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Introductie

Breda is klaar voor een vernieuwend initiatief vanuit 
bewoners met lef, om een stukje authentiek Brabant in Breda 
te realiseren. Een Ecowijk met kleinschalige erven of 
buurtschappen in het groen, door groepen bewoners zelf 
ontwikkeld middels afzonderlijke CPO’s (CPO: Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap) binnen een groter verband. Dit 
is bij uitstek het middel om mensen zelf een actieve rol te laten 
spelen in het mooi, beter en duurzamer maken van de stad. 
Mensen nemen zelf initiatief, vanuit betrokkenheid bij de eigen 
woonomgeving, duurzaamheid én met relatief veel eigen 
inspanning om dit te realiseren. 

Deze brochure is opgesteld om te laten zien dat ‘ECO’ er ook is 
voor mensen zonder ‘groene vingers’, te laten ervaren dat het 
past in gemeentelijk beleid en uitvoerbaar is binnen 
planologische kaders, zeker als al gewerkt wordt in de geest van 
de Omgevingswet en Omgevingsvisie van de gemeente Breda. 
Wat houdt ons nog tegen om het concept ten uitvoer te 
brengen? Door ons te organiseren in een coöperatie hebben we 
in ieder geval de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 
Ecowijk goed geborgd en zien marktpartijen  en overheid dat 
wij een betrouwbare, georganiseerde partner zijn. 



Het concept ‘Ecowijk’

Algemene kenmerken van het concept Ecowijk

Wijk/buurt – Samen met buren 

In deze Bredase wijk kunnen zo’n 240 gevarieerde woningen in  
buurtschappen van rond 20 woningen worden gebouwd. Het kan 
een woongebied worden met een kleinschalige uitstraling. Daarbij is 
maximaal aandacht voor het beperkt houden van de ecologische 
footprint, waarbij gestreefd wordt naar een hoge 
stedenbouwkundige kwaliteit. Woningen zijn dus gemaakt van 
natuurlijke en duurzame – mogelijk hergebruikte – materialen die 
ook na gebruik in de woningen goed opnieuw te gebruiken zijn. 

De huizen zijn circulair (cradle to cradle) ontworpen, er wordt 
slimme techniek gebruikt voor een goed leefklimaat in de woningen 
en om ten minste die energie op te wekken die de woningen nodig 
hebben. De wijk is goed voor mensen, dieren, insecten en planten. 
Zonne-energie voor de wijk wordt in de buurt opgewekt. Energie kan 
uiteraard ook komen uit de bodem, wind of mogelijk water. De 
schaalgrootte van de wijk maakt dat dit efficiënt georganiseerd kan 
worden.

De bewoners in deze wijk stemmen met de gemeente af hoe er veel 
meer en veel sneller  groen gerealiseerd kan worden dan standaard 
in nieuwe Bredase wijken. Om dit ook toekomstbestendig te 
realiseren zou een Bredase stadskwekerij behulpzaam zijn. Bewoners 
dragen mogelijk ook bij in de extra kosten van bijvoorbeeld het 
planten van oudere bomen dan dat normaal in nieuwbouwwijken 
geplant worden.

Vooral ook bijzonder is dat het openbaar groen en de vorm en 
inhoud van de tuinen van de huizen qua ontwerp en biodiversiteit 
verweven worden in één plan. 

De bewoners stellen als het ware een deel van het ‘eigen’ perceel ter 
beschikking om de groene zone groter en samenhangender te laten 
zijn.  Zo ontstaat als het ware een micro ecologische hoofdstructuur 
met ‘verbonden’ groen van gewenste diversiteit. Een geïntegreerd 
beheersplan voor de combinatie van openbaar groen en tuinen is 
daarom wenselijk om de kwaliteit van het openbaar groen langjarig 
goed te houden. Wat het beleid ‘rood voor groen’ in het 
buitengebied beoogt te bereiken, kan in een dergelijke CPO op 
kleine(re) schaal worden voortgezet binnen een Ecowijk.  



‘Klassieke’ betonnen verhardingen vermijden we natuurlijk zo veel 
mogelijk; trottoirs, opritten, parkeerplaatsen e.d. voeren we dus zo 
veel mogelijk grasachtig of semi-verhard uit. Het groen zal ook voor 
een deel eetbaar zijn en een deel van de houtopstand moet ook 
bruikbaar bouwmateriaal kunnen opleveren. Zeldzame planten-
soorten krijgen in deze wijk een kans om te groeien. Bewoners 
denken daarom mee over de inrichting van het groen rond hun 
woning.  

