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Het programma Mijn Mooi Brabant (MMB) van de 
provincie en haar partners wil bijdragen aan het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Brabant. 
Een goede ruimtelijke kwaliteit zorgt immers voor 
een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Dat draagt 
weer bij aan de vitaliteit van de provincie nu en in de 
toekomst. Het gaat bij ruimtelijke kwaliteit in 
stedelijke gebieden om de ruimte en om de 
inrichting daarvan. 

Ruimte in de stad is schaars. Toch zijn er braaklig-
gende terreinen in de stedelijke gebieden die soms 
al jarenlang braak liggen. Het lukt de samenleving 
niet om een impasse te doorbreken, bijvoorbeeld 
door een lastige eigendomssituatie of politieke 
verdeeldheid. MMB is op zoek gegaan naar wat we 
(meer) zouden kunnen doen met onze ruimtelijke 
‘vacatures’. Er zijn oplossingen gevonden door het 
aanleggen van een collectieve leer- en buurttuin in 
Roosendaal en een pier bij Blauwe Sluis in Den 
Bosch (zie www.mijnmooibrabant.nl). En er is een 
themabijeenkomst ‘Vacant Brabant’ georganiseerd 
met presentaties en debat over de vraag hoe de 

‘vacatures’ in te vullen. 

Zes opbrengstpunten van al het denken en doen:
1. Braakliggende terreinen, je kunt er lang over 

praten, maar de sprekers en praktijkvoorbeel-
den inspireren vooral om zelf aan de slag te 
gaan met het lege terrein in de buurt.

2. Een website over braakliggende terreinen is 
een belangrijke stimulans voor nieuwe (tijdelij-
ke) ontwikkelingen op lege terreinen. Dit 
brengt het probleem zelf in kaart, toont feiten 
en inspireert door het tonen van succesvolle 
voorbeelden. 

3. Overheden hoeven niet direct met regelgeving 
of met grootse plannen te komen, maar moeten 
vooral openstaan voor ideeën die in buurten 
ontstaan en bereid zijn de tijdelijke initiatieven 
te faciliteren, te gedogen of ‘buiten de lijntjes te 
kleuren’. 

4. Een attitude van ‘meer leren denken’ in tijdelijke 
oplossingen, flexibeler omgaan met kansen. 
Tijdelijkheid is dan een overgang naar (meer) 
vaste oplossingen en bestemmingen. Woorden 

als vast, definitief en bestemming zitten nu te 
veel in de weg.

5. Win-win is altijd mogelijk. In Roosendaal heeft 
de gemeente letterlijk (tijdelijk) ruimte 
gegeven. Dat is win-win. De gemeente wist zelf 
ook nog niet wat het ermee aan moest.

6. Men kan nog een stap verder gaan: een boete 
op leegstand. Vergelijk het met antikraakrege-
ling: een anti-hekregeling. Ruimte is te kostbaar 
en te openbaar om zomaar leeg te laten staan. 
Niet benutten geeft anderen, binnen kaders en 
tijdelijkheid, het recht er wél iets mee te doen 
(voor de gemeenschap).

Eerder verschenen publicaties in deze reeks:

•	 Vergeten kanalen
•	 Naar een mooier Brabant: verslag van een 

Brabantse werkwijze

DE OPBRENGSTEN 
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Vrijheid van beweging (foto’s Anne Ubbels)
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Duizenden vierkante meters leeg terrein. Bergen 
zand en wilde begroeiing aan gras en struiken. 
Anonieme hekken die een stukje stad afsluiten. 
Terreinen die door de uitgestrektheid het gevoel 
geven dat je je bevindt in een maanlandschap, ver 
van huis. Onveiligheid en onvrede wordt breed 
gedeeld. Niemand lijkt wat te doen. Welkom in ‘Mijn 
Vacant Brabant’.

Deze intro klinkt niet echt om vrolijk van te worden. 
Toch beschrijft dit wel wat mensen vaak voelen bij 
het zien van braakliggende terreinen. Burgers, 
overheden en marktpartijen hebben de beste 
bedoelingen met braakliggende terreinen en willen 
het probleem aanpakken. Toch is een verandering 
voor een braakliggend terrein niet altijd makkelijk te 
realiseren. Allerlei complicerende belangen komen 
om de hoek kijken en ook regelgeving kan ingrijpen 
bemoeilijken. In het kader van Mijn Mooi Brabant 
(MMB) is daarom de bijeenkomst ‘Mijn Vacant 
Brabant’ georganiseerd. Op zoek naar kansen voor 
deze gebieden.

