ontwerp.
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3.3.3 Klimaatadaptief
Door variatie tussen zonrijke- en schaduwrijke plekken en routes wordt
hittestress voorkomen. Bovendien kan de directe verbinding met het
water zorgen voor verkoeling. Op het waterplein wordt ter verkoeling een
waterelement geplaatst. Daarnaast is het van belang dat het plan waterrobuust
wordt. Hemelwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem middels
de aanwezige groene vlakken. Daarnaast zorgt het hemelwater dat over de
kademuur stroomt voor verticale vergroening. Door weloverwogen vergroening
in het ontwerp verwerkt de natuur het hemelwater op een duurzame wijze.

Bestaande profiel

3.3.4. Beweging stimuleren
De gehele route lokt beweging uit te voet of op de fiets. Beweging en verblijf
in de buitenlucht bieden mogelijkheden om sociaal contact te versterken. Dit
wordt gerealiseerd door het aanbieden van een aantrekkelijke omgeving die
zonder barrières te bereiken is en waarin men zich gemakkelijk kan verplaatsen.

Ontwerp
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Haven

3.4 Veilig en toegankelijk

Haagdijk

De routes langs de Nieuwe Mark zijn toegankelijk en veilig voor iedereen. Dit
betekent dat binnen de mogelijkheden onderzocht is wat haalbaar is, in een
historische binnenstad zijn nu eenmaal beperkende omgevingsfactoren.

Tolbrugstraat
Gravenstraat
P

Achterom

P

P

Nieuwstraat

Markendaalseweg
Nieuwstraat
Odilia van
Salmstraat
hoofdroute langs de kade
toegang vanuit de
stad / omgeving

Jan van
Polanenkade

route langs de lage kade
toegankelijk voor
voetgangers en mindervaliden

Karnemelkstraat
P

3.4.2 Veiligheid aan wal
In het ontwerp ligt een directe relatie met de oorspronkelijk laad- en loswallen
van vroeger. Dit betekent zo min mogelijk obstakels die het zicht op de
rivier beperken. Aan de andere kant dient het veilig te zijn. Het uitgangspunt
in dit project is een visueel zichtbare rivier met veilige routes. Er zijn geen
wettelijke verplichtingen om relingen toe te passen anders dan bij bruggen,
hellingbanen en trappen. In principe worden er geen relingen langs de route
geplaatst. Onveilige situaties worden voorkomen door op plekken waar dwars
op het water routes zijn relingen te plaatsen, fysiek reliëf in de bestrating of
groenzones te situeren zodat de overgang tussen een hoge en een lage kade
herkenbaar is.

Snellenshof

trappen

Markendaalseweg
Bleekstraat

hellingbaan toegankelijk
voor mindervaliden
fietspad

P

Concordiastraat
Fellenoordstraat
Park

Park

Markendaalseweg

van Coothplein

Markendaalseweg
Marksingel
P

Routing en toegankelijkheid
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3.4.1 Toegankelijkheid
De rivier is fysiek toegankelijk gemaakt conform de normeringen . Dat wil
zeggen dat de terrassen en de routes langs het water, zowel op de hoge als lage
kades toegankelijk zijn voor mindervaliden. Toegankelijk betekent ook rekening
houden met de vergrijzende bevolking. Zo komen er bijvoorbeeld voldoende
zitgelegenheden mét een rugleuning.
Tijdens het ontwerpproces voor het definitief ontwerp vindt er nauwe
afstemming plaats met ‘Breda Gelijk’ om mogelijke verfijning van
bovengenoemde aspecten te bewerkstelligen.

P

3.4.3 Controleerbare watersnelheid
De watersnelheden worden zo gereguleerd dat er een veilige watersnelheid
ontstaat. De watersnelheid is altijd lager dan 0,5m/s, daarboven treedt het
regelwerk in werking. Met een vaste tussenafstand van 30 meter worden
uitklimmogelijkheden gerealiseerd.
3.4.4 Sociale veiligheid
De Nieuwe Mark wordt een sociaal veilige omgeving, waarin het prettig
verblijven is. In het ontwerp wordt optimaal ingespeeld op het maken van
overzichtelijke plekken. Het juist toepassen van verlichting speelt hierbij een
essentiële rol. In de vervolgfase dient zowel qua ontwerp als op organisatorisch
niveau (handhaving en toezicht) de sociale veiligheid verder uitgewerkt te
worden.

Valbescherming
reling
groenezones

3.4.5 Veiligheid op het water
De veiligheid op het water dient gereguleerd te worden. Welke vaartuigen
mogen op het water en met welke snelheid? Dit aspect komt terug onder
nautisch beheer, paragraaf 3.7. De locaties van voorzieningen staan beschreven
in paragraaf 3.1.7.

Relingen bij verblijfplek
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3.5 Techniek
De maakbaarheid van de rivier is grondig onderzocht. Deze
onderzoeksresultaten zijn doorvertaald naar technische ontwerpprincipes.
Nieuweweg Noord
3.5.1 Bodem verlagen
Om de vaarroute open te maken wordt de waterval bij de Tolbrug verwijderd. De
bodem van het bestaande water langs de Nieuweweg dient verdiept te worden.
Bij Seelig Noord en Seelig Zuid wordt de nieuwe rivier uitgegraven.

Nieuweweg Zuid

Seelig Noord

3.5.2. (Dam)wanden
Een veilig bevaarbare rivier vraagt om stabiele (dam)wanden. Achter
de zichtbare stenen muur bevindt zich een constructie van beton en
staal. In samenwerking met het ingenieursbureau van Rotterdam is een
variantenonderzoek uitgevoerd. Per locatie is op basis van het onderzoek en
rekening houdend met omgevingsfactoren de constructie van de wanden
uitgewerkt:
Nieuweweg Noord
Ter hoogte van de Nieuweweg (Tolbrug tot Minderbroedersstraat) is tien
jaar geleden voorbereidend werk gedaan door het plaatsen van de juiste
lengte damwanden en het verdiept aanleggen van de riolering. In deze
fase is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de wanden kunnen worden
gestabiliseerd na het uitgraven van de rivier. De beste manier op dit traject lijkt
het aanbrengen van een betonnen bodem tussen de bestaande wanden.
Nieuweweg Zuid
Aan de zuidzijde van de Nieuwe Mark worden de damwanden gestabiliseerd
door het aan brengen van een verankering. Aan de noordzijde wordt de lage
kade constructief met de hoge kade verbonden, waardoor op deze locatie
afdoende stabiele wanden kunnen worden gerealiseerd.

Seelig Zuid

Constructie kades en oevers
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Seelig Noord
Seelig Noord dient nog helemaal uitgegraven te worden. Kijkend naar de
omgeving wordt gekozen voor een kademuurconstructie, die bij realisatie
zo min mogelijk hinder voor de omgeving veroorzaakt en uiteindelijk zo min
mogelijk beperking geeft aan het gebruik van de omgeving achter de geplaatste
kademuren. Ter plaatse van het Groot Arsenaal (dat op houten palen is
gefundeerd) wordt gekozen voor een trillingvrij aan te brengen constructie,
bestaande uit een omgekeerde betonnen L-wand op boorpalen.