Een Ecowijk als deze versterkt de individuele woonomgeving 
doordat elementen voor de woningen in grotere aantallen ingekocht 
kunnen worden en energievoorziening door de bewoners zelf 
georganiseerd wordt. De verwachting is dat ook voor mobiliteit 
gezamenlijke oplossingen gezocht zullen worden, in de vorm van 
deelauto’s, laadpunten, een gezamenlijke schuur om 
vervoersmiddelen (auto’s, fietsen, scootmobielen etc.) binnen te 
stallen en te onderhouden. Zo’n gezamenlijke schuur per 
buurtschap kan kleine bergingen bij de woningen voor 
tuingereedschap, tuinset, fietsen, barbecue etc. overbodig maken. 

Ecologische woning, één met natuur (The Forest House, Chester).

Voorbeeld van groene, semi-verharding.



Straat (CPO-cluster) – Samenwerking in voorzieningen 

Ook op straat-/buurtniveau versterkt een ontworpen wijk als deze het gemeenschapsgevoel. Het zuiveren van afvalwater en het hergebruik 
van water (toilet, wasmachine) kan in de CPO-constructie meegenomen worden. Composthopen maken de groencontainer overbodig; een 
voorziening die één van de besparingen voor de gemeente vormt. Het verder terug kunnen treden van de gemeente als facilitator voor het 
wonen is sowieso kenmerkend voor deze wijk en haar bewoners. Het door de bewoners laten organiseren van een deel van het onderhoud 
en beheer van de openbare ruimte door de gezamenlijke CPO’s is een ander voorbeeld hiervan.

Onze Ecowijk betekent dat er divers, zowel kleiner als groter, gebouwd mag worden. Ook voorzieningen als het hergebruik van grijs water, 
opvang van regenwater, regenwater omzetten in drinkwater (technisch al goed mogelijk) e.d. vragen immers om ruimte. 

Huis – Wonen 

De energieneutrale (plus-)woningen worden zo geprojecteerd ten opzichte van elkaar én van de omliggende begroeiing, dat ze zo optimaal 
mogelijk functioneren qua gezondheid, licht, warmte maar bijvoorbeeld ook het drogen van de was (waar in veel huishoudens zo’n 25% van 
de electriciteitsrekening aan besteed wordt). De huizen blijven koel in de zomer en warm in de winter. De mogelijkheid bestaat daarbij om 
autarkisch te bouwen als mensen daar behoefte aan hebben. 

Een ecowoning kan in principe op zichzelf bestaan of is daarop voorbereid. Dit geldt niet alleen voor de woningen, maar ook door de eigen 
kweek van fruit en groenten. Een geïntegreerde kas tegen het huis kan in de zomer de warmte voor planten benutten en in de winter een 
buffer vormen tegen de koude buitenlucht maar ook een plek zijn om de was te drogen. 

De mate waarin woonwensen afwijken van de huidige – traditionele – welstand varieert onder de bewoners. Sommige van de bewoners gaan 
bijzonder ver bij hun wensen en denken volledig ‘off grid’ en met onconventionele materialen te kunnen bouwen. Een meerderheid van de 
aangemelde mensen zoekt naar een combinatie van meer conventionele ontwerpen, maar te realiseren met ecologische en duurzame 
materialen en technieken. Hierbij is het streven om 10 jaar voorop te lopen ten opzichte van de conventionele bouw van dit moment.



Sociaal – Samen leven

We ontwikkelen zelf een woonomgeving voor iedereen met 
gelijke beelden over ‘het nieuwe wonen’. Er komen steeds meer 
mensen die samen willen wonen in een omgeving die bij hen 
past. We hopen op een leefomgeving waar we er voor elkaar 
zijn: It takes a village to raise a child. Een gezin is tegenwoordig 
vaak een wereld op zich. De wens leeft om in 
gemeenschapsgevoel en saamhorigheid samen te leven, spelen, 
zorgen en onderhouden, gebruikmakend van elkaars wijsheid en 
middelen. Een wijk waarin meer gedeeld wordt, materieel en 
sociaal. 

De buurtschappen in deze wijk willen we divers van opbouw 
laten zijn om individuen en gezinnen met wensen in 
verschillende prijsklassen ruimte te bieden. Een huis bouw je 
immers vanuit een holistische visie dat het huis moet passen bij 
de bewoners, niet vanuit een plaatje hoe het huis eruit zou 
moeten zien aan de buitenkant of hoe de gemeente invulling 
geeft aan beleid op de tekentafel.

