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stedenbouw & onderzoek

Klavers-Jansen
Breda
opdrachtgever: gemeente Breda
ontwerp: 2019
Klavers-Jansen was de eerste handel in
groenten en fruit die zich in de Belcrumpolder vestigde. In 1926 kreeg hij een bouwvergunning voor zijn woonhuis met garage
aan de industriekade en een pakhuis met
bovenwoning aan de zijstraat. De familie
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Klavers hield het niet bij de handel in groenten en fruit en breide uit. Ook andere be-

1900

1926

1940

1973

1986

2019

drijven vestigden zich in het gebied tussen
Industriekade en Speelhuislaan. KlaversJansen is inmiddels een begrip geworden
in Breda en is onlosmakelijk verbonden met

1961

de historie van de Belcrumpolder.
[d][b] heeft in opdracht van de gemeente
Breda een morfologisch onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van het gebied
vanaf 1926 tot heden. Van het KlaversJansen terrein zijn de talloze nieuwbouw,sloop,- en verbouwactiviteiten chronolo-
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gisch in beeld gebracht. Het resultaat van
het onderzoek is een digitaal boekwerk en
een animatiefilm waarmee de ontwikkeling
van het gebied in beeld is gebracht. Met de
kennis uit het verleden kunnen doordachte
keuzes gemaakt worden voor de ontwikkelingen in de toekomst.
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Deinzestraat
Breda
opdrachtgevers: Prohuis b.v.
advies: Agel Adviseurs
ontwerp: 2018
Hoge Vucht is een naoorlogse uitbreidingswijk in het noorden van Breda. Typerend
voor de tijd van ontstaan is dat de wijk
grootschalig is en groen van karakter. Voor
de locatie aan de Deinzestraat is door [d][b]
een ruimtelijke verkenning gedaan naar de
mogelijkheden tot herontwikkeling. De locatie biedt kansen om ca. 60 appartementen
te realiseren in de vorm van een bouwblok.
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Business Centre
Hazeldonk
opdrachtgever: Business Centre Treeport
i.s.m. Agel Adviseurs
ontwerp: 2015
Treeport ontwikkelt op de grens van
Nederland en Belgie een thematisch bedrijventerrein dat volledig gericht is op de
boomteeltsector. [d][b] heeft hiervoor een
inspiratieboek samengesteld. Het biedt potentiële vestigers en investeerders inspiratie
om te komen tot een duurzame en zorgvuldige inpassing van bebouwing en terreininrichting. De indrukwekkende maquette
verbeeldt de ambitie van Treeport voor de
gewenste beeldkwaliteit. De maquette was
o.a. te zien op de Groot Groen Beurs in
Zundert en de Rabobank inspiratieavonden.
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particulier

Woonhuis
Vlijmen
opdrachtgever: particulier
aannemer: van der Locht
advies: Sterk Adviesbureau voor bouwconstructies en Agel Adviseurs
ontwerp: 2016, uitvoering: 2017
Omringd door groen en aan de rand van
het dorp Vlijmen wordt de wijk Geerpark
ontwikkeld. Op een van de zelfbouwkavels
is door [d][b] een ontwerp gemaakt voor
een vrijstaande woning. De ruimtes zijn
vormgegeven rondom een centrale entree.
De open trappen en hoge vides zorgen voor
heldere zichtlijnen en licht in de woning.
De wens voor daglicht in de kelder is
gerealiseerd door het introduceren van
een split-level op de begane grond. De
opgetilde woonkamer biedt uitzicht over
het Brabantse landschap. De extra hoge
openingen in de achtergevel zorgen voor
een directe relatie tussen de woonkeuken
en de tuin. Het grote dakvlak van de woning
is op het zuiden gericht voor het realiseren
van een optimaal rendement op de geïntegreerde zonnepanelen.
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Robuuste kubuswoning
Vrije kavel
Opdrachtgever: particulier
ontwerp: 2018
De robuuste woning is op wens van onze
opdrachtgever geïnspireerd op de architectuur van de Bossche School. Het volume
is een afgeschuinde kubus opgenomen in
het dijklandschap. In de kelder bevindt zich
het gastenverblijf met een eigen toegang.
De begane grond en de verdieping lopen
organisch in elkaar over via een prominente
betonnen trap. De woonruimte is georiënteerd op de introverte binnentuin. De slaapkamer, keuken en studeerkamer zijn gericht
op het omliggende polderlandschap. Het
gebruik van onderhoudsvrije materialen
versterkt het robuuste karakter en vergroot
de duurzaamheid.
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cultuur & werk