Profiel Nieuweweg Noord met betonnen vloer

Seelig Zuid
Op Seelig Zuid is het realiseren van water relatief gezien het meest eenvoudig. Er
zijn hier nagenoeg geen kademuurconstructies nodig. Er zal oeverbescherming
gerealiseerd worden om afkalving van de groene taluds te voorkomen.
3.5.3 Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden
De stad moet kunnen blijven functioneren tijdens de realisatie van de
Nieuwe Mark. In het vervolg wordt de bereikbaarheid versus de te verrichten
werkzaamheden verder uitgewerkt. Uitgangspunt is dat bewoners, bezoekers
en bedrijven (voor zover realiseerbaar) zo min mogelijk hinder ondervinden
tijdens de uitvoering van het project.

Profiel Nieuweweg Zuid met lage kade en verankering

3.5.4 Techniek met waterstroming
Er is een hydraulisch onderzoek gedaan naar de invloed van de aanleg van de
Nieuwe Mark op het watersysteem binnen Breda. Uit berekeningen van HKV
BV is gebleken dat het aanleggen van de Nieuwe Mark invloed heeft op de
waterstand en stroomsnelheid in de omringende singels en de Haven. Om de
stroomsnelheid van het water te reguleren wordt een regelwerk geplaatst ter
hoogte van de Fellenoordbrug. Dit regelwerk wordt in nauwe samenwerking
met het Waterschap ontworpen en gerealiseerd. Gedacht wordt aan een stuw
onder water of wellicht zelfs het realiseren van deuren in de doorgang onder de
Fellenoordbrug, met weer een knipoog naar de historie.
Profiel Seelig Noord
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3.6 Omgeving
De omgeving is bij het opstellen van dit voorlopig ontwerp nauw betrokken.
Aangezien dit een project van de stad is, is de ambitie om in de vervolgfase de
stad als geheel nog meer te betrekken bij het verdere ontwerptraject.

3.6.1 Bestuur
Door het bestuur is een opgave geformuleerd die in het raadsbesluit van 13
juli2017 is weergegeven. Tijdens het ontwerpproces is nadrukkelijk overleg
gevoerd met de verantwoordelijke wethouder en het voltallige college. Uit
dit overleg zijn de aanvullende aandachtspunten op het gebied van veiligheid,
vergroenen, toegankelijkheid en verkeer naar voren gekomen. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot het vergroten van de scope, waarbij nagedacht is over
het ontwerp van een groene rivier binnen de contouren van de aanliggende
bebouwing.
Het volgende bestuurlijke moment is dat na goedkeuring van het college het
voorlopig ontwerp aan de inwoners wordt vrijgegeven voor consultatie. Voor
het verdere proces wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

3.6.2 Interne afdelingen
Interne afdelingen zijn intensief betrokken in de planvorming. Uitgesproken
is dat het Voorlopig Ontwerp ambtelijk wordt omarmd, met een aantal
aandachtspunten die in het definitief ontwerp verder verfijnd gaan worden.
Behalve de genoemde aandachtspunten betreft dit bijvoorbeeld het in overleg
met de omgeving verder nadenken over de inrichting van de Nieuweweg en een
verdere afstemming tussen bovengrondse en ondergrondse objecten.
Verbeelding ontwerp op straat
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3.6.3 Omwonenden
Voor omwonenden, bedrijven en belangstellenden zijn 2 openbare sessies
georganiseerd. In november 2017 was de eerste bijeenkomst. Tijdens deze
‘inspiratiesessie’ werden circa 200 aanwezigen geïnformeerd aan de hand van
het schetsontwerp en de 3D film. Tijdens deze avond lag de nadruk op het
ophalen van uitspraken, ideeën en kansen rondom thema’s als: varen over
de rivier, fietsen langs de rivier, groen en cultuurhistorie. Opmerkingen zijn
uitgewerkt en in het voorliggende voorlopig ontwerp waar mogelijk toegepast.
Tijdens de tweede sessie in april 2018 is het concept voorlopig ontwerp
gepresenteerd. Concrete voorbeelden werden getoond van grotere
toegankelijkheid van kades, de wandelroute langs de Nieuweweg, de verbinding
van de Markendaalsebrug naar de binnenkant van de kade, de verbinding met
de wijk Fellenoord, meer vergroening, aandacht voor meer verblijfsplekken en
het logisch leggen van een verbinding met de rijke cultuurhistorie langs de route.
Afgaand op het enthousiasme van deze tweede avond én een minimum aan
opmerkingen kan geconcludeerd worden dat aan veel vragen en opmerkingen
tegemoet is gekomen.
Verder zijn alle VvE’s langs de route persoonlijk betrokken met als doel de
inventarisatie en afstemming van kansen en wensen in relatie tot de belangen
van de bewoners (toegankelijkheid naar parkeervoorzieningen en dergelijke
zijn geïntegreerd in het ontwerp). Alle VvE’s, die zijn gesproken, omarmen het
ontwerp en kijken uit naar het moment dat het project gerealiseerd is.
Inspiratiesessies met omgeving in theater Avenue

33

Nautische analyse Breda en omgeving
hebben een analyse gemaakt van de boten
Breda en Wij
omgeving

an de boten
nnen zijn op
er in de regio
s van de nieuwe
maken. Het
boten in de
maken. Naast
er en der ook
m mee te vazal zijn.

die in Breda varen en die te gast kunnen zijn op
het nieuwe tracee. Daaruit blijkt dat er in de regio
naar schatting 450 boten en bootjes van de nieuwe
doorsteek gebruik kunnen of zullen maken. Het
is de verwachting dat met name de boten in de
singels er graag gebruik van zullen maken. Naast
onderstaande worden er in Breda her en der ook
boten en bootjes te water gelaten om mee te varen, waardoor het aantal iets hoger zal zijn.

3.6.4 Ondernemers
Met ondernemers die rechtstreeks aan het water gesitueerd zijn is ook
persoonlijk contact geweest. De insteek van deze 1 op 1 gesprekken was het
toetsen van de ingeslagen richting en het inventariseren en afstemmen van
wensen. Uitgangspunt was dat de rivier een logische combinatie met de
onderneming vormt en zodoende elkaar versterkt. Door gesprekken met diverse
relevante ondernemers is er een verdieping en versterking van het voorlopig
ontwerp tot stand gekomen. Daar waar een ondernemer aan het water is
gesitueerd, zijn specifieke aanpassingen gedaan zodat het water een verrijking
is voor de ondernemer en de ondernemer een verrijking voor het gebruik op en
langs het water.
Verder is gesproken met ondernemers als Bootje Varen en de havenbeheerder.
Zij zien de toegevoegde waarde zondermeer. De voornaamste meerwaarde ligt
wat hun betreft op het vergroten van het vaargebied, de variatie tijdens het
varen en daarmee uiteraard het toeristisch perspectief. Vanuit de inventarisatie
geven deze partijen aan met name behoefte te hebben om verschillende routes
te kunnen varen, met een gevarieerdheid aan behoeftes van klanten, met
halverwege pitstops en/of afzetmogelijkheden.

De markt van open boten voor Breda
Haven en ligplaatsen

Capaciteit

markt van open boten voor Breda
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4

4

Ter plaatse van het voormalige UWV-gebouw komt een nieuwbouwproject
dat aan de nieuwe rivier grenst. Op structuurniveau is met de architect en
ontwikkelaar gesproken hoe het gebouw en de omgeving beter op elkaar
kunnen aansluiten. Hierdoor zijn verbindingen vanuit de oostkant naar de
Nieuwe Mark ontstaan, zoals doorgangen en bruggen bij de Bleekstraat en de
Concordiastraat. Er ontstaat weer (net zoals vroeger) een directe verbinding
met de Ginnekenstraat.

