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1.1 Aanleiding
In het kader van de gemeentelijke Bredase pilot 
Burgerbegroting heeft de werkgroep Centrum 
Princenhage, bestaande uit betrokken burgers, 
een voorstel ingediend voor het centrum 
van het Bredase stadsdorp Princenhage. Dit 
voorstel heeft als motto “Een bruisend centrum 
als prettige verblijfplaats van en voor jong 
en oud”. De werkgroep draagt in hun visie 
drie onderwerpen aan waarmee Princenhage 
zijn bruisende centrum kan behouden en 
versterken:

1)  Waardeverhoging van de    
     Haagsemarkt voor Princenhage;
2)  Fysieke inrichting Haagsemarkt inclusief    
     verkeerscirculatie en parkeergelegenheid;
3)  Fysieke inrichting van de aanloopstraten   
     uit oogpunt van toegankelijkheid van het  
     centrum voor mindervaliden en betere
     uitstraling.

1.2 Eerste raadpleging
Voorjaar 2016 vonden de eerste raadplegingen 
plaats, met enkele bijeenkomsten, een artikel 
in het wijkblad, bezoek aan enkele klassen van 
de basisschool, en een grote inloop-tent op 
een zaterdagmiddag op de Haagsemarkt. Dit 
resulteerde in een eerste voorstel dat juni 2016 
bij de gemeente werd aangeboden.

1. Inleiding
1.3 Vervolgopgave
De gemeente Breda heeft de werkgroep 
gevraagd dit voorstel uit te werken tot een 
visie voor het Centrum van Princenhage. De 
visie is een samenhangend verhaal over hoe 
de bewoners en ondernemers het toekomstige 
centrum van Princenhage zien. De visie bestaat 
uit (ruimtelijke) uitgangspunten en kansen 
voor het centrum van Princenhage op de 
korte en lange termijn. Middels een prioritering 
wordt aangegeven welke gebieden het eerst 
aangepakt dienen te worden. De visie is 
nadrukkelijk geen uitgewerkt ontwerp voor de 
inrichting van de openbare ruimte.

1.4 Totstandkoming visie
De werkgroep Centrum Princenhage bestaat 
uit een vertegenwoordiging van bewoners en 
lokale ondernemers. Allen hebben belang bij 
een bruisend centrum, maar de ideeën over hoe 
dat centrum er dan uitziet liepen uiteen. Met 
name het onderwerp verkeer en parkeren was 
een belangrijk aandachtspunt. In samenspraak 
met de gemeente Breda heeft de werkgroep 
stedenbouwkundig bureau Urban Synergy 
gevraagd de visie mee vorm te geven.

In een aantal workshops zijn de identiteit 
van Princenhage, ‘wat voor centrum wil 
je zijn’, verkeer en parkeren en uitstraling 

besproken. Dit heeft geleid tot een indeling 
van het centrum in een aantal gebieden 
met elk een eigen kracht en opgave. Het 
Kwaliteitscentrum, het Historisch groengebied 
en het Ondersteunend winkelgebied. Voor 
elk van deze gebieden zijn aan de hand 
van ontwerpend onderzoek uitgangspunten 
geformuleerd waar deze in de toekomst 
aan moeten voldoen. In onderstaande visie 
worden de uitkomsten van de workshops 
en uitgangspunten per deelgebied verder 
toegelicht.

Bij de totstandkoming van de visie is de 
werkgroep leidend, maar zijn ook nadrukkelijk 
de inwoners van Princenhage geconsulteerd 
door middel van interviews, een website 
en informatieavonden. In november 2016 
is de visie gepresenteerd aan de inwoners 
van Princenhage. Er bleek beide keren een 
behoorlijk grote positieve ontvangst, getuige 
ook het ingevulde Gastenboek.