Sociale innovatie is momenteel een hot item. Onze wijk willen 
we met haar relatief grote openbare ruimte een 
ontmoetingsruimte laten zijn voor bewoners, mensen uit de 
buurt, passanten, geïnteresseerden, recreanten, jong en oud. Het 
onderhoud van het openbare deel kan eventueel worden 
gekoppeld aan een sociaal project, aan scholen als vorm van 
onderwijs etc.. 



De Ecowijk verbindt zo wonen met werken en leven in alle 
facetten. Anders dan in andere wijken wordt er actief nagedacht 
hoe men zowel de eigen leefomgeving als die van daarbuiten kan 
verbinden. De Ecowijk is een voorbeeld voor hoe het ook kan. De 
Ecowijk is geen eenheidsworst; juist diversiteit gaat de 
meerwaarde zijn.

Wij zoeken een ecologische bouwstijl, voorzien van modern 
comfort en er op gericht ook na 100 jaar nog kwalitatief goede 
huisvesting te bieden. De woningen dienen ook onderhouden te 
kunnen worden op een duurzame wijze, dus met gebruik van 
natuurlijke onderhoudsmiddelen zoals er reeds bestaan. Niet alle 
bewoners zullen het onderhoud van het huis zelf kunnen doen. 
Een hoge bouwkwaliteit en gebruik van kwalitatief duurzame 
materialen die langer meegaan is dan ook wenselijk.

Een Ecowijk oprichten in de vorm van een CPO betekent voor de 
bewoners dat diverse bouwstijlen, liberale welstandseisen, 
bredere sociale verbanden in de wijk (zowel onder- als bovenkant 
van de maatschappij in CPO’s), wonen en kleinschalig werken 
allemaal mogelijk moeten zijn. Wonen in een CPO Ecowijk brengt 
de voordelen van een dorpse mentaliteit, aangevuld met de 
voordelen van de stad Breda.

Plot alternatieven voor woningen in een CPO



Stadsnatuur – Leven, recreëren, spelen, verbouwen  

Groen om ons heen zien geeft ontspanning en energie. Graag 
geven we dit groen, onze natuurlijke omgeving, een prominente 
plek in ons dagelijks leven. In plaats van het groen actief op te 
moeten zoeken in onze vrije tijd dompelen we ons er dagelijks in 
onder. Auto’s staan bij elkaar aan de buitenrand van het 
buurtschap. De appelboom waar je toevallig prima in kan 
klimmen is het ‘speeltoestel’, met daaronder de natuurlijke 
demping van het gras. Onze kinderen leren daarmee van de 
natuur en over de natuur ín de natuur.  We kunnen deze 
buurtschappen inrichten als een vakantiepark, in een bosrijke 
omgeving en/of als een boerenerf met eetbaar groen. 

We gaan dichter bij de natuur leven, de ruimte optimaal 
benutten en er met zijn allen in plaats van individueel gebruik 
van maken. We hoeven ons niet letterlijk in te perken door 
allemaal ons eigen voor- en achtertuintje te hebben. Graag zijn 
we snel in de natuur, bos en bij de akkers. Mensen worden 
vrolijk van bomen, de natuur en daar waar de wind vrijelijk kan 
waaien. 

We creëren de natuur niet alleen buiten ons huis, maar ook een 
huis vanuit de natuur, het maakt er onderdeel van uit. We 
creëren een meer vloeiende overgang tussen huis en buiten en 
tussen buiten en natuur. Een Ecowijk brengt de woonwijk niet 
naar de natuur, maar de natuur naar de woonwijk.



Eco – In samenspraak met flora en fauna 

We hebben één aarde, die prachtig is en ‘waar we het mee moeten doen’. Vrijuit kunnen leven met respect voor de aarde en elkaar. Niet te 
veel verspillen want afval bestaat niet. Het is ook niet nodig, er is genoeg energie en zijn meer dan voldoende materialen om gebruik van te 
maken, met minimale impact op het milieu. Er is schone energie, we kunnen goed ademend isoleren. Investeren op korte termijn en 
duurzaamheid voor de lange termijn. De hamvraag is: wat voor wereld willen wij voor onze kinderen en kleinkinderen en hoe geven we dat 
vorm, hier in Breda?