3.6.6 De Rooi Pannen
Op het voormalig defensieterrein op Seelig Noord wordt het scholencomplex
van De Rooi Pannen ontwikkeld. De verbinding met het water is hier, mede
vanuit historisch oogpunt van het terrein en de aanwezigheid van het Groot
Arsenaal, onvermijdelijk. Samen met De Rooi Pannen is gekeken hoe leerlingen
betrokken kunnen worden bij het water. Er komt een toegang van het
privéterrein van De Rooi Pannen naar de Nieuwe Mark waar een verblijfplek
is toegevoegd in het ontwerp. Door de directe ligging aan het water en het
rijksmonument het Groot Arsenaal wordt de zichtbaarheid van De Rooi Pannen
als school aanzienlijk vergroot. Hierdoor ontstaan tevens kansen voor het
uitoefenen van activiteiten door leerlingen gekoppeld aan het water.
3.6.7 Waterschap
Met het Waterschap heeft nauw overleg plaatsgevonden over de consequenties
van de realisatie van dit water. De belangen van het Waterschap zijn gericht
op de kwaliteit van het water én zorgdragen voor de techniek(en) die het
water ‘onder controle’ moet houden. Uiteindelijke doel is dat de veiligheid
van de omgeving is geborgd. Eén van de onderdelen die het reguleren van
het water mogelijk maakt is het regelwerk ter hoogte van de Fellenoordbrug.
Het Waterschap acht dit zo belangrijk dat zij het totale beheer over de singels,
het regelwerk en de waterafvoer door de Nieuwe Mark wil voeren. Gemaakte
ambtelijke afspraken dienen nog bestuurlijk geborgd te worden.

De Rooi Pannen

UWV

Locatie ontwikkeling De Rooi Pannen en UWV
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3.7 Beheerbaar
Hetgeen gerealiseerd wordt moet lang kunnen meegaan en duurzaam in stand
worden gehouden vanuit de achterliggende ontwerpgedachte. Om dit te
realiseren dient het beheer op ambitieniveau en kwaliteitsniveau vastgelegd
te worden. Binnen dit project wordt gesproken over fysiek beheer vanuit de
gemeente, nautisch beheer en het waterbeheer.

3.7.1 Beheer vanuit de gemeente
De toekomstige elementenbeheerders zijn nauw betrokken bij het ontwerp en
hebben hun input geleverd. Het project wordt op A+niveau (binnenstadsniveau)
beheerd. Het geheel dient klimaatadaptief te zijn en blijven en vergroening van
de kades is een uitgesproken ambitie. Intensief schoonmaken van de kademuren
zoals nu in de haven gebeurt dient op een aangepaste wijze in de Nieuwe Mark
te gebeuren zodat de vergroening ook daadwerkelijk tot stand kan komen. Het
ambitieuze plan om bomen uit de kade te laten groeien, vraagt om aangepast
onderhoud. Op deze A+ locatie dient ander beleid dan huidig met betrekking
tot graffiti gevoerd te worden zodat graffiti geen kans krijgt. De meeste plekken
zijn machinaal te reinigen. Een aantal kleinschalige plaatsen direct aan het water
dienen handmatig gereinigd te worden.
Het ambitieniveau wordt volledig ondersteund door de gemeentelijke
beheerders, met een aantal opmerkingen waarvan voorzien wordt dat die in het
definitief ontwerp opgelost kunnen worden. Specifieke afspraken zijn gemaakt
en worden omschreven in een aparte, nader op te stellen beheernota.
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3.7.2 Nautisch beheer
Het nautisch beheer omvat alle verkeersregels op het water en de bijhorende
bevoegdheden van handhaving. Er is apart onderzoek gedaan naar de
rechtmatigheid van het mogen en kunnen bevaren van deze rivier. De borging
hiervan komt terug in het ontwerp, de bebording en de Algemeen Plaatselijke
Verordeningen (APV). De doelstelling is om het nautisch beheer van de nieuwe
rivier aan te laten sluiten op de rest van het vaarverkeer in Breda.
3.7.3 Waterbeheer
Het waterbeheer richt zich op de waterkwaliteit en de kwantiteit. Waterbeheer
zorgt voor voldoende doorstroming, een veilige stroomsnelheid met het
regelwerk en het voorkomen van risico’s op overstroming. Ook dient de
vaarweg schoongehouden te worden. Tussen het Waterschap en de gemeente
worden nog verdere specifieke afspraken gemaakt die recht doen aan beider
belangen.
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								4 •plantoelichting		
De Mark hoort bij Breda en heeft door de eeuwen heen een essentiële rol
gespeeld in de groei van de stad. Halverwege vorige eeuw werden de Mark en
de Haven gedempt. Nu is de stad de Mark aan het herontdekken en krijgt het
de waarde terug die het eeuwenlang heeft gehad. Het water komt terug op
een in grote lijnen vergelijkbaar traject waar het vroeger stroomde. Historische
gebouwen, die vaak aan het water lagen, krijgen weer een prominente plek aan
de rivier in de stad.
In het voorlopig ontwerp van de Nieuwe Mark is een onderscheid gemaakt in
verschillende trajecten. Vanuit het zuiden gezien stroomt de nieuwe rivier via
Seelig Zuid, naar Seelig Noord en komt het via de Nieuweweg uit bij de Haven.
Drie trajecten die door ligging en historie contrastrijk zijn ten opzichte van
elkaar. Dit contrast maakt de nieuwe rivier en de bijhorende routes uniek en
interessant. Hoe? Dat gaat u nu ontdekken. Aan de hand van concrete objecten
volgt in dit hoofdstuk de plantoelichting van het voorlopig ontwerp.
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Voorlopig ontwerp
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4.1 Ontwerpconcept
Het ontwerp van de rivier in de stad is gestoeld op het herkenbaar maken van
de structuur van de stad. De bovengenoemde deeltrajecten zijn hierin leidend
voor het ontwerp. Deze, door de context ingegeven, verschillen maken de route
die het water aflegt verrassend en gevarieerd. Dit begint aan de zuidzijde van
het centrum, waar de rivier een markante entree maakt in het park Seelig Zuid.
Het militaire verleden van Breda als vestingstad wordt verbeeld in een door
vestingwallen omgeven ruimte waar de rivier doorheen stroomt. De huidige
militaire bouwwerken hebben een nieuwe functie die ten dienste staat van het
park en hierdoor nadrukkelijk de identiteit van het park bepalen.

markante entree park Seelig Zuid

De Fellenoordstraat markeert de overgang naar een traject waar de rivier een
meer besloten karakter krijgt. Hier wordt de rivier ingesloten door kademuren in
plaats van de groene taluds in het park. Gebouwen staan dicht op of zelfs in het
water. Kleine verblijfplekken aan het water markeren de plaatsen waar routes
aansluiten op de rivier. Het Groot Arsenaal krijgt een markante positie aan de
kade. Langs dit traject ligt een wandelroute die de binnenstad verbindt met park
Seelig Zuid.

besloten karakter Seelig Noord

Het traject langs de Nieuweweg wordt gekenmerkt door een continu en royaal
profiel opgespannen tussen de Waterstraat en de Tolbrug. Hier ligt de rivier
op de locatie zoals deze lange tijd gelegen heeft en markeert hiermee de rand
van de middeleeuwse stad. Een groene inrichting kenmerkt dit traject en legt
hiermee de verbinding met de ontwikkeling van de Oostflank, de oostelijke
rand van de middeleeuwse stad. Bijzondere momenten in deze route worden
gevormd door het ‘waterplein’ (de vroegere waterpoort), het plein voor Hotel
Nassau en de overgang naar de Haven ter hoogte van de Tolbrug.

groene inrichting traject Nieuweweg
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4.2 Cultuurhistorische verankering
Breda kent een rijke historie in relatie tot de rivier die op meerdere punten in het
ontwerp naar voren komt.