Aankondiging van de 
interviews van bewoners 
op de Haagsemarkt in het 
wijkblad.
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Presentatie visie aan bewoners

Overhandiging visie aan Raadsleden en het college

Analyse
opgave en huidige identiteit

Gesprekken
werkgroep / wijkagent / museum

Interviews
bewoners & bezoekers

Analyse
opgave en huidige identiteit

Presentatie tussenstand visie 
aan Raadsleden

Workshop 1 
Identiteit & verkeer

Workshop 2 
Herinrichting & zichtbaar maken cultuurhistorie

Workshop 3

Opgave en gewenste uitstraling en identiteit

Vertaling en prioritering uitgangspunten

Product:

Product:

Inrichtingsvoorstellen aansluitend op de wensen 
van ondernemers, bezoekers en bewoners

Het stappenplan van de totstandkoming van de visie 
voor het centrum van Princenhage.
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Workshop werkgroep ontwerpend 
onderzoek
In een tweede workshop is met de werkgroep 
nagedacht over mogelijke ontwerpingrepen, 
o.a. een aantal voorstellen voor herinrichting 
van de Liesbosstraat, Haagsemarkt en Pastoor 
Spaandonkstraat. Verschillende ingrepen 
zijn vertaald naar een 3d model zodat in 
de workshop gesproken kon worden over 
verschillende opties. In de workshop hebben 
de werkgroepleden een keuze gemaakt uit 
de meest interessante inrichtingsvoorstellen, 
aansluitend op de wensen van ondernemers, 
bezoekers en bewoners

Gebruik en waardering door bewoners 
en bezoekers
Eind mei 2017 zijn bewoners en bezoekers 
op straat geïnterviewd over de identiteit 
van Princenhage, welke uitstraling daarbij 
past en hoe deze zo goed mogelijk vertaald 
kan worden. Daarnaast is in de gesprekken 
gevraagd naar concrete bijdragen in 
kwaliteiten en knelpunten voor de thema’s 
die geformuleerd zijn door de werkgroep, 
zoals toegankelijkheid van de aanloopstraten 
en het parkeren. Naast de interviews is 
een parkeeronderzoek uitgevoerd door 
verkeerskundig bureau Mobycon. Dit heeft 
inzicht gegeven in de huidige parkeerdynamiek 
en het gedrag - waar komen mensen vandaan, 
wat bezoeken ze en hoe lang parkeren ze er. 

Workshop werkgroep over identiteit en 
verkeer
In een eerste workshop zijn twee thema’s 
besproken: 

1) identiteit en branding: over de huidige   
identiteit van Princenhage, waar wil je heen met 
het centrum?
2) verkeer en parkeren.

Deze avond resulteerde in een voorstel voor 
de gewenste uitstraling en identiteit. Op basis 
van deze uitkomsten zijn de bovengenoemde 
thema’s verder uitgewerkt tot uitgangspunten 
voor concrete opgaven en ingrepen.
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Workshop werkgroep: vertaling naar 
uitgangspunten
Op 24 oktober zijn de belangrijkste 
uitgangspunten voor het centrum aangescherpt 
en kortgesloten met bewoners en ondernemers 
uit de werkgroep. Daarnaast is een prioritering 
aangebracht in de deelgebieden en is het 
vervolgproces doorgenomen.

Presentatie tussenstand visie aan 
Raadsleden
Op 7 september zijn de Raadsleden 
geïnformeerd over de stand van zaken betreft 
de visievorming. Vanuit de werkgroep zijn de 
meest wenselijke modellen gepresenteerd. 
Een aantal raadsleden hebben vragen 
gesteld over o.a. de verwachtingen vanuit de 
werkgroep over de realisatie van de visie en 
de verkeerscirculatie in de omgeving van de 
Haagsemarkt bij een nieuwe inrichting. 

Presentatie aan bewoners
2 en 4 november hebben de werkgroepleden 
aan bewoners en ondernemers uitleg gegeven 
over de visie. Aan de hand van een presentatie 
werden de deelgebieden besproken. Drie 
deelgebieden zijn hierbij gede�nieerd, namelijk 
Historisch groengebied, Ondersteunend 
winkelgebied en Kwaliteitscentrum. Elk gebied 
werd verduidelijkt maar het accent lag duidelijk 
op de verkeerscirculatie naar de supermarkten 
en met name: Wat gaat er gebeuren met de 
inrichting van de Haagsemarkt: hoe om te gaan 
met het dominante straatbeeld van geparkeerde 
auto’s op het plein? 
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Princenhage is via de Haagweg verbonden met 
het centrum van Breda. Hoewel dit stadsdorp 
onderdeel vormt van de gemeente Breda, 
functioneert het als een eigen centrum, met een 
eigen identiteit, uitstraling en kwaliteit. 

