
Van plein naar park 
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2. Het proces: Lessen en mijlpalen 

3. Het ontwerp ‘van plein naar park’ 

4. Nu aan de slag!



•  Het Willem Alexanderplein werd eind jaren zestig gerealiseerd 
•  Voordat Teteringen in 1997 definitief opging in Breda is het plein opgeknapt 
•  Het ontwerp ging destijds uit van de komst van winkels 

1969 1975 1997

Het ontstaan van het Willem Alexanderplein 
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Kinderspelen Koninginnedag 1989 Midzomerfeesten 1991

Hittegolf festival 2019

Defilé ponykamp 1979

Huttenbouwfeest 1997

Het dorpshart tijdens evenementen   

Dorpsloop en kermis 2015



Maar de rest van het jaar is het Willem Alexanderplein kaal en leeg

•  Stenige en gedateerde inrichting met weinig verblijfskwaliteit 
•   Autoparkeren is dominant
•  Leegstand aan de randen van het plein



Het broeit al sinds 2016..

2016

Nov. 2016: 
Raadsmotie met oproep tot college om 

verbeterplannen voor het WA plein en de 
Markt in Prinsenbeek uit te werken en 

naar de raad te brengen (€120.000 werd 
gereserveerd voor WA plein)

Maart 2017: Initiatief 
Kroonenberg Groep, 
realiseren woningen 

Juni 2017: Omwonende star-
ten initiatief 

“Mooi Willem 
Alexanderplein”  

Okt. 2017: Ontwerpateliers 
en presentatie plan “Mooi 

Willem alexanderplein” 

Mei 2017: Plan gezondheids-
centrum

Jan. 2018: Besluit B&W 
a. onderzoek haalbaarheid zorgcentrum    
b. niet instemmen met B&B 
c. geen woningen op de grondlaag Azurée 
d. plan Mooi-Teteringen betrekken bij 
de ruimtelijke programmatische 
verkenning voor aanpassing van 
het WA-plein in Teteringen

Voorjaar 2018: 
“Mooi Willem Alexanderplein” 

heft zich op

Nov. 2017: Initiatief B&B in 
oude Rabobank



                    Op deze foto missen Rick van Hooijdonk en Karin van de Berg 

• Maart 2019: vraag van vz. Dorpsraad (Hein Anthonissen) aan de 
nieuwe werkgroep of wij een “laatste poging”  willen ondernemen om 
met een verbeterplan te komen voor het WA-plein”

De werkgroep “Willem Alexander Actief” 
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Onze aanpak 

“Betrek het hele dorp er bij, 
zorg voor draagvlak.”  



Onze aanpak 
Burgerparticipatie: de communicatie 

De website



Posters in het dorp
Artikelen in krant
Flyers in de brievenbus
Facebook pagina

Onze aanpak 
Burgerparticipatie: de communicatie 



Onze aanpak 
Vertegenwoordiging van belanghebbende in de werkgroep 

De werkgroep 
“Willem Alexander actief” 

Omwonenden     

Evenementen 
organisatie

Dorpsherberg 
 

Zorg 

Kerk

Groenbeheer

Jeugdactiviteiten

Residentie 
Azuree 

Jong/oud  



Onze aanpak 
Samenwerking met Gemeente Breda en 
Ontwerp- en participatiebureau 

De werkgroep 
“Willem Alexander actief” 

Urban Synergy

Gemeente Breda 



Onze aanpak

De werkgroep 
“Willem Alexander actief” 

Urban Synergy

Gemeente Breda 

Draagvlak in het dorp

Alle reeds opgehaalde 
kennis, ontwerpen etc.

Gedragen ontwerp 

Betrekken van gemeenten: 
specialisten, bestuurders, wijkbeheerders



Het proces 

Fase 1
Inventarisatie van wensen 
en randvoorwaarden 

Check bewoners 

Check bewoners 

Burgerparticipatie:
ophalen wensen 

Burgerparticipatie:
schetsontwerp 

Burgerparticipatie:
voorlopigontwerp

Fase 2
Het eerste schetsontwerp 

Fase 3 
Het voorlopig ontwerp

(Oktober - December 2019)

(Feb - Maart 2020)

(Juni - Augustus 2020)

Programma 
van eisen

Plan
‘van plein 
tot park’



Burgerparticipatie fase 1: oktober 2019  
“Wat vindt u van het huidige plein en wat zijn uw wensen voor de toekomst?”

• Enquêtes bij supermarkt, huisartsen, sportverenigingen, scholen en online

• Meer dan 1.150 ingevulde enquêtes!                                                                      
(Teteringen kent 3.190 huishoudens en 8.065  inwoners) 

 



• Resultaat: Groen, water, warme verblijfs- en ontmoetingsplek                                  
(Dorpshart) met ruimte voor evenementen, markt, terrasjes en waterelement. 



• Online presentatie en enquête 
vanwege corona.

• Meer dan 1400 bezichtigin-
gen en 450 volledig ingevulde    
enquêtes.

• Resultaat: enthousiasme, par-
keren (mag minder),  verkeer 
(eenvoudig houden), scheiding   
groen en verkeer verscherpen, 
aandacht voor spelen    

Burgerparticipatie fase 2: maart/april 2020  
Eerste schetsontwerp voorgelegd aan het dorp



Burgerparticipatie fase 3: juli 2020 
Akkoord ophalen voor het voorlopig ontwerp

• Online presentatie met enquête en            
inloopbijeenkomst op het plein.