Cellumica
Breda
opdrachtgever: Cellumica kunstoffen
uitvoering: bouwgroep Moonen
advies: Sterk adviesbureau
ontwerp: 2015, uitvoering: 2016
Verscholen achter een historisch lint in
Breda ligt de werk,- en opslagplaats van
Cellumica Kunststoffen. Het bedrijf is in
1926 begonnen met het verwerken van
Celluloid en Mica. Tegenwoordig is Cellumica gespecialiseerd in het bewerken van
diverse kunststoffen.
Na de bouw van een moderne bedrijfswoning in 1999 / 2000 is nu het bedrijfspand
aan vervangende nieuwbouw toe. [d][b] is
gevraagd om op deze bijzondere plek een
ontwerp te vervaardigen voor het realiseren
van een nieuw bedrijfsgebouw.
De bestaande woning en de locatie nodigen
uit tot het concept van de ommuurde tuin.
Door de eenvoudige [kostenbesparende]
detaillering van de gevelopeningen functioneert het bedrijfspand als een bijzonder
lichtobject.
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Vincent’s Asylum
Zundert-Tilburg-GentCharleroi-Rotterdam
opdrachtgever: Loek Grootjans en het Vincent van GoghHuis
uitvoering: vrijwilligers van GoghHuis
ontwerp en uitvoering: 2016-2018
“Ik moet een huis voor Vincent bouwen, een
Asylum, een asiel.” dacht kunstenaar Loek
Grootjans toen hij in Zundert verbleef.

februari 2018: Rotterdam

[d][b] ontwierp hiervoor in opdracht van het
Vincent van Goghhuis en Loek Grootjans

juni 2016: Tilburg

een eenvoudige – demontabele – construc-

april 2016: Zundert

tie van plaatmateriaal met een bijzondere
uitstraling.

augustus 2016: Gent

Een ploeg van gemotiveerde vrijwilligers
verzorgde met behulp van eenvoudige
bouwtekeningen de volledige opbouw en
afbouw. Binnen zijn de sporen van Vincent
van Gogh te zien welke Loek Grootjans
verzameld heeft.
Het Asylum was te zien op de markt in
Zundert, museum de Pont (Tilburg), SMAK
(Gent), BPS22 Charleroi en ART Rotterdam
2018.

oktober 2016: Charleroi
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Atelier-Poolhouse
Roosendaal
opdrachtgever: particulier
uitvoering: Vromans van Hal
advies: 2B bouwconstructie
fotografie: René de Wit
ontwerp: 2015, uitvoering: 2016
Onder de bijzondere kapvorm van het Poolhouse zijn een publiek toegankelijk atelier
met expositieruimte en een overdekt terras
met sanitaire voorzieningen (douche & toilet) voor de bewoners opgenomen. Mede
door de ambitie, kennis en passie van de
opdrachtgever is een zeer duurzaam gebouw gemaakt, grotendeels van lokaal gekapt hout. Het grote dakvlak op de zuidzijde
wordt volledig bedekt met zonnepanelen.
Het gebouw wordt verwarmd door een
centrale palletkachel. Het grote glasvlak is
gericht op het noorden, zodat het gebouw
niet teveel opwarmt door de zomerzon. Tevens zorgt dit glasvlak voor veel daglicht in
het atelier. Het overdekte terras is gericht
op de tuin en het zwembad.

WI WA WO
Eindhoven
opdrachtgever: Sint Trudo
ontwerp: 2016 (prijsvraag)
Woningbouwvereniging Sint Trudo schreef
een prijsvraag uit voor een karakteristiek
hoekpand op het Edisonplein in Eindhoven. De Wisteria Watchtower Woensel
(WiWaWo) was de inzending van [d][b]. Het
maken van een uitkijktoren is op deze plek
een logische keuze. Het kunstwerk vormt
een route architecturale langs de nieuwe
semi-openbare ruimtes in de toren. De uitkijktoren bestaat uit een L-vormig volume.
Hierin zijn twee “tiny houses” opgenomen.
Het volume heeft zich in vorm aangepast
aan de route die naar het uitzichtpunt leidt.
Eenmaal boven is er het uitzicht over de
wijk. De stalen trap slingert zich een weg
naar boven. Het motief van een klimmende
Wisteria komt terug in de kleur van de
trap en in de getordeerde spijlen van het
hekwerk.
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uitvoering: de Kok bouwgroep
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Bouwplaats
Zundert
opdrachtgevers: gemeente Zundert en
buurtschap Molenstraat
uitvoering:

