
In oktober hebben enquêtes plaatsgevonden. Meer 
dan 1.150 inwoners van Teteringen vulden de enquête 
in. De klankbordgroep is erg blij dat de inwoners van 
Teteringen in grote getale hebben gereageerd. 

De resultaten van de enquête  zijn vertaald naar een 
programma van eisen. Het programma van eisen 
omvat de belangrijkste uitgangspunten voor de 
herinrichting van het plein. Met het programma van 
eisen als uitgangspunt hebben we een schetsontwerp 
gemaakt en wij zijn benieuwd wat u van het ontwerp 
vindt. Aan het eind van deze presentatie kunt u 
reageren op het ontwerp. Met de reacties die wij 
ontvangen werken wij toe naar een definitief ontwerp. 
Het definitieve ontwerp wordt, nadat we dat aan jullie 
ter goedkeuring hebben voorgelegd, aangeboden aan 
de gemeente Breda. 

 

Waar staan we nu in het proces? 



Uit de enquêtes komt 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, 
behalve tijdens evenementen. 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. 
Wat betreft activiteiten ziet men er graag ontmoeten, 
zitten, spelen en behouden van ruimte voor 
evenementen. 

Wilt u nog meer weten over de uitkomsten van de enquête, deze 
vind u op www.willem-alexanderplein.nl onder tabblad ‘resultaten’.

Uitkomsten enquêtes   



1. Een groen en aantrekkelijk 
verblijfsklimaat

Het Willem-Alexanderplein 
moet een plek worden met een 
groene uitstraling. Het kale en 
stenige karakter van het plein 
wordt veranderd in een groene 
parkachtige ruimte. Het Willem-
Alexanderplein wordt het Willem-
Alexanderpark. 

2. Dorpshart tijdens evenementen 

Het is belangrijk dat het Willem-
Alexanderplein een aantrekkelijke 
plek blijft voor het organiseren 
van evenementen, deze functie 
onderscheidt het Willem-
Alexanderplein van andere plekken 
in Teteringen. Het toekomstige 
Willem-Alexanderpark biedt een 
parkachtige omgeving als decor voor 
evenementen. 

3. Voorzieningen rondom het park 

De bestaande voorzieningen krijgen 
een ‘gezicht’ aan het park en zijn 
goed toegankelijk vanuit het park. 
Het nieuwe park kan een positieve 
bijdrage leveren aan het terugdringen 
van de leegstand in de plint rondom 
het plein maar op de daadwerkelijke 
invulling van de plinten heeft de 
klankbordgroep geen invloed.

De drie belangrijkste pijlers in het programma van eisen   

Wilt u nog meer weten over het programma van eisen, deze vind u op www.willem-alexanderplein.nl onder tabblad ‘resultaten’.



 Ondergrondse 
infrastructuur 

Verbinding met 
de omgeving

Klimaat Spelen, bewegen 
en ontmoeten

Groene parkachtige 
omgeving

Rekening houden 
met meer extreme 

weersomstandigheden

Huidig aantal 
parkeerplaatsen 

behouden

2000m2 beschikbaar 
voor evenementen 

Duidelijke routing voor 
wandelaars, fietsers en 

automobilisten 

De ondergrondse 
infrastructuur en 

elementen die hieraan 
verbonden zijn, 

zoals de kijkzuil en 
elektriciteitskasten 
blijven behouden

Voorzieningen krijgen 
een gezicht aan het 
park en zijn goed 

bereikbaar vanuit het 
park

Parkeren dicht bij 
voorzieningen

Verschillende functies:  
spelen, sporten, 

ontmoeten en uitrusten

Programma voor alle 
doelgroepen

Parkeerplaatsen op 
gewapend gras

ParkerenGroen

Uitganspunten voor het schetsontwerp 

Jaarrond groen en 
diversiteit aan soorten

Groen van gevel tot 
gevel

Wilt u nog meer weten over het programma van eisen, deze vind u 
op www.willem-alexanderplein.nl onder tabblad ‘resultaten’.



Het schetsontwerp vanuit de lucht

• Van stenig plein naar een groene 
parkachtige omgeving 

• Parkeren aan de rand op verharding 
en op het veld op verstevigd gras



Zicht vanuit de Hoolstraat richting de kerk 
Kerk

Willebrordstraat

Hoolstraat

Kijkrichting 

• Kijkzuil als water- en speelelement
• Fietsroute door het park 



• Een plek met een aantrekkelijke, 
groene uitstraling die in het zicht ligt 
vanuit de Hoolstraat 

Zicht vanuit Hoeveneind/kerk richting de Hoolstraat
Kerk

Willebrordstraat

Hoolstraat

Kijkrichting 



• Verschillende soorten bomen 
• Halfverharde paden voor wandelaars
• Plekken om te spelen,sporten en zitten 

aan het halfverharde wandelpad 

Zicht vanaf de kerk richting de Dorpsherberg 
Kerk

Willebrordstraat

Hoolstraat

Kijkrichting 



• Plekken om te ontspannen in de 
groene omgeving 

• Parkeren op verstevigd gras en aan 
de randen van het park

Zicht vanuit het park richting Residentie Azuree
Kerk

Willebrordstraat

Hoolstraat

Kijkrichting 



• Groen van gevel tot gevel 
• Borders met vaste beplanting 
• Parkeren dicht bij voorzieningen

Zicht vanaf de Dorpsherberg richting Residentie Azuree
Kerk

Willebrordstraat

Hoolstraat

Kijkrichting 



Plek voor spelen, 
ontmoeten en 
eventueel terras*

Plek voor spelen, 
ontmoeten en 
eventueel terras*

Elektra kasten 
bekleden

Kijkzuil als 
waterelement
met spelen

Legenda

Halfverharding

Border

Verstevigd/gefundeerd 
gras

Parkeervakken 
hergebruikte 
betonstraatsteen

Nieuwe bomen

Bestaande bomen

Indicatie mogelijke plek
spelen/verblijven/
ontmoeten

Plattegrond van het schetsontwerp  

*  Of de ruimte in de rand       
    van het park in gebruik           
    wordt genomen als terras      
    is afhankelijk van de     
    invulling van de plint. 



Hoe maken we het plein toekomst- en klimaatbestendig? 

Minder verharding Diversiteit van bomen en beplanting draagt bij aan biodiversiteit Duurzame materialen

Bomen bieden verkoeling tijdens warme dagen 

Klimaatbestendige beplanting 

Regenwateropvang in het groen Circulair gebruik van bestaande materialen 



Parkeren op verstevigde gras en gedeeltelijk langs 

de randen op verharding.

Op het middenterrein is ruimte om evenementen, de 

markt en het circus te organiseren op het verstevigde 

gras.

10 PP

+ Overig aantal 
parkeerplaatsen op gras

15 PP 15 PP

Ruimte voor  
evenementen, 

markt en circus

Parkeren en ontsluiting Ruimte voor evenementen


