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1. Inleiding
Het Willem-Alexanderplein is het grootste plein van
Teteringen gelegen naast de Willibrorduskerk, aan de
rand van het dorp. Het Willem-Alexanderplein is zelfs
groter dan de Grote Markt in Breda en de Haagsemarkt
in Princenhage. Jaarlijks vinden er diverse activiteiten
en evenementen plaats, maar de rest van het jaar is het
er stil en is het plein verlaten. Daarnaast is er leegstand
in de plinten aan het plein. Volgens een grote groep
inwoners is de inrichting van het Willem-Alexanderplein
verouderd en past het niet meer bij deze tijd. Het wordt
vooral gebruikt als parkeerplein en nodigt niet uit tot
verblijven of recreëren.

In dit programma van eisen worden in de eerste plaats
handvaten gegeven voor de herinrichting van het plein.
Daarnaast worden er een aantal aanbevelingen gedaan
voor de toekomst van het plein.

De inwoners van Teteringen zijn het er over eens; het
Willem-Alexanderplein is toe aan een opknapbeurt. Het
huidige open en stenige plein moet een plek worden voor
ontmoeten, een plek met een groene uitstraling waar je je
thuis voelt en vooral waar je trots op bent.
De klankbordgroep ‘Willem-Alexanderplein Actief’
werkt nauw samen met de Gemeente Breda aan de
herinrichting van het plein. Ze hebben Urban Synergy
gevraagd om een breed gedragen programma van eisen
voor het plein op te stellen. Dit bevat uitgangspunten die
belangrijk zijn voor het maken van het schetsontwerp
voor de herinrichting van het plein. In het onderstaand
document vindt u hiervan de uitkomsten.
Veel enthousiasme
Voorafgaand aan het opstellen van het programma van
eisen zijn een aantal belangrijke stappen genomen; er
zijn gesprekken gevoerd en workshops gehouden met
de klankbordgroep, er zijn ruimtelijke, historische en
programmatische analyses opgesteld en er zijn zowel
online en op straat enquêtes ingevuld. Ook kwam er veel
input vanuit eerdere bijeenkomsten en initiatieven zoals
de sessie bij het ROC en het Initiatiefplan Mooi WillemAlexanderplein opgesteld door Werkgroep Mooi WillemAlexanderplein Teteringen. Inwoners uit het dorp hebben
massaal en met enthousiasme gehoor gegeven aan
de vraag om de enquête in te vullen (ruim 15% van alle
inwoners van Teteringen vulde de enquête in).
Een groen Willem-Alexanderplein
Uit de enquêtes kwam naar voren dat er een groot
verschil is tussen het huidig gebruik van het plein en het
gewenste profiel. Men ziet het plein in de toekomstige
situatie graag als dorpshart en ontmoetingsplek terwijl
het in de huidige situatie nauwelijks gebruikt wordt.
Respondenten gaven aan vaker naar het plein te gaan
wanneer er meer voorzieningen (horeca of winkels) zijn.
De meest voorkomende wens en belangrijkste conclusie
uit de enquêtes was de wens naar een groene inrichting
van het plein met een aantrekkelijk verblijfsklimaat.
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Afbeedling 1; Enquetes werden met veel enthousiasme ingevuld.
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Defilé ponykamp 1979

Kinderspelen Koninginnedag 1989

Midzomerfeesten 1991

Huttenbouwfeest 1997

Hittegolf festival 2019

Afbeedling 2; Evenementen door de jaren heen
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2. De opgave
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2.1 Het huidige plein
Uit de enquêtes komt naar voren dat het huidige
plein slecht wordt gewaardeerd. Veel gehoorde
aandachtspunten zijn; ‘ongezellig’, ‘de kuil’ en ‘geen
voorzieningen aan de randen’. Als sterke punten worden
‘veel ruimte’ en ‘voldoende parkeren’ genoemd. 17% gaf
aan geen sterke punten te weten (zie uitkomsten enquête,
figuur 6). Vanuit de ruimtelijke analyse van het plein zijn
aanvullend een aantal belangrijke punten naar voren
gekomen (Afbeelding 3):

?