Op basis van de workshop met de 
werkgroepleden en de interviews met de 
bewoners is het centrum Princenhage 
opgedeeld in drie gebieden. Gebieden met 
elk een eigen uitstraling en identiteit. De drie 
gebieden: Kwaliteitscentrum’, ‘Historisch 
groengebied’ en ‘Ondersteunend winkelgebied’ 
hebben elk een eigen sfeer, uitstraling 
en onderscheidend karakter. Per gebied 
wordt de identiteit en opgaven beschreven. 
Naast de opgaven per gebied zijn er twee 
overkoepelende opgaven benoemd die in alle 
gebieden terugkomen. Dat zijn: het verbeteren 
van de toegankelijkheid van het centrum en de 
cultuurhistorie van Princenhage zichtbaarder 
maken. Deze worden los van de gebieden 
beschreven.

2. Huidige identiteit en opgaven

Kwaliteits- en 
verblijfscentrum 
‘ hart van Princenhage’

Ondersteunend 
winkelgebied

Historisch 
groengebied

De drie  gebieden in het centrum 
met een eigen uitstraling, sfeer en 
onderscheidend karakter.
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Ondersteunend 
winkelgebied

Verkeer en parkeren
In de huidige situatie zijn voldoende 
parkeermogelijkheden. Door bureau Mobycon 
is onderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk 
op verschillende plekken in het centrum op 
dinsdag, donderdag en zaterdag. Daarbij is 
gekeken naar de bezetting, parkeerduur en 
herkomst van de auto’s. Het parkeeronderzoek 
heeft uitgewezen dat het piekmoment zaterdag 

het plein teveel het beeld en is er weinig groen. 
Het is de wens van bewoners en bezoekers 
om het plein te vergroenen. En er zijn weinig 
verblijfsplekken in de openbare ruimte. In de 
cijfers van het parkeeronderzoek zien we dit 
terug in het gedrag van de bezoekers. Een 
bezoek duurt veelal korter dan een uur wat 
betekent dat bezoekers snel een boodschap 
doen en daarna weer vertrekken.
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Parkeeronderzoek
Haagsemarkt, Breda

Zaterdag 3  juni 2017
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2.1 Kwaliteits- en verblijfscentrum

2.1.1 Huidige identiteit
Princenhage wordt door bewoners, 
ondernemers en bezoekers bestempeld als 
authentiek centrum met allure, door de vele 
historische panden en kleinschalige winkels. 
Er heerst een gemoedelijke sfeer en een 
gemêleerd publiek bezoekt het centrum. 
Het gaat om een mix van een dorpse 
uitstraling, intieme sfeer, een onderscheidend 
winkelaanbod, voldoende horeca en 
voorzieningen. Het woord ambachtelijk wordt 
door de bewoners meerdere malen genoemd. 
Het hart van Princenhage wordt gevormd 
door de Haagsemarkt en een deel van de 
aanloopstraten. Vanuit de bijeenkomsten met 
de werkgroep is naar voren gekomen dat de 
aanloopstraten mede door de historische 
panden en kwaliteitswinkels in deze straten 
onderdeel kunnen gaan uitmaken van het 
kwaliteitscentrum.

2.1.2 Opgaven

Sfeer en uitstraling
De intieme sfeer en uitstraling van de 
Haagsemarkt en aanloopstraten kan in de ogen 
van de omwonenden verbeterd worden. Op 
dit moment domineren geparkeerde auto’s op 

Parkeeronderzoek Mobycon: 
parkeerdruk tijdens het piekmoment.
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tussen 13.00u en 14.00u is. De onderzochte 
gebieden beschikken in totaal over 448 
parkeerplaatsen. De parkeerdruk rondom de 
Haagsemarkt ligt tussen de 36% en 124%. 
Waarbij de laagste parkeerdruk in de nacht en 
vroege ochtend is waargenomen. De hoogste 
parkeerdruk (124%) is waargenomen op 
zaterdag tussen 13:00-14:00. De parkeerdruk 
overdag is gemiddeld gezien hoog te noemen. 
Deze zit op donderdag en zaterdag rond de 
100% en op dinsdag rond de 80%. Uit het 
herkomstonderzoek komt naar voren dat tijdens 
de nacht en vroege ochtend het grootste 
gedeelte van de voertuigen die er geparkeerd 
staan, behoren bij een postcodegebied dat 
binnen een straal van 100 meter van de 
Haagsemarkt valt. Het aandeel wijkvreemde 
parkeerders zit overdag tussen de 60-77%. 
Hieronder valt, volgens de werkgroep, ook het 
langparkerend personeel van de diverse winkels 
en ondernemingen.