Toren aan de Weijer
lage gronden

hoge gronden

Gasthuispoort

Tolbrug
poort

Stadsmuren
Gevangenenpoort
Gevangenentoren
Zelkachstoren

Montenstoren

Toren achter St. Janskapel
Steenbrugpoort
of Waterpoort

Lombardpoort of Eindpoort
Poedertoren
WAL, STADSMUUR EN GRACHT

Locatie middeleeuwse stadsmuur

De voormalige locatie van de middeleeuwse stadsmuur is herkenbaar in de stad
aanwezig en zal zichtbaar worden gemaakt door specifieke bestrating. In de
Oostflank wordt deze lijn doorgezet waardoor een groot deel van de stadsmuur
weer zichtbaar gemaakt wordt. Mogelijk worden ook de torens die onderdeel
uitmaakten van de stadsmuur opnieuw aangeduid in de bestrating. De exacte
detaillering hiervan volgt in het definitief ontwerp.

Verbeelding middeleeuwse stadsmuur op straat

Kades
Kades komen terug met het karakter van de oude kades, zoveel mogelijk zonder
relingen en gemetseld in baksteen.
Oude kade ter hoogte van de Trapkes
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Verbeelding nieuwe bakstenen kademuren

Tolbrug
De Tolbrug was lange tijd één van de weinige toegangen tot de stad. De oversteek was
hier kort en de brug smal zodat er overzicht was wie de stad in- en uitgingen, en ook
wie er onder de brug door voeren.

De Tolbrug begin vorige eeuw

Verbeelding nieuwe Tolbrug
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Waterpoort
Aan de Waterstraat stond vroeger de Waterpoort. Via een trap klom men daar
aan wal. De te realiseren brede trap met zitplaatsen aan de lage kade trekt hier
het vergelijk met vroeger.
“Christus en de Samaritaanse vrouw” uit 1518-1520, met een stadsgezicht van Breda.

Nieuwe brede trap ter hoogte van de Waterstraat
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Vestingwerken
Vestingwerken zijn in het voorlopig ontwerp vertaald naar steile oevers in het
park. De verdere flauwe oevers in het park geven ruimte bij hoog water.

Verbeelding Fellenoordbrug

Getijdemolen
Op de locatie waar de rivier de Fellenoordstraat kruist, heeft vroeger een
getijdemolen gestaan. De vormgeving van de nieuwe brug refereert aan het
imposante gebouw dat hier vroeger stond.
Getijdemolen ter plaatse van de Fellenoordbrug, gebouwd in de 16e eeuw
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4.3 Beweging over en langs de rivier
Bij het ontwerp van de openbare ruimte van de rivier bestaat de ambitie om te
zorgen voor beweging over en langs het water.

Varen over de rivier
Varen over de rivier betekent de stad beleven vanuit een ander perspectief. De
Nieuwe Mark krijgt te maken met hoog en laag water. Bij hoog water komen er
paaltjes omhoog die de routing aangeven. Bij te snel stromend water treedt het
regelwerk in werking en wordt de rivier afgesloten. Langs de rivier zijn diverse
aanlegplekken. Allemaal gepositioneerd aan voorzieningen aan de kades zoals
horeca of met een directe verbinding naar de stad. Er zijn geen vaste ligplaatsen
voorzien in het ontwerp.
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Gemotoriseerd boten
Roeiboten

Vaarroutes

eenricht langs de kade
780 meter
10 minuten

Wandelen en fietsen

(1,3 m/s)

De omgeving staat in directe verbinding met het water. Toegankelijke
wandelroutes lopen parallel aan of kruisend over de rivier en beneden of boven
de kades. De zuidelijke route maakt onderdeel uit van de recreatieve fietsroute
langs de binnenzijde van de singel. De route over de Nieuweweg wordt geschikt
gemaakt voor gebruik door fietsers en voetgangers. In het definitief ontwerp
wordt verder onderzoek gedaan naar de exacte breedte van deze route.

D

langs de lage kade
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Wandel- en fietsroutes
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4.4 Kademuren
De kademuren vormen een samenhangend beeld langs de rivier en vormen een
geheel met de kademuren langs Prinsenkade en Haven.

Samenhang en diversiteit
In dit ontwerp is gezocht naar verfijning op bepalende plekken, zoals
vergroening, type steen, soort voeg, structuren, metselpatronen en bijzondere
elementen in de kademuren. De lage routes maken in het beeld onderdeel uit
van de kademuren. De kademuren vormen een groot bouwwerk die door de
diversiteit in ontwerp, in aansluiting op de verschillende locaties, een eigen
verhaal vertellen.
Verbeelding baksteen structuur

Verbeelding baksteen structuur
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Vergroening
Vergroening speelt een belangrijke rol in het ontwerp. De condities worden zo
gemaakt dat de natuur gestimuleerd wordt zelf tot ontwikkeling te komen. Door
structuur in metselpatronen en aanhechtingsplekken kunnen planten en zaden
groeien. Er worden voorzieningen getroffen waar bomen uit de kademuren
kunnen groeien, refererend aan oude kademuren waar vroeger spontaan bomen
uit groeiden. Ook komen er broedplekken voor vogels in de kademuren.
Vergroening kademuur

Reling
Zoals omschreven in paragraaf 3.4.2 krijgen veel kades hun historisch uiterlijk
terug, zonder relingen. Om veiligheid op sommige punten te borgen komen
relingen, fysiek reliëf of groenzones om de overgang tussen een hoge en een
lage kade herkenbaar te maken.
Relingen bij verblijfplek
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Groenstructuur langs traject Nieuweweg
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4.5 Groenstructuur
De groenstructuur in de openbare ruimte is gericht op een prettig
verblijfsklimaat, biodiversiteit, schaduwwerking, seizoensbeleving en waar
mogelijk gekoppeld aan de cultuurhistorie. Inspiratie is gehaald uit planten
en bomen die van nature in dit gebied voorkomen. Gezorgd wordt voor een
vestigingsmilieu waarin planten en zaden die door de rivier worden meegevoerd
zich kunnen hechten zodat er een levend ecosysteem ontstaat voor zowel flora
en fauna. Noviteit is dat er plekken in de kademuren komen waar bomen uit
kunnen groeien.

Nieuweweg

Seelig Noord

De grote knooppunten waar routes bij elkaar komen hebben een nadrukkelijk
verblijfskarakter in dit ontwerp. Bij de indeling van de groenstructuur is een
duidelijke driedeling te maken in:
1.
2.
3.