MMB is een programma waarin initiatiefnemers, 
studenten, specialisten, ondernemers en overheden 
multidisciplinair samenwerken aan een mooier 
Brabant. Centraal staan twaalf innovatieve initiatie-
ven, verspreid over heel Brabant, van waaruit met 
behulp van zogenaamde academies en themabij-
eenkomsten betrokkenen zoeken naar vernieuwing, 
verfrissing en verbetering van onze leefomgeving. 
Twee van die MMB-initiatieven, ‘Dijkdenken’ bij 
‘s-Hertogenbosch en de ‘Collectieve Leer- en 
buurttuin’ in Roosendaal vonden nieuwe (inspire-
rende) invullingen van braakliggende terreinen. 
Hieruit ontstond het thema vacant Brabant met als 
vraag: ‘wat kun je leren van anderen en hoe ga je 
dan vervolgens zelf aan de slag?’.

‘Mijn Vacant Brabant’ werd gehouden op 6 novem-
ber 2014 in de Leerfabriek in Oisterwijk (voormalige 
leegstand en te midden van deels verlaten industri-
eel gebied). Trainees, studenten, ambtenaren, 
politici en ondernemers werkten samen aan 
oplossingen voor leegstaande terreinen. Uit deze 

mix van actoren ontstonden nieuwe inzichten voor 
braakliggend Brabant. De nadruk tijdens de 
bijeenkomst lag op ‘gewoon doen’. Met als rode 
draad ‘je kan er lang over praten, maar de sprekers 
en praktijkvoorbeelden inspireren vooral om zelf 
aan de slag te gaan met het lege terrein in de buurt’. 
Overheden hoeven niet direct met regelgeving te 
komen of in bezit te zijn van grootse plannen. 
Belangrijker is dat de overheden openstaan voor 
ideeën die in buurten ontstaan en dan die tijdelijke 
initiatieven (op een slimme manier) gedogen. Of 
wat steviger gesteld ‘niet direct beleid willen 
opstellen, maar de energie vanuit de samenleving 
de ruimte geven en waar nodig stimuleren’. Alleen 
dan ontstaan er volgens ons (samenstellers van dit 
boekje) kansrijke tijdelijke of permanente ontwikke-
lingen voor braakliggende terreinen. 

MMB-team en Stadshub
www.mijnmooibrabant.nl
www.destadshub.nl

INLEIDING
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Bron: Suikerstichting Nederland (circa 1970)
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Jarenlang zijn de gebouwen van Suiker Unie 
beeldbepalend geweest voor de gemeente Breda. 
Je kunt er niet omheen: zo groot en hoog is het 
complex. En mocht je toch je ogen dicht hebben 
dan ruik je de geur van het productieproces wel. In 
deze eeuw sluit het bedrijf geleidelijk steeds meer 
onderdelen van de fabrieken en komen gebouwen 
leeg te staan. Het productieproces verplaatst zich 
naar andere locaties. In 2009 vraagt de onderne-
ming sloopvergunningen aan voor het geheel. De 
Bredase SP pleit nog voor behoud van de silo’s. 
Sloop gaat echter door omdat het geen monu-
menten zijn. Dan ligt er opeens een enorm terrein 
nabij het centrum van Breda. Een open, leeg, door 
een hek omgeven gebied van 20 ha. Een journalist 
schrijft zelfs: “een braakliggend stuk grond dat eruit 
ziet alsof er een verwoestende orkaan overheen is 
getrokken”.  Na het slopen is er een radiostilte. De 
eigenaren onthouden zich, in ieder geval in het 
openbaar, van commentaar over eventuele  ambi-
ties. Men wil misschien wel aan de stad verkopen, 
maar Breda brengt geen bod uit. De gemeente 
maakt overigens wel plannen voor de binnenstad, 

en zelfs ook een plan voor het CSM-terrein. Het 
bedrijf en de eigenaren wijzen de plannen van de 
hand en de situatie blijft zoals die is: leeg, verpau-
perd, kaal en omgeven door een hek.