Bij de parkeerduur is te zien dat bij het plein van 
de Haagsemarkt het aandeel kortparkeerders
het hoogst is. De algemene conclusie van 
het kentekenonderzoek is dat de voertuigen 
die overdag geparkeerd staan op het plein 
van de Haagsemarkt veelal wijkvreemde 
kortparkeerders zijn.

Naar aanleiding van het onderzoek is de 
wens geformuleerd om het bestaande aantal 
parkeerplaatsen in de directe omgeving van 
de Haagsemarkt in stand te houden. Hiermee 
kan het winkelend publiek bediend worden en 
zo dicht mogelijk bij de nabijgelegen winkels 
parkeren. Hierbij wordt wel rekening gehouden 
met het aantal parkeerplaatsen dat wegvalt 
doordat de bloemenstal op zaterdag op het 
plein staat. 

Evenementen
Een deel van de levendigheid en 
aantrekkelijkheid van het centrumgebied 
wordt gevormd door het verenigingsleven 
en evenementen zoals carnaval, start van de 
Tien van het Aogje en de avondvierdaagse die 
plaatsvinden op het plein van de Haagsemarkt. 
Huidige evenementen die men niet vindt 
passen bij het imago en identiteit is de kermis 
of grootschalige kinderactiviteiten. Een kermis 
trekt het verkeerde publiek aan en zorgt voor 
teveel geluidsoverlast voor omwonenden 
en vaste bezoekers aan het centrum van 
Princenhage. De kinderactiviteiten passen beter 
bij de Dorpsweide.

Voorbeelden bijpassende evenementen: weekmarkt, 
bourgondische evenementen zoals een oogstmarkt 
met producten uit de omgeving en muziek een aantal 
keer per jaar. 
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is gekeken of de route vanaf de Haagsemarkt 
naar de school veiliger gemaakt kan 
worden. En er wordt verder gekeken of het 
parkeerterrein rondom de kerk heringericht 
kan worden. De circulatie van het verkeer zal 
via de steeg naar het raadhuis richting de 
parkeerplaats kunnen rijden en weer terug via 
de steeg naast de oude Rabobank weer terug 
richting de Doelenstraat. In de visie voor het 
centrum gaan we er vanuit dat er geen extra 
parkeerplaatsen rondom de kerk gerealiseerd 
worden. Voor het kwaliteitscentrum is het 
belangrijk dat de entree naar het parkeerterrein 
goed zichtbaar is. 

2.3 Ondersteunend winkelgebied

2.3.1 Huidige identiteit
Naast het historische centrum met een 
diversiteit aan soorten winkels en horeca kent 
Princenhage twee grote supermarkten en een 
aantal reguliere ketens. Deze supermarkten 
zijn waardevol voor bewoners. Ze hebben 
een grote aantrekkingskracht en zorgen 
voor een totaal voorzieningenpakket in het  
centrum. De supermarkten liggen nabij het 
centrum, maar niet in de routing van het oude 
centrum. De inrichting en uitstraling van de 
Pastoor van Spaandonkstraat sluit niet aan 

2.2 Historisch groengebied

2.2.1 Huidige identiteit
De Sint Martinus-Kerk is de plek waar 
Princenhage is ontstaan. De kerk en 
aangrenzende openbare ruimte ligt wat achteraf 
en verstopt t.o.v. het centrum van Princenhage. 
Het groen in de kerktuin en begraafplaats 
vormen een mooi contrast met het overige 
stenige deel van het centrum. De plek ademt 
rust en historie uit. De huidige inrichting van de 
parkeerplaatsen rondom de kerk is gedateerd 
en wordt door veel bewoners en bezoekers als 
onveilig voor langzaamverkeer beschouwd. De 
markering van parkeerplaatsen rondom de kerk 
is onduidelijk en worden slecht gebruikt. Dit 
verhoogt de parkeerdruk in andere delen van de 
kern.

2.2.2 Opgaven historisch groengebied
Er ligt een uitdaging om de gedateerde 
inrichting van deze openbare ruimte op 
te waarderen en het gebied meer bij het 
centrum te betrekken. De openbare ruimte 
maakt een belangrijk onderdeel uit van een 
langzaamverkeerroute tussen het centrum en 
de basisschool. Er is een aparte werkgroep 
bezig met de inrichting van het gebied rondom 
de kerk. Een eerste stap, het opwaarderen van 
de �etsroute is recentelijk uitgevoerd. Hierbij 

op de Haagsemarkt en zorgt er voor dat het 
functioneert als twee losse gebieden.