Nieuweweg
Seelig Noord
Seelig Zuid

Seelig Zuid

Driedeling in groenstructuur
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Nieuweweg
Hier ligt een sterke relatie met de groenstructuur van de Oostflank en
de cultuurhistorie. In het ontwerp wordt uitgegaan van een eenheid in
groenstructuur, van gevel tot gevel. Niet alleen door bomen maar juist ook
vaste planten, gazons en kruiden. De groenbeleving gaat door in de groene
kademuren en het water. De prikkelende groenstructuur versterkt het
verblijfsmilieu langs het te verdiepen water.
Op deze route langs de Nieuweweg maakt groen soms ruimte voor een
terras. Waarbij het beslist niet de bedoeling is om langs de gehele route een
terrasfunctie aan te bieden. Dit is voorbehouden voor De Haven. Halverwege De
Marquant komt een kleine onderbreking in de groenstructuur, met een trappetje
naar het water. Een moment om alleen of met een klein gezelschap van de
geborgenheid aan te kade te genieten.

Groenstructuur Nieuweweg

Groen wordt ook gebruikt om waar nodig de omgeving te verzachten. Aan de
buitenkant van de Markendaalseweg worden juist hogere soorten gebruikt,
zodat gemotoriseerd verkeer minder prominent aanwezig is in het beeld. Op
plekken direct langs de kades wordt juist laag groen gebruikt zodat men zicht op
het water houdt.
Daarnaast is er onderscheid gemaakt in belevingsgroen (geur, vorm,
seizoensbeleving) en groen dat men gebruikt op de verblijfsplekken. Aan het
Franciscanessenplein bij Hotel Nassau komt een gazon met daarin enkele
bomen. Hiermee is deze plek flexibel in gebruik als verblijfsgebied maar ook voor
de organisatie van kleinschalige activiteiten. Hetzelfde geldt bij het Waterplein
bij de Waterpoort. Hier komen verhoogde groenelementen, met gazon en
bomen, waarop men kan zitten. Kortom, een grote rijkdom aan groen waar
(afhankelijk van de locatie) beleving of gebruik centraal staan.

Groene verblijfsplek Franciscanessenplein
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Seelig Noord
Ter hoogte van Seelig Noord komt men in een meer versteende omgeving. Hier
staan grote gebouwen dicht op het water. De groenstructuur is hier volledig
afgestemd op de driedeling in de route waarbij zicht op het groen versterkend
werkt. Tevens wordt hier groen ingezet op cruciale plekken. Bij een knooppunt,
oversteek of einde van een route dient de groenstructuur als begeleiding. Dit
contrast maakt de route leuk en aantrekkelijk en zorgt bovendien voor een
afwisselende beleving, zowel over als langs het water.
De smalle doorgang met water krijgt het karakter van unieke steeg met groene
kademuren en groen aan de gevels. Bewoners worden gestimuleerd om balkons
aan de Bleekstraat en Concordiastraat groen in te richten. Tevens worden er
twee groene verblijfsplekken gemaakt. Eén aan de Bleekstraat en één aan de
overkant van de Concordiabrug.
Aan beide kanten van de rivier zijn duidelijke zichtlijnen richting de
groenstructuren. Bij de verblijfsplek ter hoogte van De Rooi Pannen is prachtig
zicht op de Grote Kerk en het groene Waterplein. De kracht van deze unieke plek
is de herkenningspunten waarheen men vaart of wandelt. Komend vanuit het
noorden, varend bij of lopend over de Concordiabrug, heeft men een prachtig
uitzicht op het Groot Arsenaal. Richting het zuiden lonkt het groene Seelig Park.

Groene kademuur Seelig Noord

Seelig Zuid
Het park en de rivier vormen samen een twee-eenheid. Komend vanuit het
noorden verdwijnen hier de kademuren en gaat het geheel over in taluds en
groene oevers. In het park zijn veel open ruimtes ingericht om te sporten
en voor andere activiteiten. De bestaande groenstructuur met bomen is
geïntegreerd in het plan en de routing is hierop aangepast. Groene grastaluds
verbeelden de historische vestingwerken. Samen met nieuwe boomsoorten,
beplanting en kruidenmengsels wordt een optimale groenbeleving gecreëerd.
Park Seelig Zuid
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4.6 Bijzondere plekken aan de rivier
Naast de plekken waar men kan flaneren, fietsen en wandelen komen er
bijzondere plekken aan het water. Deze plekken worden zo ingericht dat men er
langer kan verblijven. Vanuit nieuwe en bestaande routes wordt de verbinding
met het water gelegd. Deze bijzondere plekken zorgen voor een optimale
beleving aan het water.
Plekken vanuit Fellenoord

Verblijfsplek ter hoogte van Jan van Polanenkade

Vanuit de wijk Fellenoord zijn er twee plekken die verbinding maken met de
rivier, waarbij de oversteekbaarheid vanuit die wijk naar de rivier toe vergroot
wordt. Deze twee plekken liggen twee meter lager dan de weg. Via trappetjes
komt men direct uit bij het water, een fijne plek in de luwte. Op deze twee
plekken kwamen vroeger waterlopen uit op de Mark. De Jan van Polanenkade
was, zoals de naam al zegt, vroeger een kade waar werd geladen en gelost. Hoe
dit historische verhaal verteld dan wel verbeeld kan worden, wordt opgenomen
in het definitief ontwerp.

Franciscanessenplein
Aan het Franciscanessenplein pronkt het klooster en de kapel als historisch
monument. Het nu nog relatief harde plein wordt vergroend zodat mensen het
als een heerlijke verblijfplek gaan ervaren. Prachtig groen waar de ambiance
van Hotel Nassau in wordt doorgetrokken. Dit zorgt voor een interessante
versterking van de horecafunctie van het mooie, op het zuiden gelegen, terras
van Hotel Nassau. De verborgen schat is hier de rivier die tweeëneenhalve
meter lager ligt dan het straatniveau. De aanmeerplek voor boten geeft het
Franciscanessenplein een extra dimensie. Tevens ligt hier het startpunt van de
route over de lage kade. Op dit pleintje kan men bovendien de historie van de
stad ontdekken. De stadsmuur wordt hier weer zichtbaar gemaakt door het
verwerken van bijvoorbeeld natuursteen materiaal op straat. De ambitie ligt
er om op deze plek mensen nog meer te activeren. Hoe dit verwezenlijkt gaat
worden wordt verder uitgewerkt in het definitief ontwerp.
Groene verblijfsplek en lage kade Franciscanessenplein
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Waterpoort
Het Waterplein transformeert van een rumoerige logistieke plek die
gedomineerd wordt door auto’s en fietsen naar een plezierige verblijfsplek
waar veel ruimte is voor groen, spelen en verblijven. Het ontwerpuitgangspunt
is vergroening, waarbij het verkeer juist ondergeschikt is aan het plezierig
verblijven. De fietsroute, toegang tot de Waterstraat, toegang tot de
Nieuweweg en de parkeergarage van De Marquant zijn als het ware uit de
groene ruimtes gegutst.
Op dit punt, waar de Markendaalseweg eindigt en de historische binnenstad
begint, ervaart men ruimte. Er gebeurt veel in routes en plekken. Eén van deze
bijzondere plekken is het Waterplein waar een waterelement toegevoegd wordt
om het historische verhaal van de Waterpoort te vertellen. De stadsmuur wordt
ook hier nadrukkelijk verbeeld. Mensen kunnen vertoeven op het terras van
Villa Nova of uitkijken over het water vanuit een trappartij die op de lage kade
uitkomt.