We wensen ook een gezond huis: ademend, met zijn oorsprong in natuurlijke materialen die ons door de aarde zijn gegeven. We willen een 
gifvrij huis zonder beton en staalconstructies. Het is niet nodig, dus belasten we de aarde daarmee ook liever niet. De natuur halen we naar 
binnen, het wonen brengen we naar buiten.

Natuurlijk delen we op dit punt heel veel doelen en visies met de Gemeente Breda. Wij denken dat deze schets voor een Ecowijk een 
voorbeeld kan zijn voor de Gemeente Breda en oplossingen biedt voor haar klimaatdoelstellingen en beleidsuitgangspunten. 

Voor extra informatie en/of aanmelding verwijzen wij u graag naar de website van Stichting Droomwonen Brabant, 
www.droomwonenbrabant.nl.



Locatie van de Ecowijk

Voor een mogelijke locatie van deze Ecowijk hebben we 
goed naar de plattegrond van Breda gekeken en de 
mogelijkheden op kortere en middellange termijn 
onderzocht. Alternatieven zoals op dit moment 
geïnventariseerd zijn: 

• Woonakker, gebied ten noorden van de Mortelweg in 
Teteringen

• Belcrum Havenkwartier in de Belcrum, circa 26 ha

• CSM-terrein nabij de Belcrum, circa 32 ha

• Oude belastingkantoor aan de Gasthuisvelden, circa 2 
ha

• Oude Rechtbank aan de Gasthuisvelden, circa 1,3 ha 
(evt i.c.m. locatie van oude belastingkantoor)

• Frankenthalerstraat, circa 14 ha 

• Nibbit-terrein aan de Ettensebaan, circa 5 ha 

• Cantrijnlocatie aan de Terheijdenseweg, circa 1 ha

• Locatie Langendijk Ziekenhuis, circa 7 ha

Op basis van de criteria beschikbaarheid en snelheid gaat 
onze aandacht vooralsnog uit naar locatie Woonakker.



Op de locatie ‘Woonakkers’, ten noorden van Teteringen, was 
in het verleden een grootschalige woonwijk voorzien. Deze 
locatie is in onze ogen een gebied in Breda waar het concept 
‘Ecowijk’ uitstekend past en realiseerbaar lijkt binnen criteria 
die gemeente en de bewoners in de coöperatie overeen 
dienen te komen. Een Ecowijk op deze locatie versterkt dit 
gebied en versterkt de overgang naar de natuur ten noorden 
van dit gebied. 

Het gebied ‘Woonakkers’ lijkt ook geschikt om aan de 
noordzijde gedeeltelijk in te vullen met zonnepanelen. 
Het solar plan  berust op het idee om de energievoorziening 
van de woningen niet alleen te realiseren door zonnepanelen 
per woning te plaatsen, maar ook dit centraal te doen met 
een zonneweide met capaciteit voor het gehele gebied.

De gemeente Breda heeft aangegeven dat dit concept goed 
inpasbaar is op deze locatie, maar heeft duidelijk de wens 
om woningbouw binnenstedelijk te ontwikkelen. Daarom 
heeft de gemeente verzocht om het ook op mogelijke 
binnenstedelijke locaties te verkennen. De Woonakkers en de 
hierboven weergegeven binnenstedelijke locaties moeten  
goed worden afgewogen voordat er een definitief besluit kan 
worden genomen.



‘Groene erven’ passen in onze visie goed bij de historie van 
deze akkers buiten Teteringen. Deze (eco)wijk geeft hier 
een toekomstbestendige invulling aan. Om in 2030 Breda 
de ‘eerste Europese stad in een groen park’ te laten zijn, is 
het belangrijk om niet pas na 2020 concrete stappen te 
zetten. De uitdaging voor de gemeente Breda is om nu al 
haar inwoners te stimuleren om zelf hun duurzame 
ambities te laten realiseren en zelf actief aan de slag te 
gaan voor een mooi en goed Breda in 2030. Door in CPO 
een eerste Bredase Ecowijk te ontwikkelen ontstaat er een 
platform dat bij uitstek geschikt is om voor een leefbare 
wijk te zorgen, klaar voor wat Breda in 2030 wil zijn. 