Het gebied rondom de supermarkt wordt door 
veel bewoners als onaantrekkelijk bestempeld. 
Daarnaast wordt het laden en lossen op 
de grote parkeerplaats bij de supermarkt 
als onveilig ervaren. Dit gebeurt op een 
onoverzichtelijke locatie en het uitrijden van de 
vrachtwagen zorgt voor een verkeersonveilige 
situatie. De laad- en loszone wordt vaak 
oneigenlijk gebruikt als parkeerstrook.

2.3.2 Opgaven ondersteunend 
winkelgebied
De opgaven voor het ondersteunend 
winkelgebied ligt in het opwaarderen van de 
openbare ruimte rondom de supermarkt, het 
verbeteren van de verbinding tussen deze 
voorzieningen en de Haagsemarkt en het 
creëren van een verkeersveilige situatie voor 
het laden en lossen rondom de supermarkt. 
Tot slot is de opgave om te zoeken naar een 
veiligere routing voor vrachtverkeer achter de 
supermarkt.
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Verbeteren toegankelijkheid
Rondom het centrum vindt 
woningbouwontwikkeling plaats, zoals aan 
de Dreef en de bouw van seniorenwoningen 
op het terrein van zorgcentrum Lucia aan de 
Liesboslaan. Dit betekent nieuwe bezoekers 

2.4  Entree en toegankelijkheid 
centrum

Princenhage kent verschillende entrees. Vanuit 
het centrum van Breda voert de Haagweg 
bezoekers tot op de Haagsemarkt. Al in de 
14e eeuw was de Haagweg een belangrijke 
verkeersweg richting Antwerpen, Bergen 
op Zoom en Zeeland. Nog steeds is dit een 
aantrekkelijke route die de oude verbinding 
tussen Breda en Princenhage nog weergeeft. 
Andere bezoekers komen vanaf de Ettensebaan 
uit op de Nieuwe Heilaarstraat. Deze entree 
stuit op achtertuinen, schuttingen en 
snippergroen. Een onaantrekkelijke entree voor 
bezoekers. Een groot deel van de bezoekers 
rijdt ook vanuit de Ettensebaan via de Haagweg 
richting het centrum van Princenhage, 
terwijl een kleiner deel via de noordzijde, 
via de Pastoor Spaandonkstraat naar de 
parkeerplaatsen achter de supermarkten 
rijdt. Gevolg is een hoge parkeerdruk langs 
de Haagweg en op de Haagsemarkt en 
verkeersonveilige situaties voor �etsers in 
dezelfde straten. Een opgave is om het verkeer 
meer te spreiden en de entree op te waarderen.

Obstakels opruimen

Rolstoel opritten

Invalide parkeerplaats

Smalle doorgang

blinde geleide voorzieningen

Bestrating

Bankje vervangen

Voorstel aanpak: verkeer en parkeren
Analyse huidige situatie en knelpunten

Inventarisatie van de knelpunten met betrekking 
tot de toegankelijkheid van het centrum voor 
mindervaliden.

voor het centrum van Princenhage. De 
toegankelijkheid van het centrum voor 
mindervaliden is door de werkgroep 
onderzocht en niet overal even goed 
bevonden. Bij herinrichting van de 
aanloopstraten en de Haagsemarkt moet 
de toegankelijkheid voor mindervaliden 
verbeterd worden. 



13Visie centrum Princenhage
13

13
13

13

1910 

Reeks beelden met verschillende 
verschijningsvormen van de Haagsemarkt door de 
jaren heen. 

2.5 Cultuurhistorie zichtbaar maken
Princenhage kent een rijke geschiedenis, als 
belangrijke doorgaansplek en handelsroute, 
als vestigingsplek voor rijkelui en later voor 
arbeiders en tuinders. Princenhage bestond 
eeuwenlang uit een beperkte dorpskom met 
daaromheen een enorm buitengebied met 
diverse gehuchten. Het buitengebied was 
een geschikte plek voor welvarende personen 
om zich te vestigen. De Haagweg was lange 
tijd een belangrijke route tussen Breda en 
Bergen op Zoom, waarover ook de tram liep. 
Een deel van het historisch karakter van het 
centrum van Princenhage is terug te vinden 
in de monumentale panden o.a. aan de Dreef, 
Haagweg, Haagsemarkt, Doelenstraat en 
Liesbosstraat. De historie en de verhalen die 
achter deze gebouwen, zoals het ‘Rode Hert’, 
de Martinuskerk en andere monumenten 
schuilgaat is op dit moment niet leesbaar en 
zichtbaar voor passanten en bezoekers. Het is 
wenselijk de cultuurhistorie van het dorp beter 
zichtbaar te maken.