Is braakligging erger dan leegstand? Of is braaklig-
ging nog altijd beter dan leegstaande gebouwen 
en verlaten complexen? Is het een knelpunt als een 
terrein jaren braak ligt of is dit de juiste voedings-
bodem of broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen 
in de toekomst? Is het de perfecte marge die een 
stad nodig heeft om nieuwe ontwikkelkansen in 
de toekomst te kunnen grijpen? Ontplooiingsmo-
gelijkheden komen soms spontaan en pas na vele 
jaren (leegstand). Kunnen we het braakliggend 
terrein in de tussentijd niet voor lief nemen? Een 
verpauperd gebied wordt straks weer een hippe 
plek in de stad. Maar gaat dat dan vanzelf of is daar 
regie en strategie voor nodig? En van wie? 

Braakliggende terreinen trekken mensen en 
ideeën aan. Het inspireert en irriteert tegelijkertijd. 
Bredase gemeenteraadsleden gaan op pad naar 

Hamburg en stellen een waterpark voor dat echter 
niet doorgaat. Ook het plaatsen van zonnecellen 
om elektrische stroom te winnen redt het niet. Ook 
parkeerplaatsen als nieuwe bestemming valt af. 
Een tijdelijk park of een festivalterrein dan mis-
schien? De directie van CSM reageert op het laatste 
met de mededeling dat het terrein niet geschikt is 
voor evenementen omdat er nog fundamenten in 
de grond zitten. Fundamenten die een toekomstige 
koper misschien weer kan gebruiken.

‘Jammer’ denk je dan. Of ‘zonde’ misschien. De 
komende pagina’s laten zien dat er ook mooie 
dingen gebeuren in en rond lege terreinen in 
Brabantse steden. Als er passie is, commitment, 
energie of vertrouwen, bereidheid om samen te 
werken en creativiteit, ja, dan kan er wel degelijk 
wat moois gebeuren. En in Breda? In Breda ligt er 
dus een uitdaging, een plek die wacht op initiatief-
nemers en samenwerking.

Alwin Groen

CSM-BREDA, DE WEERBARSTIGE REALITEIT



10

Bron: maps.amsterdam.nl



11

Om te werken aan een oplossing voor braaklig-
gende terreinen is volgens ons het in kaart 
brengen van vacant Brabant van belang. Op die 
manier zie je in één oogopslag duidelijk waar 
deze liggen. Al in het voortraject van ‘Mijn Vacant 
Brabant’ bleek dat het ingewikkeld is om informa-
tie te vinden over braakliggende terreinen. 

In Amsterdam heeft men positieve ervaringen 
met het in kaart brengen van braakliggende 
gebieden. Door de crisis hadden veel architecten, 
stedenbouwkundigen en ambtenaren zorgen 
over het stil komen te liggen van projecten en 
het ontstaan van braakliggende gebieden. Zij 
hebben er bij de gemeente op aangedrongen 
om deze terreinen in kaart te brengen. Dit heeft 
in 2011 geleid tot een kaart met een overzicht 
van alle braakliggende terreinen in Amsterdam, 
Diemen, Zaanstad en Almere. Dit heeft tot nu toe 
gezorgd voor 80 tijdelijke initiatieven, zoals een 
natuurspeeltuin, een recreatiepark en horecage-
legenheden. 

Voor Brabant is een interactieve en informatie-
ve website over braakliggende terreinen een 

belangrijke stimulans voor nieuwe (tijdelijke) 
ontwikkelingen op lege terreinen. Een dergelijke 
website brengt niet alleen het probleem zelf in 
kaart, maar inspireert door het tonen van succes-
volle voorbeelden. 

Het wiel hoef je niet opnieuw uit te vinden. De 
provincie Noord-Brabant heeft inmiddels al een 
overzichtskaart met beschikbare gronden (zie 
kaartbank op www.brabant.nl). Deze kaart biedt 
nog onvoldoende achtergrondinformatie, maar 
kan prima als basis dienen voor het maken van 
een interactief overzicht. 

Pascal de Beer
Stadshub

WAAR IS SPRAKE VAN BRAAKLIGGENDE 
TERREINEN
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Foto: http://deceubel.tumblr.com, render van delva landscape architects + space and matter
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‘We The City’ gelooft dat mensen de kleur van de 
stad bepalen. Het gaat er dus niet om de publieke 
ruimte te ontwerpen, maar om deze zichtbaar te 
maken aan de burgers. De stad zien wij als een 
gedeeld schilderijdoek dat je samen inkleurt. 