  
• Ca.750 volledig ingevulde enquêtes (zomer-

tijd en Coronacrisis) 
  
• 96% akkoord met ontwerp

• Kritische kanttekening omvang parkeren; 
past niet bij een park

• Entree parkeren op een andere plek

• Beheer WA park: 158 reacties 
• 1 keer per jaar en 16 reguliere basis.

Steunt 
u het 

ontwerp?

4%

96%

Ja Nee
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Drie uitgangspunten voor de toekomst  

Het Willem Alexanderplein; 
Een groen en aantrekkelijke 

verblijfsplek

Het dorpshart  tijdens 
evenementen

Verbinding met omgeving 
 en voorzieningen



Randvoorwaarden voor het ontwerp 

Verbinding met 
de omgeving

Duurzaamheid Spelen, bewegen 
en ontmoeten

Groene parkachtige 
omgeving

Rekening houden 
met meer extreme 

weersomstandigheden

Circulariteit - hergebruik 
van materialen 

Bijdragen aan 
biodiversiteit

Huidig aantal 
parkeerplaatsen 

behouden

2000m2 beschikbaar 
voor evenementen, de 

markt en het circus. 

Duidelijke routing voor 
wandelaars, fietsers en 

automobilisten 

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

Jaarrond groen en 
diversiteit aan soorten

Groen van gevel tot 
gevel



Een duurzaam en klimaatbestendig 

Rekening houden 
met meer extreme 
weersomstandigheden

Circulariteit Bijdragen aan 
biodiversiteit

Wateropvang 
• Afkoppelen van het riool 
• Toepassen halfverharding
• Opvangen in het groen

Hittestress 
• Koele verblijfsplek (schaduw)
• Groen zorgt voor verkoeling van de 

lucht 
• Waterelement

Luchtkwaliteit
• Vergroenen

•  Zoveel mogelijk verschillende soor-
ten bomen en struiken

•  Klimaatbestendige soorten

•  Dracht en waard soorten 

• Hergebruik van         
inrichtingselementen

• Hergebruik van bestrating als 
fundering 

• Hergebruik bomen voor     
speelelementen



Een duurzaam en klimaatbestendig in cijfers: van plein naar park

Oppervlak groen:     0%
Oppervlak halfverhard:       15%
Oppervlak verhard:    85%

Oppervlak groen:      48%
Oppervlak halfverhard:         27%
Oppervlak verhard:       25%



Het plan “van plein naar park” 



Het plan “van plein naar park” 
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Azuree 

Kerk 

Het grasveld ten westen van het 
wandelpad is altijd autovrij, kinderen 

kunnen hier veilig spelen.  

Wandelpad van 
halfverharding

(2m breed) 
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Aan de rand van het park liggen 
verharde parkeerplaatsen, dicht 

bij de voorzieningen zoals de kerk, 
dorpsherberg en zorg.  

A
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Multifunctionele inrichting voor jong en oud 

Groot
speeltoestel

Parcour van speel/
beweegtoestellen + 
zitplekken aan 
het wandelpad 

Plein

Waterelement 
kioskkiosk

Parkeren
Markt
Evenementen

GEZONDHEID 
EN BEWEGEN

ONTMOETEN 
EVENEMENTEN

Kijkzuil opnieuw 
ingepast



Impressies plan “van plein naar park” Kerk
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Zicht vanuit de Hoolstraat richting de kerk
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Zicht vanuit het park richting de kerk
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Zicht vanuit Hoolstraat richting het park
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Zicht vanuit de dorpsherberg richting de begraafplaats
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1. Introductie
 
2. Het proces tot nu toe
  Lessen en mijlpalen  

3. Het ontwerp ‘van plein naar park’ 

4. Nu aan de slag! 



Dorpshart van nu is stenig, verlaten en op sterven na dood. 
Iedereen baalt ervan!  

Redenen om nu aan de slag te gaan 



Redenen om nu aan de slag te gaan 

Breed draagvlak onder de bevolking voor groen, klimaatbestendig, biodivers en circulair park.

Steunt 
u het 

ontwerp?

4%

96%

Ja Nee



Redenen om nu aan de slag te gaan 

Sluit aan op ambitie van Breda om eerste Europese stad in groen park te worden



Redenen om nu aan de slag te gaan 

Gezondheidscentrum komt definitief in het oude Rabobank gebouw en het plan biedt een aan-
trekkelijke groene setting voor de strip onder Azuree



Redenen om nu aan de slag te gaan 

Teteringen groeit straks naar een dorp met een omvang van ca.10.000      inwoners. Hier hoort 
een passend Dorpshart bij waar het dorp trotst op is!
 

Dorpsloop, kermis, hittegolf festival, markten, dorpsmaaltijden, circus, en nog veel meer! 



Redenen om nu aan de slag te gaan 

Na de Markt in Prinsenbeek, de Haagsemarkt in Princenhage, het Nelson Mandelaplein in Tuin-
zigt etc.  nu aan de slag in groeikern Teteringen.
 



Met dit plan “van plein naar park” maken we Teteringen af! 

De Gouwen
Sporten

De Scheperij
Winkels

Willem-Alexanderplein
Dorpsevenementen De Stee

Sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen

Redenen om nu aan de slag te gaan 



Financiën

Een voorzichtige raming levert een bedrag op van ca. € 1, 1 mln ?	

• Met €120.000,= gaan we het niet redden!

• Additionele fondsen voor klimaat, water etc…



Presentatie voorlopig ontwerp
Dinsdag 8 september 2020 