Naast de monumentale gebouwen en objecten 
zoals de dorpspomp kent Princenhage een 
aantal bekende ondernemers zoals de oom van 
Vincent van Gogh en de eerste Nederlandse 
schrijfster (Louise Stratenus) die openlijk voor 
haar lesbische voorkeur uitkwam. 

1915-1925

2017 

jaren 70

1913
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Op basis van de opgaven die benoemd zijn 
in het vorige hoofdstuk zijn voor het centrum 
een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze 
uitgangspunten zijn per thema geactualiseerd 
en vormen tezamen de visie op de toekomst 
van Princenhage. Aan de uitgangspunten ligt 
ontwerpend onderzoek naar verschillende 
mogelijkheden voor de inrichting ten grondslag. 
Deze mogelijke inrichtingsvarianten worden in 
hoofdstuk 4 besproken.

3.1 Sfeer en uitstraling
• Princenhage is een boodschappencentrum     

met recreatieve functie en niet andersom.     
(winkelende mensen genereren omzet)

• Versterken van de sfeer en ambiance               
van het verblijfsgebied voor bezoekers met 
verblijfsplekken, zowel openbaar als meer 
ruimte voor terrassen.

• Aantrekkelijke openbare ruimte, ook als er  
geen evenementen zijn op de Haagsemarkt. 

• Voorkomen dat de Haagsemarkt in de    
wintermaanden een open en kale vlakte is.

• Vergroenen van het plein met bomen en    
kleinschalige elementen.

• Zicht op de omliggende panden moet    
behouden blijven.

• Waterelement versterkt de aantrekkelijkheid     
van het centrum.

3.2 Verkeerscirculatie
• Plein van Haagsemarkt is  

voetgangersdomein, veiligheid staat voorop     
en auto is te gast. 

• Voor �etsers moeten alle verbindingen    
mogelijk zijn zonder obstakels. 

• Directe doorstroom voor auto’s van de     
Haagweg naar de Dreef moet mogelijk 
blijven via de Haagsemarkt. 

• Behoud van huidige autoverbinding vanuit 
Doelenstraat over de Haagsemarkt naar 
diverse richtingen.  

• Deze doorsteken bundelen/clusteren in 1   
doorsteek, zodat er meer ruimte ontstaat     
voor voetgangers.

3.3 Parkeren
Ten aanzien van het parkeren worden de 
volgende uitgangspunten gesteld:
• Behouden van gelijk aantal parkeerplaatsen 

in de directe omgeving van de 
Haagsemarkt. (referentie is huidige situatie 
op zaterdag)

• Parkeren zoveel mogelijk aan de randen en  
in de aanloopstraten oplossen.

• Parkeren niet dominant in het straatbeeld.
• Laden en lossen moet voor alle   

ondernemers mogelijk zijn, zonder    
verkeersdoorstroming te hinderen.

3.4 Programma en evenementen
• Ruimte voor evenementen die passen bij 

uitstraling van Princenhage.
• Ruimte voor kleinschalige evenementen 

moet altijd beschikbaar zijn, voor 
grootschalige evenementen kunnen 
gedurende een evenement parkeerplaatsen 
onttrokken worden.

• Ruimte voor uitbreiding van de terrassen, 
deze dienen op of aan het plein te liggen en 
niet verscholen achter geparkeerde auto’s.

• Openbare verblijfsplekken voor 
omwonenden en bezoekers toevoegen door 
middel van zitelementen.

3.5 Cultuurhistorie
• De historische pomp moet weer water gaan 

geven.
• Bij keuze voor inrichtingselementen 

en bestrating moet gekeken worden 
naar mogelijke verwijzingen naar de   
cultuurhistorie van het gebied.