P

X

P

•

P

P

!

•

?

P
•

Legenda
Discontinuteit lint
X Wanden geen relatie met het plein

?
P
P

•

Leegstand
Plein omringd door parkeren
Strakke omzooming door bomenrij
“De Kuil” heeft lage waardering
Plein opgedeeld in twee delen

•

Geen verblijfskwaliteit
Afsnijroute langzaam verkeer

De grote schaal van het plein past niet bij de schaal
?
van de bebouwing in de omgeving. HetXoostelijk
P heeft geen
deel van
het plein is groot en leeg en
P
verblijfskwaliteit (afbeelding 6).
Parkeren vindt in de huidige situatie plaats rondom
X
het plein. Hierdoor ontstaat er een ‘blikke kraag’ die
P
het plein afsluit
van zijn omgeving
(afbeelding 5).
P
De wegen rondom het !plein (de rondweg) en de
aangrenzende bebouwing hebben weinig relatie met
het plein, waardoor deze autonoom in zijn omgeving
gelegen is (afbeelding 7).
De kuil, de bomenrij en de diverse
inrichtingselementen liggen op willekeurige plekken

•

X

X

P

op het plein, waardoor de inrichting rommelig oogt.
Ondanks de dubbele bomenrij heeft het plein een
stenige uitstraling. Daarnaast nodigt het niet uit om
er te verblijven.
Het plein is slecht zichtbaar vanaf het historische
lint (Hoolstraat); het ligt verstopt achter de bomenrij
en de rij geparkeerde auto’s (afbeelding 4). De
doorgaande lijn van de Hoolstraat wordt ter hoogte
van het plein onderbroken en de routing rondom
is onduidelijk met name voor langzaamverkeer
(afbeelding 3).
Het Willem-Alexanderplein behoort samen met
het Haenenveld tot de grootste openbare ruimte in
Teteringen. Verder zijn er veel kleinere, traditioneel
ingerichte speelplekken in de woonbuurten
(afbeelding 8). Er zijn echter geen speelplekken of
andere openbare ruimten in het gebied direct ten
zuiden van het Willem-Alexanderplein (afbeelding 9).

! Conflict rijrichting auto’s en fietsverkeer

Afbeelding 3; Aandachtspunten kaart

Afbeelding 4; Niet zichtbaar vanaf het lint

Park/plantsoen
Speelplaats
Plein

Afbeelding 5; Blikke kraag van auto’s
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Afbeelding 6; Leeg plein, geen verblijfskwaliteit
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Afbeelding 7; Autonoom in de omgeving

Afbeelding 8; Traditioneel ingerichte speelplekken
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Afbeelding 9; Openbare ruimten in Teteringen
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2.2 Dorpshart
In de enquêtes is gevraagd welk woord het beste
de gewenste identiteit en functie van het WillemAlexanderplein omschrijft. Bijna de helft van de
respondenten (45%) geeft aan het plein graag als
Dorpshart te zien en (33%) van de respondenten geeft
aan het plein als ontmoetingsplek te willen zien (zie
uitkomsten enquête, figuur 8). Er is echter een groot
verschil tussen het huidige gebruik van het plein en de
hierboven beschreven gewenste identiteit. Het plein
wordt voornamelijk bezocht voor de pinautomaat en
georganiseerde evenementen (zie bijlage figuur 4 en 5).

Willem-Alexanderplein

Het Willem-Alexanderplein kent twee gezichten
(afbeelding 12); Verdeeld over het jaar worden er
grotere en kleinere evenementen georganiseerd. Dit
zijn onder andere het Hittegolf Festival, het Circus,
Carnaval, Koningsdag en de Dorpsmaaltijd. De
activiteiten die op het plein plaatsvinden zorgen er
voor dat inwoners het plein kennen en er ook komen.
Tijdens deze evenementen is het plein een plek waar
dorpsbewoners samenkomen en elkaar ontmoeten, en
functioneert het Willem-Alexanderplein als dorpshart.
De rest van het jaar mist het plein verblijfskwaliteit,
levendigheid en heeft het plein een sobere en stenige
uitstraling.