Bestaat er één oplossing die voor verschillende 
braakliggende terreinen gebruikt kan worden? 
Is het mogelijk om met één idee de kern van de 
problematiek aan te pakken?

Voor een antwoord op deze vragen gaan we naar 
een bijzondere plek in Amsterdam-Noord: de 
voormalige scheepswerf Ceuvel-Volharding. Hier 
vinden bedrijven een werkplek in gerenoveerde 
woonboten die op een braakliggend werfter-
rein zijn gesleept. De grond huurt men van de 
gemeente voor een periode van 10 jaar. In die 
tijd reinigen planten de vervuilde grond. Een 
verhoogd pad gemaakt van bamboe verbindt 
de woonboten onderling. In het midden van het 
terrein bevindt zich een café met terras.

Wat het terrein ons leert is dat een oplossing 
begint bij een sterk idee en met mensen met 

passie die dit idee met liefde naar een hoger plan 
willen tillen. Door dit enthousiasme en een goed 
verhaal sloten diverse partijen zich aan en begon 
het balletje te rollen. De populariteit van de 
locatie groeide en zorgde ervoor dat de crowd-
funding-campagne succesvol was. Een belang-
rijke factor voor de succesvolle ontwikkeling was 
de vrijheid die de organisatie van de overheid 
kreeg. En dat is meteen het advies: geef ruimte 
aan enthousiaste collectieven in de stad en de 
braakliggende terreinen zullen worden ingevuld 
door breedgedragen initiatieven die een groot 
deel van de financiering zelf dragen. 

Jesse Jorg
We The City

VRIJHEID VOOR DE GEMEENSCHAP
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Bron: http://thelandscape.org/2014/08/13/mfo-park-zurich-the-park-house
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Als je nadenkt over oplossingen om invulling te 
geven aan braakliggende terreinen dan zijn er 
meestal ideeën genoeg. Ook zijn er enthousias-
telingen om ermee aan de slag te gaan. Waar het 
aan lijkt te ontbreken is dus niet een antwoord 
op de wie- en wat-vragen. Het probleem zit veel 
meer bij het ‘hoe?’ Hoe ga je realiseren? Vaak 
hebben ideeënmakers wel denkkracht en creati-
viteit, maar niet direct een dikke portemonnee. 
De geschatte waarde van grond, zeker in stede-
lijke gebieden loopt snel in de miljoenen, dat 
blokkeert (te) veel omdat gemeenten of bedrijven 
winstgevend willen exploiteren.

Het Innovatienetwerk introduceert een mogelijk 
oplossingsrichting. Terreinen die wachten op 
een mogelijke bestemming krijgen een tijdelij-
ke andere invulling. Bij tijdelijk moet je denken 
aan perioden tot maximaal 10 jaar. Volgens het 
netwerk is tijdelijk anders bestemmen uitermate 
geschikt voor gebieden met veranderende func-
ties, gebieden met een hoge dynamiek, gebieden 
met ‘klimaatadapatie’ en gebieden in transitie. 
Bij tijdelijk bestemmen krijgt een gebied een 
nuttige functie, maar blijft het op langere termijn 

beschikbaar voor toekomstige – vaak nog onze-
kere - bestemmingen. Je kunt bij zo’n tijdelijke 
andere bestemming denken aan tijdelijke natuur, 
tijdelijk benutten van Rijksvastgoed en benutten 
voor energiewinning (biomassa, zonnecellen). In 
Amsterdam is er een succesvol strandpaviljoen 
Blijburg aan Zee, een paviljoen dat mensen ver-
leidt tot recreatie aan en in het water inclusief het 
nuttigen van een hapje en een drankje.

Er is een website www.andersbestemmen.nl die 
een bijna oneindige rij van woorden combineert 
met het woord tijdelijk. Van tijdelijke bebouwing, 
tijdelijke cultuur tot tijdelijke zitjes. Intrigerend 
vind ik tijdelijke verbindingen en tijdelijk stadsle-
ven. Tijdelijk anders bestemmen roept overigens 
ook nog wel vragen op. Hoezo tijdelijk? Wist je 
dat de Eiffeltoren ooit tijdelijk was, uitsluitend 
bedoeld voor de wereldtentoonstelling van 
1889? Staat er nog steeds en is een of misschien 
wel hét stijlicoon van Parijs. Hoe weet je van 
tevoren of iets tijdelijk is? Leg je dat dan vast? Of 
is het een kwestie van gewoon beginnen en maar 
zien waar het schip strandt? Tijd is een aardse (uit)
vinding, een constructie in onze relatieve wereld. 