Waterelement op het Waterplein

Vanaf het water komen wandel- en vaarroutes bij elkaar. Het wordt een mooie
plek op het zuiden, waarbij men makkelijk over de brug of onder de brug door
kan kijken. Zittend op de trappartij (soort tribunes) kan men in deze bocht uren
naar boten kijken. Men kan hier zowel naar het westen als naar het zuiden over
het water kijken. De tribunes op zithoogte vormen als het ware een plein van
waaruit de verbinding met het water ontstaat. De rivier is binnen handbereik.
Men kan er zitten, wandelen en boten kunnen aanleggen.
Tegelijkertijd is dit een plek waar reuring is. Laden, lossen, mensen afzetten,
auto’s, fietsers, bussen, toegang naar parkeergarage van De Marquant. Op
dit knooppunt midden in de stad is altijd wat te zien. Het plein wordt zo
vormgegeven dat alle verkeersbewegingen geminimaliseerd worden. In
routes die minimaal nodig zijn wordt voorzien, de rest wordt vergroend. Voor
fietsers wordt een uitsparing in de groenelementen gemaakt zodat er een
goede verbinding ontstaat vanuit de Karnemelkstraat over het plein naar de
Nieuweweg.
Trap en tribune tussen het water en het Waterplein

55

Vanaf de Waterpoort voert een route aan de overzijde van de rivier naar het
zuiden en legt zo de verbinding met park Seelig Zuid.

Verbrede lage kade
Een andere belangrijke plek is de verbreding van de lage kade ter hoogte
van restaurant Ume. Door de verbinding van de lage en hoge kade ontstaat
een aantrekkelijke verblijfsplek, met mogelijke terrasruimte . Hangend over
de reling aan de kade kan men naar de bootjes kijken. De architectuur van
appartementencomplex Dok 64, waarvan het gebouw half in het water staat,
markeert de overgang tussen water en omgeving. Op dit punt heeft men een
prachtig overzicht over de route. Via het Groot Arsenaal wordt men naar Park
Seelig of via de trap/tribune naar de binnenstad getrokken.
Brede kade met terras Ume

Bleekstraat
De intimiteit van de plek aan het einde van de Bleekstraat en het verrassende
uitzicht op het imposante Groot Arsenaal maakt dit tot een bijzondere plek.
Historisch gezien was dit een vanzelfsprekende route het water in, waarnaast
men de was neerlegde op grasvelden om in de zon te bleken. Ook lag het Groot
Arsenaal als overslag direct aan het water. Op deze informele luwe plek met
aanmeermogelijkheid wordt een verblijfplek gecreëerd aan het water. Met de
mogelijkheid voor horeca vanuit restaurant Bali James. Via de kleine brug steekt
men hier het water over.

Trap vanuit de Bleekstraat naar het water, ter hoogte restaurant Bali James
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Concordiasteeg
De Concordiabrug is een markant moment in de route over het water. De
Concordiasteeg vormt de schakel waar twee sferen bij elkaar komen. Richting
het zuiden gaat men naar het groene park en richting het noorden naar de
binnenstad. Op deze verbindende plek komen aan weerszijden van de brug
verblijfs- en aanmeerplekken. Aan de kant van De Rooi Pannen komt een trap
naar het water, vergelijkbaar met de Waterpoort. Deze langgerekte trap met
zitgelegenheid heeft een prachtige zichtlijn op de Grote Kerk.
Concordiabrug met verblijfsplekken aan het water

Aan de kant van de nieuwbouw (voormalig UWV-gebouw) kan men via de
Concordiastraat naar de Markendaalseweg. Aan de waterkant, met zicht op
het zuiden richting het park, is een horecavoorziening gepland die onderdeel
uitmaakt van deze nieuwe ontwikkeling.

Horeca met terras en aanmeerplek voor boten
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Park Seelig
Het park vormt een bestemming op zich waarbij het water een belangrijke
identiteitsdrager vormt. De rivier loopt zo door het park dat de bestaande oude
en historische gebouwen in hun nieuwe functie optimaal tot hun recht komen.
De hooiloods wordt een soort stadshal met openbaar toegankelijke ruimtes voor
horeca en nader in te vullen voorzieningen. Deze potentiële stadshal krijgt een
lange drijvende aanlegsteiger die tegelijkertijd een unieke verblijfsplek op het
water vormt.

Voetgangersbrug in Park Seelig

Park Seelig wordt het tweede grote binnenstadspark, de zuidelijke tegenhanger
van park Valkenberg. De identiteit van park Seelig wordt gekoppeld aan
het militaire verleden waarbij ook sport en spel een belangrijke functie
krijgen. Bestaande ruimtes, zoals het centraal gelegen sportveld, krijgen een
nadrukkelijke positie in het ontwerp. Park Seelig is tegelijkertijd een park voor
de buurt en een park voor de stad door de directe verbinding met de wijk
Fellenoord. Het park wordt een bestemming op zichmet eigen activiteiten, eigen
voorzieningen en een eigen routing. Tegelijkertijd maakt de zuidelijke route
onderdeel uit van de recreatieve fietsroute langs de singel.
Historisch gezien lag ter hoogte van de Fellenoordstraat de grens van de
vestingwerken. Het gebied ten zuiden hiervan kon onder water worden gezet
om de vijand tegen te houden. Het regelwerk in de Fellenoordbrug markeert
deze positie. In het park, daar waar de rivier vanuit de zuidelijke singel richting
de binnenstad stroomt, worden de vestingwerken verbeeld om deze entree
duidelijk te markeren en het militaire verleden van de stad op een unieke wijze te
tonen.

Wandelroute over het water naar Fellenoordbrug
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De hooiloods, de haverloods en de Witte Huisjes zijn historische gebouwen die
een nieuwe functie in het park krijgen. Het park en de functies in deze gebouwen
versterken elkaar en maken de historie van deze plek duidelijk afleesbaar.
Er is gekozen om het park optimaal met het water te verbinden door de oevers
toegankelijk te maken en hier verblijfsruimte te creëren. De groene vooroever
uit het schetsontwerp is hiermee komen te vervallen. Ook het uitkijkpunt komt
niet terug in het voorlopig ontwerp omdat defensie heeft aangegeven deze te
verplaatsen naar een andere locatie.

Voormalige hooiloods getransformeerd naar stadshal met o.a. horeca

Verblijven aan het water
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4.7 Bruggen
De bruggen over de rivier zijn allemaal uniek en zijn in architectuur afgeleid van
de ruimtelijke en historische context. Het passeren van de rivier zal nadrukkelijk
worden ervaren door een lichte toog en/of versmalling van het profiel van de
brug. Hiermee vormen de bruggen over de rivier een contrast met de bruggen
over de singel, die op enkele uitzonderingen na, vaak heel eenduidig zijn in
architectuur en vaak achteloos het water kruisen.

Tolbrug
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L= 8 m

Tolbrug
De Tolbrug dient absoluut op te vallen vanuit historisch oogpunt. Dit is het punt
waar men vroeger tol betaalde om de stad binnen te komen. Zowel over de brug
als over het water. Deze brug staat symbool voor toegankelijkheid en maakt het
passeren van het water tot een heel bewust moment in de route. De brug krijgt
een getoogde vorm en een sterk van de omgeving afwijkende materialisering.
Een transparante brug met houten delen en een stalen onderconstructie.
Hiermee wordt een sterke relatie gelegd met de historische uitstraling van deze
brug. Een brug waarmee men in contact staat met het water, naar beneden
kijkend tussen de houten delen.