De Stee

Dorpsevenementen

Sociaal-maatschappelijke
voorzieningen

De Scheperij
Winkels

De Gouwen
Sporten

Afbeelding 13; Locatie Willem-Alexanderplein omstreeks 1964

Voor horeca is geen duidelijk cluster te onderscheiden.
Deze voorzieningen liggen verspreid door Teteringen
met name aan de Oosterhoutseweg (afbeelding 10).

Afbeelding 14; Willem-Alexanderplein omstreeks 1968

Afbeelding 15; Locatie Willem-Alexanderplein 1975

Afbeelding 12; Het Willem-Alexanderplein heeft twee gezichten;
links: een leeg Willem-Alexanderplein. Rechts: dorpsloop en kermis op het Willem-Alexanderplein 2015

Klankbordgroep ‘Willem-Alexanderplein Actief’

Binnen Teteringen zien een aantal verschillende
‘clusters’ (afbeelding 11) .
•
De Scheperij; Dagelijkse voorzieningen en winkels
•
De Stee; Sociaal-maatschappelijke voorzieningen
•
De Gouwen; Sporten

Als we terug kijken in de geschiedenis van het plein
heeft het Willem-Alexanderplein van oorsprong
nooit een functie vervult als traditioneel dorpshart
waar alle voorzieningen en horeca samenkomen.
Het huidige plein ligt weliswaar aan het historische

Afbeelding 10; Voorzieningen in Teteringen, versnippert enkele horeca voorzieningen Afbeelding 11; Positie Willem-Alexanderplein binnen verschillende voorzieningen
clusters van Teteringen
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lint waar Teteringen is ontstaan (vroeger niet meer
dan een gehucht met enkele boerderijen en een
kerk), maar op de plek van het plein stond tot in de
jaren ‘60 een boerderij met bijbehorende gronden
(afbeelding 13). Deze werd gesloopt (afbeelding 14) en
de huidige vorm van het plein is pas ontstaan met de
planmatige uitbreidingen van Teteringen in de jaren
‘70/’80. Dit stuk grond naast de kerk werd ingericht
als parkeerplaats (afbeelding 15) maar deed vanaf die
tijd al dienst als evenemententerrein. Sinds 1997 kent
het plein zijn huidige inrichting (afbeelding 16). Een tijd
lang hebben winkels in de plint van Azuree gezeten als
opstap naar een voorzieningen cluster. Dit is helaas
niet verder van de grond gekomen door de keuze
om dagelijkse voorzieningen bij de Scheperij door te
ontwikkelen. (zie ook hoofdstuk 2.3)
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Afbeelding 16; Locatie Willem-Alexanderplein rond 1997
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Terug in de tijd
1870

Route naar vestingswek
Spinolaschans
Kerk op de plek van de
huidige begraafplaats

TO
L

Route naar
landgoed Laanzicht

Het huidige Teteringen was halverwege de 19e eeuw niet meer dan
een gehucht met een kerk op de plek van de huidige begraafplaats en
enkele boerderijen langs een lint. In 1927 is de oude kerk na ruim een
eeuw vervangen voor de bestaande Sint-Willibrorduskerk.
De Oosterhoutseweg (1813-181) is aangelegd als onderdeel van de
Grote Weg van Parijs naar Amsterdam. Op bevel van de Franse keuzes
Napoleon Bonaparte werd gewerkt aan deze steen-weg. Tussen ca.
1900 en 1940 heeft hierover een stoomtram gereden. Op de plek van
het huidige Willem-Alexanderplein was een boerderij gelegen

2019

Lint is niet langer ingericht
als doorgaande weg

De gemeente Teteringen is in 1997 onderdeel geworden van de
gemeente Breda. De gemeente Teteringen besloot voorafgaande
hieraan alle huurwoningen in eigen bezit te verkopen aan een
Bredase woningbouwvereniging. Het geld dat hiermee is verdiend
is gebruikt voor vernieuwing van het Willem-Alexanderplein in 1997,
de reconstructie van de Hoolstraat en andere projecten in het dorp.
De verkeersstructuur rond het plein is indertijd veranderd zodat het
verloop van het historische lint werd opgeknipt.