In de absolute wereld bestaat een gebouw of een 
bestemming wel of niet en speelt de tijd geen rol.         

De provincie Gelderland heeft een handreiking 
geschreven voor gemeenten om met tijdelijk 
bestemmen aan de slag te kunnen gaan. Vooral 
gericht op energiewinning met duurzame 
bronnen. Het zijn in de praktijk vooral burgers 
en kunstenaars die initiatieven nemen. Maar 
die stuiten vaak op ambtenaren – lees regels en 
procedures. Deze handreiking van de provincie 
laat zien dat de wetgeving ruimte biedt om van 
bestemmingsplannen af te wijken. Een bruikbare 
tekst om als samenleving goed voorbereid met 
een initiatief te komen.

Martin Bakker
projectleider Mijn Mooi Brabant

TIJDELIJK ANDERS BESTEMMEN
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Wij willen mensen kennis laten maken met 
de natuur in hun eigen omgeving. Door een 
braakliggend terrein in te richten als een collec-
tieve leer- en buurttuin, scheppen we de moge-
lijkheid voor buren, leerlingen, en buurtbewoners 
om dichtbij huis meer te kunnen genieten van 
de natuur. Het begon met een buurtbewoner die 
een stuk van zijn eigen grond aan onze school 
aanbood. Dat bracht een soort van kettingreactie 
op gang. Voor ons ontstond de kans om eindelijk 
een schooltuin te realiseren, even later haakten 
al snel anderen aan zoals een buurtbewoner met 
z’n paardenwei en de gemeente Roosendaal. De 
gemeente stelde een aansluitend stuk terrein 
ter beschikking voor een periode van 20 jaar. En 
zo groeide het initiatief geleidelijk tot een tuin 
van ruim 17.000 m² die we als school met onze 
leerlingen gaan beheren. De samenwerking 
baseert zich op transparantie, vertrouwen en 
duidelijkheid als het gaat om de afspraken. Zo zijn 
de afspraken met omwonenden in een contract 
vastgelegd en zijn er jaarlijks overleg- en feestmo-
menten.

We kunnen kinderen bewust maken van mi-

lieuaspecten en de diversiteit van groen: we 
hebben straks planten voor de sier, kruiden, een 
moestuin, fruitbomen en dieren zoals geiten, 
schapen en kippen. Zo krijgt dit stuk braaklig-
gende grond straks inhoud en betekenis voor 
de buurt. De bewoners die aangrenzend wonen, 
mogen het zien als een verlengstuk van hun 
eigen tuin, kunnen er fruit, groenten en tuinplan-
ten kopen en komen in contact met elkaar en met 
de leerlingen. Andere scholen kunnen projectma-
tig gebruik maken van de tuin.
Als school willen we dat leerlingen hun talenten 
ontdekken. Daarvoor geven wij onderwijs in de 
richtingen zorg, techniek, detailhandel, logis-
tiek, sport, grafimedia en met dit initiatief nu 
ook groen. Onze praktisch ingestelde leerlingen 
krijgen met dit initiatief een nog meer realistische 
opleiding. Ze maken kennis met de vele facetten 
van de natuur, planten- en dierenverzorging 
en leren zelfstandig te zorgen voor hun eigen 
omgeving. In deze realistische praktijkomgeving 
ontwikkelen leerlingen hun talenten bijvoorbeeld 
om straks te kunnen werken in de groene sector. 
Naast onze eigen leerlingen werken ook stu-
denten van andere opleidingen mee. Zo leveren 

studenten van het Prinsentuin College in Breda 
ideeën voor de inrichting. De Fontys Hogeschool 
ontwikkelt nieuw lesmateriaal voor de leerlingen 
die in de tuin aan de slag gaan met het groen-
onderhoud. Ook helpen studenten van SPB met 
de bouw van de instructieruimte, de kas en de 
dierenverblijven. Zo verwachten wij dat de collec-
tieve leer- en buurttuin een bijzondere plaats zal 
innemen in de gemeenschap.