Het ‘Verhaal van Breda’ vraagt om een initiatief als de 
Ecowijk. Zo’n wijk draagt in hoge mate bij aan Breda als een 
plek waar het goed wonen en werken is, in een groene 
historische omgeving, waar mensen elkaar ontmoeten en 
aandacht hebben voor elkaar. In de Ecowijk is maximaal 
aandacht voor klimaatadaptatie, voor de gezondheid van 
de bewoners, aan vergroening van de stad én voor het 
versterken van de sociale structuren in de wijk en met de 
omliggende, bestaande bebouwing, bewoners en natuur. 



Het doel wat wordt nagestreefd is het gevoel van ‘wonen 
in een vakantiepark’ zoveel mogelijk door te trekken in de 
wijk. 

Uitgangspunt daarbij is om samen te ontwerpen, samen te 
bouwen en blijvend in de inrichting samen te werken om 
het gebied nog mooier te krijgen. Dat is wat we in deze 
Ecowijk voorstaan. Om een kleinschalige uitstraling te 
houden, als overgang van de bebouwde kom van 
Teteringen naar het natuurgebied aan de noordzijde, kan 
het woongebied opgedeeld worden in een soort 
buurtschappen van circa 4.400 – 5.200 m2 met daarbinnen 
een variabel aantal woningen op relatief kleine eigen 
percelen. 

Door de gezamenlijke groene ‘longen’ ontstaat een veel 
ruimtelijker, groener beeld dan wanneer mensen een grote 
eigen tuin bij de eigen woningen zouden inrichten. De 
groepen huizen (‘buurtschapjes’) zijn gescheiden van 
elkaar door groene zones met houtwallen, water e.d. 

Tussen de huizen is gemeenschappelijk ruimte voor 
moestuinen, speelnatuur (boomhut), boomgaard, vijver 
e.d. 



Coöperatie Brundtland Breda

Het stichten van een ecowijk namens alle betrokken leden vraagt om 
het organiseren van onze gezamenlijke belangen en om het 
verwerven van een grondpositie. Hiertoe dient een juridische 
rechtspersoon te kunnen deelnemen aan het economisch verkeer om 
b.v. fondsen te werven, te onderhandelen met marktpartijen en om 
het collectief belang van alle leden te kunnen bedienen. De juridische 
rechtspersoon passend voor onze ecowijk is de coöperatie. Wij 
hebben besloten een coöperatie op te richten op basis van dit 
visiedocument en deze uitgangspunten statutair vast te leggen in haar 
naam, kernwaarden en uitgangspunten voor het beleid : 

…Wij erkennen de waarde van het werk van onze “ouders” en 
“grootouders” op het gebied van duurzaamheid en respect voor 
natuur en landschap en bouwen daarom bij de realisatie van onze 
droom voort op de grondbeginselen van het Brundtlandrapport: “Our
Common Future” van de Verenigde Naties (VN). Wij willen een 
duurzame Ecowijk ontwikkelen die in zijn opzet zijn tijd vooruit is en 
geijkt wordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable
Development Goals), zoals vastgelegd in het document van de 
Verenigde Naties getiteld “Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development” en zoals wij deze zullen vertalen naar 
en toepassen op de ecowijk…



Stichting Droomwonen Brabant 

Stichting Droomwonen Brabant is een platform voor burgerinitiatieven op het 
terrein van wonen en bemiddelt bij wensen en behoeftes op het gebied van 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Veelal ontstaan initiatieven bij 
burgers, soms lanceert Droomwonen zelf een idee om de behoefte te peilen. 
De bemiddeling betreft het samenbrengen van vraag en aanbod en 
ondersteuning bij de realisatie van een CPO. Daarbij probeert Droomwonen
ook de wensen en ambities van de gemeente Breda op het gebied van 
Wonen, Duurzaamheid en Milieu aan de voorkant op te nemen in het CPO-
proces.

Op dit moment is een behoefte geïnventariseerd tot het mogelijk realiseren 
van meerdere CPO’s, allemaal gericht op duurzaamheid, ecologie en 
milieubewuster bouwen dan de bouwregelgeving voorschrijft. Deze aanpak 
kan als voorbeeld dienen om de kleinschaligheid van afzonderlijke CPO’s te 
combineren binnen grotere gebiedsontwikkeling. Een groeiende groep 
geïnteresseerde bewoners wil een eerste CPO oprichten en een 
schetsontwerp maken van een mogelijke ‘Ecowijk’, waarbij meerdere CPO’s
binnen een centrale visie van wonen, duurzaamheid en milieu worden 
ontwikkeld. 

www.droomwonenbrabant.nl
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