Willem Alexanderplein
is voor de annexatie
opnieuw aangelegd

Hoolstraat/Hoeveneind
is historisch lint

De bedoeling was om winkels te situeren rondom het WillemAlexanderplein, de winkels in de plint van de Azuree waren hiervoor
een eerste aanzet. De verkeersstructuur werd echter ongeschikt
bevonden waarna uiteindelijk gekozen is om de Scheperij verder uit te
breiden. De ontwikkeling van het Willem-Alexanderplein is vervolgens
op een laag pitje komen te staan. De winkels die er waren, zijn
grotendeels vertrokken.

Oosterhoutseweg is een van de
eerste geplande doorgaande wegen
in omgeving. Breda - Oosterhout.

<1930

1985-2019

2019

1960

Kerk verplaatst van
begraafplaats naar
huidige locatie

In de jaren ‘50 is Teteringen gaan groeien door de komst van forenzen
die onder meer werkten bij de kazernes in Breda. In eerste instantie
begon het dorp te groeien vanaf de kruising van het oude lint met de
Oosterhoutseweg, richting het noorden, maar ook de linten, met name
de Hoolstraat, waren aanzienlijk aan het verdichten.
In deze tijd bestond het Willem-Alexanderplein nog niet. Lange
tijd heeft op deze plek een boerderij gestaan. Pas in 1964 is deze
aangekocht en afgebroken en ontstond er ruimte voor een plein op
deze locatie.

Bebouwing op grote
kavels langs verharde
Kerkstraat

Woonakker:
woningbouw

Teteringen gaat de komende jaren nog sterk groeien. Aan de
westzijde worden de Bouverijen gerealiseerd met circa 650 nieuwe
woningen. Daarnaast bestaan er ook plannen voor woningbouw ten
noorden van Teteringen langs de Mortelweg, de Woonakkers. Verder
staat de vernieuwing van winkelcentrum Scheperij op de planning,
waarmee Teteringen een modern winkelcentrum krijgt voor de
dagelijkse voorzieningen.

Nieuw ontwerp
Willem Alexanderplein

Vernieuwing
winkelcentrum
Scheperij

Vanuit de kruising begint
Teteringen te verdichten en
planmatig uit te breiden
Bouverijen:
650 woningen

Toekomst

1930-1960

1990

Tereringen breid uit, eerst tussen
het lint en de Oosterhoutseweg,
vervolgens naar de oostzijde

Lint is ingericht als
doorgaande route

Kerkweg wordt onderbroken
en is geen doorgaande
oost-west route meer

Bebouwing op Willem
Alexanderplein is weg, er is
een (parkeer)plein aangelegd

P

Willebrodstraat is doorgaande
verbinding tussen
Oosterhoutseweg en lint

Komst winkelcentrum Scheperij

Teteringen is steeds verder gegroeid met planmatige uitbreidingen.
Om al deze woningen te kunnen ontsluiten werd de Hoolstraat
ingericht als dorpsontsluitingsweg. De Kerkstraat is in deze tijd
geknipt waarmee de historische route tussen de begraafplaats
en landgoed Laanzicht doorbroken werd. Hiermee werd de
Willebrordstraat de verbinding tussen het winkelcentrum en de
Hoolstraat voor autoverkeer. In deze periode is ook het WillemAlexanderplein aangelegd. Destijds was de oostzijde van het plein
ingericht als parkeerplein en de westzijde was ingericht als groen
plantsoen met een muziekkapel.