Rens Boons
directeur praktijkschool

COLLECTIEVE LEER- EN BUURTTUIN VAN HET
DA VINCI COLLEGE
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Een leeg ‘gat’ in Arnhem. Meer was het huidige 
Bartokpark niet. Een plek waar eerder gesloopt was. 
Concrete plannen voor het lelijke gat waren er niet. 
En dus lag dit lege stuk ongebruikte grond midden in 
Arnhem met een hek eromheen. Op dat moment een 
plek die niemand in Arnhem kende. 

Nu ligt er op deze zelfde plek het levendige Bartok-
park. Een park dat de Veluwe de stad in brengt met 
letterlijk afgeplagde Veluwegrond en een Aardvar-
ken met een feestmuts op, een kunstwerk van Flo-
rentijn Hofman, met hierop vaak spelende kinderen. 
Daaromheen ouders op bankjes, bijkomend van het 
winkelen of hotelgasten van het ernaast gelegen 
hotel. Elke Arnhemmer is nu bekend met deze plek 
en de aantrekkingskracht van het park heeft ervoor 
gezorgd dat dit stukje grond nu helemaal bij Arnhem 
hoort en nieuwe ontwikkelingen in de omgeving 
aantrekt.
 
Hoe een plek zo drastisch kan veranderen in functie 
en waarde hangt sterk af van hoe de weg naar ver-
andering wordt bewandeld. Daarbij kan niet anders 
gezegd worden dan dat succesvolle oplossingen 

voor braakliggende terreinen deels komen door 
toeval en geluk. Om een voorbeeld te noemen: als 
Burgers Zoo niet een jubileum te vieren had, was het 
aardvarken er nooit gekomen. In samenwerking met 
de gemeente wilde deze namelijk ter ere van haar 
jubileum een kunstwerk realiseren in de stad en was 
op zoek naar een idee en een plek. Dit kwam samen 
op deze plek en past met zijn ludieke uitstraling 
prima bij het park. Als de baron van Nationaal Park 
De Hoge Veluwe zelf niet ter wille was geweest door 
toe te staan dat een stuk heidegrond kosteloos werd 
afgeplagd, dan was de Veluwe de stad binnenhalen 
niet gelukt.
 
Als de juiste mensen overtuigd raken van een idee 
en gaan geloven dat zij daar een bijdrage in kunnen 
leveren dan kunnen er mooie dingen ontstaan. 
Daarvoor is een hoop inspanning nodig, maar ook 
ontwikkelingen of ideeën die toevallig samenko-
men. Geluk dus. Het komt voorbij, de kunst is alleen 
het te grijpen als het langskomt. Mijn advies voor 
overheden of organisaties die zich bezighouden met 
stadsontwikkeling: wees als een reiger. Heb een doel, 
sta met je poten middenin waar het gebeurt, zie het 

geluk en sla toe als het langskomt.

Harro de Jong
landschapsarchitect Buro Harro

DE GELUKSFACTOR IN ARNHEM: STUKJE 
VELUWE IN DE STAD
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Foto: Peter-Paul van der Veen. http://www.buzger.com/fr/ces-30-couloirs-de-fleurs-et-d-arbres-d-une-beaute-saisissante.html
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Ik doe locatiespecifieke projecten in de openbare 
ruimte. Ik grijp in op basis van veldonderzoek. 
Interventies of objecten ontwerp ik altijd met als 
doel iets, vaak sociaal, op die locatie in beweging 
te zetten. Braakliggende terreinen staan door om-
standigheden de laatste jaren steeds vaker op de 
agenda. De impact is groter dan voorheen, tijde-
lijkheid is een relatief begrip. Aan de andere kant 
ontstaan er kansen die er voorheen niet waren. 
De tussentijd blijkt erg waardevol. Het geeft 
ruimte aan partijen die voorheen vaak niet aan 
zet waren, maar het geeft bijvoorbeeld ook tijd en 
ruimte om een community te vormen voordat er 
fysiek aan een nieuwe buurt gebouwd wordt.
 