Jac

Reijns

Staalconstructie

i.s.m. met buurtschap Molenstraat
ontwerp en uitvoering: 2016
Zundert presenteert jaarlijks het grootste
bloemencorso ter wereld. De bouw van de
wagens gebeurt door de jaren heen steeds
professioneler. Zo worden de corsobouwplaatsen tegenwoordig opgenomen in het
bestemmingsplan waarmee de ruimtelijke
inpassing juridisch en planologisch is geborgd. Voor de buurtschappen Molenstraat,
de Berk en ’t Kapelleke heeft [d][b] een
inrichtingsschets gemaakt met bijzondere
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en de
groene inpassing. Aan de hand van deze
schetsen is het bestemmingsplan voor de
corsobouwplaatsen van deze buurtschappen vastgesteld.
Voor Buurtschap Molenstraat is de schets
de basis geweest voor een nieuwe loods.
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Groene parkkamer
Tilburg
Opdrachtgever APK group
i.s.m. Agel Adviseurs
ontwerp: 2018
De Thomas van Aquinostraat is gelegen
in Tilburg West. Een typische naoorlogse
wederopbouwwijk met een heldere stedenbouwkundige stempelstructuur. Aan de
rand van de wijk ligt de Tongerlose hoef.
Een oude boerderij die samen met de
oude lintbebouwing herkenbaar is als oude
buurtschap de Reit. Deze historische relicten zorgen voor een prettige variatie in de
zakelijke opzet van de wijk.
De

verschillende

buitenkamers

liggen

verspreid over het plangebied waarbij de
knip het hart vormt en waar de grootste
drie buitenkamers liggen. In het eerste concept bevatten deze kamers een dambord,
een dorpstafel en lekker-fit meubilair ter
bevordering van beweging. De wijk krijgt
een stem in de uiteindelijke invulling. De
buitenkamers worden verhard met verschillende duurzame en hergebruikte materialen
aansluitend op de hoeve zoals gebakken
klinker en gralux. Zo krijgt iedere kamer een
eigen karakter.

de Nieuwe Buurt
Hardinxveld-Giessendam
opdrachtgever: Spacevalue
ontwerp: 2016
uitvoering: 2018
“De nieuwe buurt”, een wooneiland van
circa 93 woningen, is een onderdeel van de
gebiedsontwikkeling De Blauwe Zoom.
[d][b] heeft in opdracht van het stedenbouwkundig bureau “Spacevalue” hiervoor
het inrichtingsplan gemaakt met bijzondere
aandacht voor de bruggen en het speelveld.
De inrichting van de openbare ruimte kenmerkt zich door eenvoud en de menselijke
schaal. De bruggen sluiten hier naadloos op
aan met sober metselwerk dat meteen fungeert als kademuur. Op deze manier wordt
de entree van de wijk krachtig gemarkeerd.

projectmatig

Vesting van Delden
Hof van Twente
opdrachtgevers: Wiggers Vastgoed bv,
Bouwbedrijf Gebr. ten Heggeler
advies: Agel Adviseurs bv en B&Z bouwtechniek b.v.
ontwerp: 2016
uitvoering: 2018 - 2019
Op een bijzondere locatie in aan het Twentekanaal in Delden heeft [d][b] een ontwerp
gemaakt voor 5 woningen. De kade is
getand vormgegeven. Dit doet denken aan
oude Vestingswerken en is het uitgangspunt voor het plan “de vesting van delden”.
De inspiratie van een vesting is ook af te
lezen in het materiaalgebruik. De woningen
zijn opgetrokken uit bakstenen en eikenhout
afkomstig van landgoed Twickel.
Iedere woning heeft uitzicht op het fraaie
landschap, het kanaal of de Brink. De
balkons en het weidse uitzicht maken de
woning heel geschikt om op 1e verdieping
te wonen.
Naast het ontwerp heeft [d][b] ook de artist
impressions en een virtuele rondwandeling
gemaakt.
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Appartement Dorpsstraat
Ulvenhout
opdrachtgever: Wiggers Vastgoed bv
aannemer: Aannemingsbedrijf de Wit
advies: Bouwhuis bouwtechniek bv, Timax
bouwkundig adviesbureau en Buijvoets
Bouw- en geluidsadvisering
fotografie: René de Wit
ontwerp 2015
uitvoering 2016
Voor Wiggers Vastgoed bv heeft [d][b] een
ontwerp gemaakt voor vier luxe appartementen en 300 m² winkelruimte. Het plan
is stedenbouwkundig zorgvuldig ingepast
in het centrum van Ulvenhout. Het complex
“Markstate” is opgedeeld in twee hoofdvolumes van twee bouwlagen en een kap.
Het dorpse karakter wordt benadrukt door
de twee topgevels en de typische dakvorm
(mansarde kap). De strakke baksteen gecombineerd met een zinken felsdak geven
het gebouw een warme hedendaagse
uitstraling.
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