1960-1985
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Kerkhof

2.3 Voorzieningen
In de enquête is aangegeven dat bewoners van
Teteringen levendigheid op het plein missen en het
daarom niet vaak bezoeken. 6 op de 10 respondenten
brengen met name een bezoek aan het plein voor
de pinautomaat. 5 op de 10 bezoeken het plein bij
evenementen en 2 op de 10 voor de markt of horeca.
Respondenten zien graag meer voorzieningen rondom
het plein, waarbij horeca en terrassen het meest worden
genoemd (zie uitkomsten enquête, figuur 14 en 15). 90%
van de respondenten is het eens met de stelling dat
horeca bijdraagt aan de levendigheid en 3 op de 10 geeft
‘horeca’ als antwoord op de vraag wat er zou moeten
veranderen om het Willem-Alexanderplein in de toekomst
vaker te bezoeken.

Kerk

Mogelijke komst
Zorgcentrum
(leegstaande)
winkelruimte

Zorgcentrum

Dorpsherberg

het oude Rabobank gebouw. Dit is een zeer welkome
ontwikkeling en zal bijdragen aan de levendigheid
rondom het plein. Toch zal het aantal dagelijkse
bezoekers relatief laag blijven ten opzichte van
bijvoorbeeld de Scheperij.
De mogelijke komst van deze nieuwe voorziening en
een aantrekkelijke inrichting van het plein kunnen echter
wel voor een impuls zorgen. Het plein ligt tevens langs
enkele functionele en recreatieve fietsroutes en ligt op
de schakel tussen nieuw en oud Teteringen (afbeelding
18 en 19). Wellicht geeft dit aanleiding voor nieuwe
voorzieningen om zich aan het plein te vestigen.

Door de ligging van het Willem-Alexanderplein aan de
rand van Teteringen en het lage bezoekersaantal rijst de
vraag hoe aantrekkelijk deze plek is voor de vestiging
van nieuwe voorzieningen. Bij de aanleg van het huidige
Willem-Alexanderplein in 1997 was het voornemen
winkels aan het plein te situeren, de start hiervoor is
gemaakt in de plint van het Azurée gebouw. Uiteindelijk
is vanuit verkeerskundig oogpunt besloten om niet aan
het Willem-Alexanderplein een voorzieningencluster te
maken, maar het winkelcentrum de Scheperij, gelegen
aan de hoofdontsluitingsweg, verder door te ontwikkelen.
Hierdoor zijn de winkels aan het Willem-Alenxanderplein
in de loop van de jaren verdwenen (afbeelding 17 en 20).
Voor het huidige Willem-Alexanderplein zijn er plannen
om een nieuw zorgcentrum te bouwen op de plek van

Afbeelding 17; Huidige voorzieningen rondom het plein
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u
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g

Woonakker

Vernieuwing winkelcentrum Scheperij

Bouverijen:

Bouverijen:
650
woningen
650
woningen

Nieuwe

Afbeelding 18; Huidige fietsroutes en nieuwe oost west verbinding voor
langzaam verkeer verbind nieuwe woonwijken met winkelcentrum.
Willem-Alexanderplein ligt op de schakel
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Kadijk

Afbeelding 19; Plannen in Teteringen

Klankbordgroep ‘Willem-Alexanderplein Actief’

Afbeelding 20; leegstand in plint van Azurée gebouw
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Afbeelding 21; Nieuwbouwplannen Winkels De Scheperij
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3. De toekomst
Van Willem-Alexanderplein naar Willem-Alexanderpark

Een groene uitstraling

Gezelligheid en levendigheid

Een plek om te ontmoeten

Horeca + terrasjes

Een gezellig en fijne sfeer

Het water (trekt aan)

