GEBIEDSPERSPECTIEF
HAVENKWARTIER
RUIMTELIJK CASCO EN IDENTITEITSDRAGERS
KLAVERS JANSEN
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Het Casco - de 6 identiteitsdragers
De aanpak voor de herontwikkeling van het Havenkwartier is gebaseerd op het bestaande erfgoed en de huidige en potentiele kwaliteiten
van de openbare ruimte.
Deze waarden worden vastgelegd in een raamwerk en uitgelegd aan de hand van een 6-tal identiteitsdragers van het gebied, waarmee de
hoofdstructuur voor de gebiedsontwikkeling van het Havenkwartier wordt gedefinieerd.

1. Stedelijkheid, nieuwe accenten en bijdrage

3. Erfgoed als onderlegger voor ontwikkeling

2. Deelgebieden

aan het internationale karakter van Via Breda

4. Water als structurerend element

5. Openbare ruimte als duurzaam casco

6. Architectuur en ruimtelijke opbouw
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Azijnfabriek
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Stokvishallen 4 en 5
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Stokvishallen 1, 2 en 3
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Stokvisgebouw
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Electron
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KOP

Klavers Jansen
Haven/Industriekade
Speelhuislaan

Het te ontwikkelen Havenkwartier wordt onderscheiden in drie delen: Het Schiereiland, De Schouw en
De Strip. Omdat de locatie Klavers Jansen binnen het Havenkwartier als allereerste wordt herontwikkeld, focussen we eerst op De Strip, waar de locatie deel van uitmaakt.
De Strip is het deel van het Havenkwartier dat wordt begrensd door de Belcrumhaven en de
Speelhuislaan als kwalitatieve dragers. De Speelhuislaan verbindt dit deel van de stad met het nieuwe
HSL station en - daarachter - het historische centrum van Breda.
Het gebied heeft een grote mix aan functies zoals wonen, werken, culturele en commerciële
voorzieningen, met veel creatief ondernemerschap en een opvallende publieksgerichtheid van de
plinten.
Ook in De Strip bevindt zich veel erfgoed dat de eigenheid van het hele Havenkwartier kenmerkt,
zoals
• Een organisch gegroeid samenstel van bedrijfsgebouwen zoals het voormalig Stokviskantoor,
het pand Electron, de machinefabriek Backer en Rueb, de Azijnfabriek, de watertank de Ketelmakerij
en tot slot de hallen van Van Puijfelik.
Omdat deze gebouwen geen formele status als monument hebben, kunnen ze behouden blijven en
laten ze herontwikkeling en architectonische ingrepen toe zonder hun verwijzing naar het verleden te
verliezen.
• De woningen langs de Industriekade die deel uitmaken van het Klavers Jansen gebied en illustratief
zijn voor het oorspronkelijke beeld van de locatie aan de voormalige kade.
Het te behouden industrieel erfgoed en de kadezijde van de haven herbergen volop mogelijkheden om
bijzondere horecafuncties en onderscheidende waterspecifieke concepten onder te brengen.
De locatie Klavers Jansen biedt bovendien de gelegenheid deze functies te combineren met cultuur
en verblijf in de buitenruimte.