In het geval van sloop en nieuwbouw begint de 
tussentijd veel eerder. Dat begint op het moment 
dat de bewoners wegtrekken en er tijdelijke be-
woners voor in de plaats komen. In Woensel-West 
werden de woningen gedurende het jaar voor de 
sloop onklaar gemaakt en dichtgeplankt. Naast 
de trieste aanblik van de dichtgetimmerde wo-
ningen komt de leefbaarheid onder druk te staan. 
Het wordt een niemandsland. 

Met dit in het vooruitzicht heb ik, samen met een 
paar medestudenten die ook vanwege de lage 
huur in de wijk woonden, een projectvoorstel 
gedaan aan woningcorporatie Trudo. We hebben 
elk van de 110 woningen beplakt met enorme 
afbeeldingen. Historische foto’s uit privé fotoboe-
ken hingen naast foto’s van de leegloop van de 
buurt. Pas toen de laatste bewoner weg was werd 
de Museumstraat geopend, met champagne en 
een museumwinkel, waar mensen bijvoorbeeld 
hun eigen deurbel kochten. De kracht van het 
project zit niet in het opleuken van iets wat we 
liever niet zien, maar juist in het serieus nemen 
ervan. Het project was een afscheid van een wijk.
 
Al voor de sloop was bekend dat er het eerste jaar 
niet gebouwd zou worden. Het stalen hekwerk 
zou na de sloop blijven staan. Het terrein dreigde, 
zoals op veel plaatsen, een gat in de wijk te 
worden. Dit inspireerde mij om een alternatief 
hek te ontwerpen. Een tot formaat bouwhek 
uitvergroot tuinhekje. Dat tuinhekje stond voor 
de sloop precies op de plek van het bouwhek in 
een van de voortuinen. Ik heb de ontwikkelaar 
en Trudo kunnen overtuigen om het bouwhek te 

vervangen met dit 180 meter lange white picket 
fence, inclusief twee poorten. Het hek is door 25 
bewoners in elkaar gezet en geplaatst. Er zijn een 
paar bomen gespaard en er is gras ingezaaid. 
Ook hier gaat het niet om opleuken. Het hek 
communiceert iets anders dan een bouwhek: het 
nodigt uit en kondigt aan. Door die ingreep op de 
rand van het terrein veranderde het terrein zelf. 
Bewoners hebben zich het terrein toegeëigend. 
Gedurende twee jaar gaf het terrein de ruimte aan 
de buurt, van shortcut door de wijk tot een tien 
dagen durend festival. 

Vincent Wittenberg
ontwerper 

HEKKEN SLUITEN UIT: 
CASUS WOENSEL-WEST
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Tekening: Lieke van den Heuvel
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De vraag van ‘Mijn Mooi Brabant’ om een out of 
the box idee te presenteren, een impuls te geven 
aan een ontwerpsessie voor braakliggende ter-
reinen, kwam op het juiste moment. Vanuit mijn 
docentschap bij Fontys Toegepaste psychologie 
heb ik samen met studenten vele problemen in 
wijken voorbij zien komen en op basis van een 
buurtscan nieuwe projecten/initiatieven/ideeën 
ontwikkeld. Bijna alle initiatieven hadden een 
enorme complexiteit in zich doordat verschillen-
de stakeholders, belangen, juridische afwegin-
gen, procedures, perspectieven en meer moesten 
worden meegenomen. De kracht bleek steeds 
meer te zitten in het initiatief dat ruimte opeiste, 
overging tot ‘doen’ en pas achteraf ging kijken of 
het haalbaar was. Niet het initiatief zelf is belang-
rijk maar het feit dat mensen initiatief nemen, 
naar zichzelf toe trekken en uitvoeren moet je 
waarderen. De centrale vraag die speelt: wat kun 
je als overheid doen om maatschappelijk initiatief 
te waarderen?
 
Tegenover ons huis lag een leeg grasveld. Er 
gebeurde op deze plek weinig. In de buurt sta ik 
bekend als iemand die graag bezig is de jeugd te 

vermaken en met de herfstvakantie in aantocht 
zocht ik naar een nieuwe manier van vermaak. Op 
m’n werk, bij de postkamer, heb ik 30 pallets mee-
genomen en met de kinderen in de buurt  zijn 
we gaan timmeren en bouwen op het grasveldje. 
Het resultaat was een toren en kabelbaan waar 
kinderen vanaf konden roetsjen. Het was echter 
meer dan dat. Wat begon met een paar dagen 
timmeren met pallets zorgde voor een bijzondere 
buurtdynamiek. Kinderen kwamen bij mij pallets 
halen en begonnen op verschillende plekken in 
de buurt zelf met bouwen van torens en kastelen. 
Tegelijkertijd werd de kabelbaan een ontmoe-
tingsplek in de buurt waar buurtbewoners ’s 
avonds een wijntje kwamen drinken terwijl hun 
kinderen aan het spelen waren.
 