Kerk prominent aanwezig

Plek om te spelen voor kinderen

3.1 Het Willem-Alexanderpark; een groen en
aantrekkelijk verblijfsklimaat
Het Willem-Alexanderplein moet een plek worden met
een groene uitstraling. Een plek waar de inwoners van
Teteringen trots op zijn en waar zij zich mee kunnen
identificeren. Uit meerdere vragen in de enquête komt
naar voren dat er een grote wens is voor een groene
inrichting van het plein. Groen en water worden als
prioriteit nummer één gekozen voor de toekomstige
inrichting (zie uitkomsten enquête, figuur 13). Ook wordt
groene uitstraling als belangrijkste rede genoemd bij
de keuze van het gewenste sfeerbeeld voor het WillemAlexanderplein (zie uitkomsten enquête, figuur 9 en 10).
Met een groene inrichting krijg het Willem-Alexanderplein
een nieuwe identiteit. Een identiteit die past bij de
wensen van de inwoners en de opgaven van deze tijd.
We krijgen steeds meer te maken met langere periodes
van droogte en hitte, maar ook periodes waarin in korte
tijd veel neerslag valt. Een groene inrichting maakt plein
en omgeving bestendig voor klimaatveranderingen zoals
hittestress en wateroverlast. Groen draagt daarnaast bij
aan een prettige sfeer en een aangenaam verblijfsklimaat.

Afbeelding 22; Gekozen sfeerbeelden uit de enquête met meest passende sfeer voor het plein In steekwoorden de bijbehorende motivatie

Afbeelding 23; Ruimte voor evenementen in het groen
Coninckplein Roeslare - Boom Landscape

Afbeelding 25; Verblijven en
Pastoor vullinghsplein Grubbenvorst
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Van plein naar park
Het kale en stenige karakter van het plein wordt
veranderd in een groene parkachtige ruimte (afbeelding
24). Het Willem-Alexanderplein wordt het WillemAlexanderpark. Een plek die uitnodigt tot verblijven
en ontmoeten, ook op de momenten dat er geen
evenementen of activiteiten zijn. Een plek waar ruimte is
om te spelen en bewegen in een groene omgeving voor
verschillende leeftijden en doelgroepen (afbeelding 26).
Het plein wordt ingericht met elementen die gebruik en
verblijf stimuleren. Het gebruik moet zich volgens de
respondenten met name richten op spelen en zitten. (zie
uitkomsten enquête, figuur 11).
Een groene inrichting met diversiteit aan beplanting,
boomsoorten en de mogelijkheid tot het bergen van
regenwater is van belang om het plein toekomst
bestendig te maken. We moeten rekening houden met
de veranderingen in het klimaat; langere periodes van
droogte en hitte, maar ook periodes waarin veel regen
valt.
Als we op grotere schaal kijken zien we dat door het
Willem-Alexanderplein groen in te richten deze gaat
mee gaat doen in een reeks aan groene ruimtes gelegen
langs het oude lint zo wordt het plein onderdeel van deze
grotere structuur (afbeelding 27)

Afbeelding 24; Diverse beplanting en vaste plantvakken
Grote Kerkplein in Rotterdam

Afbeelding 26; Spelen en bewegen in het groen voor alle doelgroepen
De beweegbank

Klankbordgroep ‘Willem-Alexanderplein Actief’
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3.2 Dorpshart tijdens evenementen
Evenementen in een groen decor
Uit de enquêtes komt naar voren dat alternatief gebruik
zich naast spelen en zitten, moet richten op muziek en
evenementen (zie uitkomsten enquête, figuur 11 en 13).
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Op basis van de huidige functie als evenementenplein
onderscheidt het Willem-Alexanderplein zich van andere
plekken in Teteringen. Er is hier geen sprake van een
traditioneel dorpshart waar we vaak een cluster aan
voorzieningen zoals horeca en winkels zien. Wanneer
hier evenementen plaatsvinden functioneert het WillemAlexanderplein echter wel als een dorpshart, een plek
waar de inwoners samenkomen en elkaar ontmoeten. Het
is belangrijk dat dit een aantrekkelijke plek blijft voor het
organiseren van evenementen en dat hiermee rekening
wordt gehouden bij de herinrichting. Een parkachtige
omgeving als decor voor evenementen (afbeelding 23).
3.3 Voorzieningen rondom het park; een park met
aantrekkingskracht
Het is belangrijk om bij de herinrichting de bestaande
voorzieningen te integreren. De bestaande voorzieningen
krijgen een ‘gezicht’ aan het park en zijn goed
toegankelijk vanuit het park. Het nieuwe WillemAlexanderpark kan bijdragen aan de aantrekkingskracht
van bestaande voorzieningen.
Het is niet erg aannemelijk dat er in de toekomst weer
winkels naar deze plek zullen komen, wel zijn er plannen
voor het realiseren van een nieuw
zorgcentrum op de plek van de voormalige Rabobank.
Dit maakt de komst van voorzieningen gerelateerd aan
zorg dan ook zeker denkbaar. Naar de haalbaarheid
van het zorgcentrum op deze locatie wordt momenteel
onderzoek gedaan.
Voor de beleving en de leefbaarheid van het plein is
het belangrijk dat de leegstand in de plint rondom het
plein wordt aangepakt. De herinrichting van het plein
kan hier een positieve bijdrage aan leveren maar op
de daadwerkelijke invulling van de plinten heeft de
klankbordgroep geen invloed. De klankbordgroep heeft
de gemeente Breda gevraagd de leegstand in de plinten
op te pakken.