B= 4,5 m

Breedte (tussen leuning):
Lengte (tussen kademuren):

4,5 m
8m

- Gewichtsklasse:
Verkeersbrug conform Eurocode
- Materiaal:
Staal / Hout
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden / Fietsers / Gemotoriseerd verkeer
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (2x bootbreedte)
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Baronesbrug

L= 10,5 m

B= 7 m

B= 8,5 m

5,2 m
Breedte (tussen leuning):
Lengte (tussen kademuren):

5,2 m

7 - 8,5 m
10,5 m

- Gewichtsklasse:
Verkeersbrug, klasse 45
- Materiaal:
Staal / Beton
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden / Fietsers / Gemotoriseerd verkeer
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (2x bootbreedte / 1 pijler)
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De Baronesbrug is grotendeels voorbereid op een bevaarbare rivier en heeft nog
een kleine aanpassing nodig. Het water onder de brug wordt verlaagd daarom
wordt er een tweede leuning aan de brug toegevoegd.

B= 7 m

L= 16,5 m
Minderbroedersbrug
Hetzelfde geldt voor de Minderbroederbrug. Door het plaatsen van leuningen is
deze brug straks klaar voor de het verlagen van het water.

L= 17,5 m
B= 12 m

X
5,4 m
Breedte (tussen leuning):
Lengte (tussen kademuren):

5,4 m

5,4 m

7 - 12 m
16,5 - 17,5 m

- Gewichtsklasse:
Verkeersbrug, klasse 45
- Materiaal:
Staal / Beton
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden / Fietsers / Gemotoriseerd verkeer
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (2x bootbreedte / 2 pijlers)
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Markendaalsebrug
Deze multifunctionele brug stelt zich ondergeschikt op door zijn ligging op een
historisch markant punt. De aandacht op deze plek ligt juist op de omgeving en
daarbij moet de brug zich op een vanzelfsprekende manier in voegen. Dit wordt
gerealiseerd door de brug zo dun mogelijk te construeren en de onderkant
en zijkant van de brug een spiegeloppervlak te geven. Hierdoor oogt de brug
transparant en wordt de omgeving gereflecteerd. Transparante leuningen
zorgen ervoor dat er zicht over en onder de brug is. De brug is licht getoogd met
een wandelroute over en onder de brug. De Markendaalsebrug is een belangrijk
oversteekmoment voor voetgangers in de route van de binnenstad naar park
Seelig Zuid en de Markendaalseweg naar het zuiden.

L= 14,5 m
B= 8,6 m

2m
12 m
Breedte (tussen leuning): 8,6 m (2,1 voor voetgangers)
Lengte (tussen kademuren): 14,5 m
- Gewichtsklasse:
Verkeersbrug conform Eurocode
- Materiaal:
Beton / Gepolijst roestvrij staal
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden / Fietsers / Gemotoriseerd verkeer
Lage kade: Voetgangers / Mindervaliden
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (2x bootbreedte / bocht)
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Bleekbrug

L= 10 m

Bij het ontwerp van de Bleekbrug is nadrukkelijk gekeken naar de functie van
de Bleekstraat. Hier waren vroeger grasvelden waar de was werd neergelegd
om te bleken in de zon. De nadruk ligt op de trap naar het water. Deze smalle
brug ligt uit de hoofdroute om zo op een subtiele wijze invulling te geven aan
het beoogde dwaalmilieu wat kenmerkend is voor dit deel van het Nieuwe Mark
traject. De brug is halverwege geknikt zodat deze op een logische wijze aan kan
sluiten op beide kades. De vormgeving van de brug is gericht op transparantie
en geeft door zijn bijzondere constructie uiting aan de genoemde knik in het
brugdek.

B= 1,2 m
9m

Breedte (tussen leuning):
Lengte (tussen kademuren):

1,2 m
10 m

- Gewichtsklasse:
Voetgangersbrug conform Eurocode
- Materiaal:
Staal
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (3x bootbreedte)
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Concordiabrug

L= 11,5 m

De Concordiabrug maakt onderdeel uit van de hoofdroute en is daarom breder
dan de Bleekbrug. Deze brug benadrukt de doorgaande route en is alleen
toegankelijk voor voetgangers. Als onderdeel van het dwaalmilieu is deze brug
in architectuur gelijkend op de Bleekbrug en daarmee wordt de identiteit van dit
deel van de Nieuwe Mark versterkt.

B= 2 m

Breedte (tussen leuningen):
Lengte (tussen kademuren):

2m
11,5 m

- Gewichtsklasse:
Voetgangersbrug conform Eurocode
- Materiaal:
Staal / Hout
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (3x bootbreedte)
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Fellenoordbrug
De Fellenoordbrug is een multifunctionele brug en heeft een belangrijke
verkeersfunctie. De Fellenoordstraat is namelijk een belangrijke ontsluitingsweg
voor al het verkeer. Onder de brug langs het water loopt een voetgangersroute
over een lage kade die de verbinding legt met het park. Het ontwerp van de
brug is nadrukkelijk gerelateerd aan de voormalige getijdemolen die ongeveer
op deze locatie heeft gestaan. De breedte van het aanzicht van de brug komt
overeen met de breedte van de imposante watermolen die hier ooit gestaan
heeft. De belijning op de brug refereert aan het aantal verdiepingen dat het
gebouw heeft gehad, waarbij de bovenste lijn de hoogst haalbare waterstand
markeert. De togen refereren aan de doorgangen waarachter de raderen
zich bevonden of waar het water door de molen naar de vestingwerken werd
gevoerd om hier te worden vastgehouden. De smalle doorgang verhoogt de
vaarbeleving, waardoor het contrast tussen de wereld van de kademuren en
de openheid van Seelig Zuid manifest wordt gemaakt. Het regelwerk wordt
in de Fellenoordbrug geïntegreerd. Onderzocht wordt nog of in de brug een
energievoorziening gemaakt kan worden. In het definitief ontwerp wordt
verder onderzocht hoe de oversteekbaarheid voor voetgangers op deze plek
kan worden verbeterd. Ook wordt de impact van de uitvoegstrook richting de
Markendaalseweg verder uitgewerkt.

L= 31 m
B= 14 m

2m
6m
Breedte (tussen leuningen):
Lengte: 			

14 m
31 m

- Gewichtsklasse:
Verkeersbrug conform Eurocode
- Materiaal:
Beton / Baksteen / Natuursteen
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden / Fietsers / Gemotoriseerd verkeer
Lage kade: Voetgangers / Mindervaliden
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (2x bootbreedte)
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L= 25 m
B= 3,5 m

2m
10 m

Parkbrug Noord
Breedte (tussen leuningen):
Lengte: 			

3,5 m
25 m

- Gewichtsklasse:
Voetgangers conform Eurocode
- Materiaal:
Staal / Beton
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden / Fietsers
Lage kade: Voetgangers / Mindervaliden
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (4x bootbreedte / 2 pijlers)
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Parkbrug Zuid en Parkbrug Noord
Parkbrug Zuid en Parkbrug Noord maken nadrukkelijk onderdeel uit van de
identiteit van het park. Ze maken het mogelijk een intern circuit van wandel- en
fietsroutes in het park te verwezenlijken. De bruggen zijn hiertoe vlak en vormen
daarmee een vanzelfsprekend onderdeel van deze route. Parkbrug Zuid maakt
onderdeel uit van de fietsroute langs de binnen singel en is daardoor breder dan
Parkbrug Noord. Het materiaalgebruik en de vormgeving refereert naar bruggen
die defensie gebruikt als noodbruggen.