Voordat je maatschappelijk initiatief kunt waar-
deren op basis van legitimiteit, effectiviteit en 
betrokkenheid is het belangrijk dat je als overheid 
een omgeving/klimaat laat ontstaan waarin dit 
mogelijk is. Dit vraagt om loslaten, een terugtrek-
kende overheid en het vertrouwen hebben in het 
zelfregulerende vermogen van burgers.  Maat-
schappelijk initiatief ontstaat vanzelf en groeit, 

mits het de ruimte ervaart om ‘te kunnen doen’.

Hoe kun je mensen prikkelen en prikken, zodat 
zij zichzelf de fysieke ruimte (toe)eigenen? Dit 
voorbeeld laat zien dat de overheid dit doet, 
plantsoenbeheer maait keurig om alle bouwwer-
ken heen, het Brabants Afval Team (BAT) neemt 
restmateriaal mee, klachten bereiken de gemeen-
te niet omdat er ‘een andere eigenaar’ is en die 
lost het zelf op. Braakliggend terrein vraagt om 
een initiatief, een andere (tijdelijke) eigenaar en 
zou de ideale ‘vrije ruimte’ zijn om iets nieuws te 
laten ontstaan. De ideale plek om de omgeving 
te prikkelen en door oude gewoontes heen te 
prikken.

Jasper van der Windt
docent Fontys Toegepaste Psychologie

PRIKKEL EN PRIK IN TILBURG
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Tekening: Chen Mao
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Momenteel zijn er weinig wettelijke kaders die 
voorschrijven dat binnenstedelijke grond niet 
onbebouwd mag blijven. Gemeenten bepalen de 
bestemmingsplannen en daarin staat  beschre-
ven wat op een specifieke plek gebouwd mag 
worden, maar niet dat er iets ‘niet onbebouwd 
mag blijven’. Een oplossing zou kunnen liggen 
in een anti-hekregeling (geïnspireerd op het 
concept van antikraakwoningen).

Wanneer een terrein lang ongebruikt blijft, dient 
er de mogelijkheid te zijn om de ruimte tijdelijk 
te kunnen invullen met andere functies. Veel 
braakliggende terreinen worden omzoomd door 
bouwhekken. Het eerder beschreven CSM-terrein 
in Breda is daar een voorbeeld van. In dezelfde 
stad ligt in de wijk Ginneken een terrein dat ook 
omzoomd is. Ook hier staat een hek omheen. Dit 
hek heeft het slordige en vooral tijdelijke uiter-
lijk van een bouwhek. Tijdelijk is de situatie al 
lang niet meer te noemen. Om deze reden is het 
hek ongepast. Met de anti-hekregeling zouden 
eigenaren van dergelijke terreinen gedwongen 
kunnen worden om hun terrein open te stellen en 
tijdelijke invulling toe te laten.

 Het openstellen van het braakliggende terrein in 
Ginneken geeft buurtbewoners de kans om te ge-
nieten van het gebied dat bestaat uit grasvelden 
en enkele hoge bomen. Aan deze bomen kunnen 
bijvoorbeeld schommels worden hangen en kan 
vrij gewandeld worden door de velden. Door het 
bewandelen van deze velden ontstaan er vanzelf 
routes door het plattrappen van de ondergrond 
en zo krijg je olifantenpaadjes. Het verwijderen 
van de hekken zal leiden tot een zone die net zo 
spontaan wordt ingevuld als het ontstaan van 
olifantenpaden.

Tijdelijke en spontane invulling van Brabant biedt 
vele mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit 
van het Brabantse Vacante Land te vergroten. 
Wanneer samenwerking met eigenaren niet 
werkt, zou de anti-hekregeling een juridische stok 
achter de deur kunnen zijn.

Mischa Woutersen
Stadshub

DE ANTI-HEKREGELING VOOR DE STEDELIJKE 
VRIJPLAATS
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