Afbeelding 27; Ligging aan het historische lint, opeenvolging van groene ruimtes aan
het lint en nabijheid van het landschap
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4. De inrichting
Programma van Eisen voor de herinrichting
2000 m2

PRETTIG VERBLIJVEN IN GROEN

RUIMTE VOOR EVENEMENTEN

Aan de hand van een aantal thema’s is het programma
van eisen verder uitgewerkt. Dit PvE heeft betrekking
tot de ruimtelijke inrichting van het toekomstige park, en
geeft handvaten voor het maken van het ontwerp (zie ook
afbeelding 28, 29 en 30). Op het gehele ontwerp is naast
onderstaande punten het PVE beheer van de gemeente
Breda van toepassing.

SPELEN EN BEWEGEN

P
GEZICHT AAN HET PLEIN

KLIMAAT

VOOR ALLE DOELGROEPEN

Groen
Het kale en stenige karakter van het plein verandert in
een intieme, groene, parkachtige inrichting dat uitnodigt
tot verblijf.
•
Groen is één van de basisingrediënten voor de
herinrichting. Het draagt bij aan het vergroten van de
intimiteit en de aantrekkelijkheid van het toekomstige
park.
•
Het toekomstige park is jaarrond groen en biedt elk
seizoen een aantrekkelijk verblijfsklimaat.
•
De dubbele bomenrijen worden grotendeels
behouden en worden geïntegreerd in het ontwerp.
Vanwege de omvang die de bestaande bomen al
hebben zijn deze van waarde voor het toekomstige
park.
•
Er wordt een BEA (Bomen Effect Analyse) uitgevoerd
om te bepalen wat de conditie is van de bestaande
bomen.
•
Zoveel mogelijk behoud van bestaande bomen,
afgestemd op uitkomsten van de BEA
•
Het kwaliteitsniveau van het gazon ter plaatsen van
de evenementenruimte moet hoog zijn.

PARKEREN

DIVERSE GROENE INRICHTING

HELDERE ROUTING

Afbeelding 28; Spelregels voor de herinrichting

l l

Verbinden met de omgeving
•
Het is belangrijk om bij de herinrichting de
bestaande voorzieningen te integreren. De
bestaande voorzieningen krijgen een ‘gezicht’ aan
het toekomstige park en zijn goed toegankelijk vanaf
het plein.
•
De inrichting wordt autoluw met aandacht voor
duidelijke en aantrekkelijke routes voor langzaam
verkeer.
•
In de uitwerking is aandacht voor de bestaande
verkeersstructuur. In overleg met de verkeerskundige
van de gemeente wordt gekeken of deze aangepast
kan worden om de relatie tussen de randen en het
toekomstige park te versterken.