L= 45,5 m

B= 5 m

6m

12 m

6m

Parkbrug Zuid
Breedte (tussen leuningen):
Lengte: 			

5m
45,5 m

- Gewichtsklasse:
Voetgangers-fietsbrug conform Eurocode
- Materiaal:
Staal / Beton
- Toegankelijk voor:
Voetgangers / Mindervaliden / Fietsers
Lage kade: Voetgangers / Mindervaliden
Doorvaartbreedte: tweerichtingsverkeer (8x bootbreedte / 4 pijlers)
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Avondbeeld ter hoogte van Franciscanesseplein
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4.8 Verlichting
De Nieuwe Mark zal ook in de avond en nacht zijn karakteristieke kwaliteiten
tonen door de toepassing van een integraal lichtplan. Licht krijgt een belangrijke
functie in de beleving van de rivier en zal ook functioneel ingezet worden om
routes en plekken waar nodig te verlichten. De verschillende trajecten van de
Nieuwe Mark geven aanleiding om accenten te leggen in het lichtbeeld en ook
de bruggen worden voorzien van verlichting ter versterking van hun specifieke
identiteit.
Langs de Nieuweweg wordt aansluiting gezocht bij het historische karakter van
de binnenstad met sfeervolle klassieke lichtmasten en bijbehorende armaturen.
De lage kade wordt verlicht om deze route ook in de avond te kunnen beleven.
Specifieke lichtontwerpen worden ontwikkeld voor bijzonderdere plekken zoals
de Waterpoort.
Ter hoogte van Seelig Noord wordt licht ingezet om de wandelroute langs het
Groot Arsenaal te begeleiden en de verschillende verblijfplekken aan het water
te verlichten.
Het park krijgt zijn eigen lichtontwerp gerelateerd aan de specifieke identiteit
van deze plek. Het lichtplan zal in het definitief ontwerp verder worden
uitgewerkt.
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4.9 Spelen
Het spelenderwijs ontdekken van de Nieuwe Mark in al haar facetten wordt de
inzet voor het ontwerp in de vervolgfase. De gelaagdheid van het ontwerp, met
de nadruk op cultuurhistorie en de natuurlijke dynamiek van de rivier, vormt de
belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp van een speelroute.

Waterelement op Waterplein als speelaanleiding
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4.10 Kunst
Kunst wordt een integrale opgave bij de uitwerking van het ontwerp naar
een definitief ontwerp. Moderne kunst wordt ingezet om de relatie met de
cultuurhistorie verder uit te werken en mogelijk ook spelaanleidingen verder
te integreren in het ontwerp. Ook gaat onderzocht worden hoe het bestaande
kunstwerk wat onder de huidige Tolbrug ligt terug kan komen in het ontwerp.

op de kademuur

’Wall Relief no 1’ bij Henry Moore

in het water

“Formule B” bij Job Koelewijn
Bestaande kunst (dichtregel onder Tolbrug - Yvonne Né ) opnieuw integreren in ontwerp

Referenties geïntegreerde kunsttoepassingen
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4.11 Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip. Voor de Nieuwe Mark is de focus gelegd
op zoveel als mogelijk gebruik te maken van de bestaande situatie, zoals
kadewanden en bruggen. Maar ook het toepassen van duurzame materialen
die een lange levensduur hebben. Hieronder zijn enkele onderdelen verder
toegelicht.

Duurzaam materiaalgebruik
Bij de realisatie van de Nieuwe Mark wordt gebruik gemaakt materialen die een
lange levensduur hebben en op een milieuverantwoorde manier te produceren
zijn. Daarnaast is gekeken naar materialen die te hergebruiken zijn. Zo wordt
een groot gedeelte van de verharding in gebakken materiaal uitgevoerd (voor
een groot deel hergebruikt). Ook worden de kademuren bekleed met baksteen
waarbij onderzocht wordt of dit duurzaam geproduceerde baksteen kan zijn,
gemaakt uit restmaterialen. Bruggen zijn uitgevoerd in staal en of beton en
hebben daarmee een lange levensduur en zijn in de toekomst ook makkelijk te
recyclen.

Omgang met hemelwater
In het ontwerp zijn maatregelen getroffen om hemelwater direct te kunnen
infiltreren in de bodem of te laten afvoeren naar de Nieuwe Mark. Zodoende
komt het hemelwater niet meer in het rioolsysteem terecht en hoeft het niet
getransporteerd en gezuiverd te worden. Ook zorgt het regenwater voor
vergroening van de kades.
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Natuurinclusiviteit
De natuur speelt een belangrijke rol en wordt ondersteund in het ontwerp.
In kademuren komt broedgelegenheid voor de vogels. Vleermuizen krijgen
voorzieningen onder de brug. Bomen groeien uit de kademuren. Zaden die
meegevoerd worden over de rivier kunnen zich hechten aan kademuren zodat
vergroening ontstaat.
Verlichting
Voor de verlichting wordt in aansluiting op het beleid in de stad uitgegaan
van energiezuinige lichtbronnen (Led). Daarnaast wordt er gekeken naar het
lichtniveau op elk moment in de avond en nacht. Zo is het voorstelbaar dat het
lichtniveau aangepast wordt op de gebruiksintensiteit en dat het in de nacht op
een aantal plekken langs het traject ook donker mag zijn.
Nestruimte in kademuur

Energievoorziening in de Fellenoordbrug
Onderzocht wordt of onder de Fellenoordbrug een energievoorziening
gemaakt kan worden die aangedreven wordt door de waterkracht. Deze zal
het meest effectief zijn bij hoog water wanneer de waterdruk ten zuiden van de
Fellenoordbrug oploopt en met kracht door de openingen in de brug gestuwd
wordt.
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											 De komende periode staat in het teken van besluitvorming over dit Voorlopig
											 Ontwerp. Als eerste zal het college van B en W het Voorlopig Ontwerp
											 vaststellen om vervolgens ter consultatie aan te bieden aan de stad. Met de
uitkomsten van deze consultatie wordt een advies aan het college gegeven
hoe hiermee om te gaan. Na definitieve vaststelling door het college, zal het
Voorlopig Ontwerp ter informatie aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
				x							
Hierna (verwachting is oktober 2018) kan gestart worden met het
							
ontwerpproces voor het Definitief Ontwerp.
																
															
In de fase van het Definitief Ontwerp zal er wederom een intensief
																					
communicatietraject met de omgeving plaatsvinden. Juist in deze fase is het
																					
van belang om tot in het kleinste detail overeenstemming te krijgen over de
										
ontwerpkeuzes die gemaakt worden.
											 In										
deze fase worden de constructieve objecten zoals wanden en bruggen verder
												
								
uitgewerkt
zodat tevens een technisch Definitief Ontwerp ontstaat.

										

																					
Voor de langere termijn zal de inzet gericht zijn op het opmaken van een
contract ten behoeve van de realisatie. Uiteindelijk kan er dan overgegaan
											 worden tot de daadwerkelijke realisatie van de Nieuwe Mark.

						 5 •vervolgproces
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Colofon
2019
Ontwerp: 		
Afdeling Stadsingenieurs Breda
				ontwerp
				visalisatie
				vormgeving
Adviseurs extern:
Ingenieursbureau gemeente Rotterdam
				advies techniek			
			Projectbureau Vrolijks
				advies vaarmogelijkheden
			Antea BV
				advies bodem
			HKV BV
				advies water
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