l

l l l l l

Spelen, bewegen en ontmoeten
Het park bevat een grotere diversiteit aan functies dan in
de huidige situatie die actief gebruik stimuleren voor alle
doelgroepen
•
De toekomstige inrichting heeft een prettig
verblijfsklimaat, nodigt uit tot verblijven en biedt
diverse zitmogelijkheden (in de zon of schaduw,
formeel of informeel)
•
De inrichting stimuleert verschillende vormen van
gebruik, zoals zitten en spelen voor verschillende
leeftijdsgroepen en doelgroepen.
•
Het toekomstige park is toegankelijk voor alle
doelgroepen.
Afbeelding 29; Een groene inrichting van gevel tot gevel
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Afbeelding 30; Voorzieningen met gezicht aan het plein en een heldere routing
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Ruimte voor evenementen
Evenementen in een groen decor maken het dorpshart.
•
Er is +/- 2000 m2 aan vrije ruimte voor het
organiseren van evenementen.
•
Het toekomstige park biedt voldoende ruimte voor
de wekelijkse markt .
•
In de uitwerking wordt onderzocht of realiseren van
een paviljoen/gebouwtje haalbaar is en kan bijdragen
aan het organiseren van meerdere evenementen.
•
De elektriciteitskast wordt bij voorkeur behouden, op
dezelfde plek (mits dit niet een goede indeling van
het toekomstig park in de weg staat).
Klimaat
In Nederland krijgen we te maken met steeds langere
periodes van droogte en hitte, maar ook periodes
waarin in korte tijd veel neerslag valt. Om het plein
toekomstbestendig te maken is het belangrijk om in te
spelen op de klimaatveranderingen.
•
Het regenwater wordt afgekoppeld van het riool.
•
Piekbuien worden tijdelijk in het toekomstige park
gebufferd alvorens het water wordt afgevoerd.
•
Er wordt gewerkt met diverse en toekomst
bestendige beplanting die van waarde is voor de
biodiversiteit.
•
Er worden zoveel mogelijk bestaande
verhardingsmaterialen hergebruikt in het nieuwe
ontwerp.
•
Er zijn plekken in het toekomstige park voor
verkoeling op hete dagen, bijvoorbeeld in de vorm
van een waterelement of schaduwplekken.
Parkeren
•
Als uitgangspunt is vooraf meegegeven dat het
aantal parkeerplaatsen gelijk blijft aan de huidige
situatie. Dit kom neer op totaal 110 parkeerplaatsen.
Dit botst met de ambitie voor het realiseren van een
groen park met aantrekkelijke verblijfskwaliteit. In
overleg met de gemeente Breda wordt gekeken of er
onderscheid gemaakt kan worden in permanente en
tijdelijke plekken en of het parkeren mogelijk elders
opgelost kan worden.
•
Parkeren gebeurd bij voorkeur dicht bij de
voorzieningen (zoals kerk, Dorpsherberg en mogelijk
toekomstig zorgcentrum)
Inrichting overig
•
Materialen worden afgestemd op materialen in de
omgeving
•
Voor de openbare verlichting moet een lichtontwerp
gemaakt en getoetst worden. Er wordt Led
verlichting toegepast.
•
Afvalcontainers bij voorkeur laten staan en moeten
bereikbaar zijn voor ophaaldiensten
•
De huidige riolering blijft gehandhaafd en het
bestaande stelsel wordt ontlast door regenwater
zoveel mogelijk af te koppelen.
•
De Kijkzuil blijft behouden, bij voorkeur op dezelfde
plek.
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5. Vervolg
De klankbordgroep wil iedereen bedanken voor het
enthousiasme waarmee de enquêtes zijn ingevuld. De
volgende stap is het maken van een schetsontwerp
voor de herinrichting van het Willem-Alexanderpark.
Voorgaand programma van eisen geeft hiervoor de
handvaten. We houden de bewoners van Teteringen
daar graag bij betrokken. De klankbordgroep zet zich
actief in voor het maken van het schetsontwerp en
het organiseren van twee inloopbijeenkomsten. De
eerste wordt tussentijds georganiseerd waarin wordt
teruggekoppeld wat er gedaan is met de uitkomsten van
de enquête. De tweede aan het einde van de ontwerpfase
om het ontwerp te presenteren. Tijdens de bijeenkomsten
kan iedereen reageren op de uitkomsten en aanvullingen
doen.
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