3. Uitgangspunten visie
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Bij het opstellen van de visie zijn een aantal 
mogelijke inrichtingsvarianten verkend. 
In dit hoofdstuk presenteren we de 
inrichtingsvarianten die met de werkgroep 
zijn besproken en beoordeeld. Het zijn geen 
de�nitieve ontwerpen, maar mogelijke varianten 
voor de herinrichting van de gebieden. Het 
is bedoeld om de belangrijkste wensen en 
uitgangspunten per deelgebied speci�eker te 
maken. De beelden zijn ter inspiratie voor het 
toekomstige ontwerp. 

Alle ingrepen zijn samengevoegd op 
de visiekaart om een totaaloverzicht te 
geven. De ingetekende gebieden vormen 
onderdeel van de visie voor het centrum. Het 
kwaliteitscentrum krijgt een zelfde uitstraling 
in materiaalgebruik en inrichting, zodat de 
Haagweg, Dreef, Liesbosstraat en Doelenstraat 
één geheel vormen. De bestrating die reeds bij 
de herinrichting van de Haagweg en de Dreef 
is gekozen kan hierbij doorgezet worden. De 
Haagsemarkt sluit hier in sfeer op aan, maar 
kan een eigen vertaling krijgen gezien de 
functies als verblijfs- en ontmoetingsgebied. 
Voor het historisch groengebied rondom de 
kerk is de herinrichting zoals ontworpen door 
de werkgroep groen in de kaart opgenomen. 
De Pastoor van Spaandonkstraat en gebied 
rondom de supermarkten worden heringericht 

4. Mogelijke inrichtingsvarianten deelgebieden

om de verbinding met het kwaliteitscentrum 
beter vorm te geven. Daarmee kan de 
eigenheid en uitstraling van het gebied 
verbeterd worden. Op de visiekaart zijn 
alle aandachtspunten ten behoeve van het 
verbeteren van de toegankelijkheid voor 
mindervaliden aangegeven. Het gaat hierbij 
om het verbeteren van oversteekbaarheid, 
het verbreden van te smalle stoepen en het 
wegnemen van obstakels. Een aantal gebieden 
en onderwerpen is verder uitgewerkt in wensen 
voor herinrichting, dit zijn:

• De entree
• Liesbos- en Doelenstraat
• Pastoor van Spaandonkstraat
• Supermarkten
• Haagsemarkt
• Cultuurhistorie zichtbaar maken in de 

openbare ruimte
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4.1 Opwaarderen entree 
Vanaf de entree bij de Nieuwe Heilaarstraat 
is in de huidige situatie zicht op achtertuinen, 
schuttingen en snippergroen, terwijl dit voor 
veel bewoners en bezoekers de belangrijkste 
toegangsweg naar Princenhage is. Daarnaast 
is het wenselijke vanuit de routing naar het 
centum het verkeer niet in de westelijke richting 
te sturen maar meer te spreiden. 

Wensen herinrichting
• De huidige T-splitsing te vervangen voor een 

rotonde. 
• Schuttingen groen aankleden of schilderen 

en het grasveld een aantrekkelijke invulling 
geven met bijvoorbeeld besdragende 
struiken, krentenboompjes of kleinschalige 
speelvoorziening.

Mogelijke herinrichting entree

4.2 Liesbos- en Doelenstraat

Herinrichtig Liesbos- en Doelenstraat
De Liesbos- en Doelenstraat maken onderdeel 
uit van het historisch centrum van Princenhage. 
Een groot deel van de historische panden is 
nog intact en bepalend voor het straatbeeld. 
De huidige inrichting van de straat is rommelig 
en sluit qua materialisatie en uitstraling niet 
aan op de inrichting van de Dreef, Haagweg en 
Haagsemarkt. Auto’s staan deels geparkeerd 
op de weg en met name rondom het ‘driehoeks’ 
groen-veldje in de Liesbosstraat wordt aan alle 
zijden geparkeerd, waardoor een rommelige 
aanblik ontstaat. De straat is in het verleden van 
tweerichtingen naar 1 richting getransformeerd, 
maar heeft door de maatvoering en 
inrichting nog steeds de uitstraling van een 
tweerichtingsweg. 

Wensen herinrichting
• De inrichting van het westelijk deel van 

de Liesbosstraat meer afstemmen op 
eenrichtingsverkeer, met aan beide zijden 
parkeervakken. 

• In zowel de Liesbosstraat als de 
Doelenstraat een van de twee stoepen 
minimaal 1,2 meter obstakelvrij 
maken, zodat de toegankelijkheid voor 
mindervaliden gewaarborgd is.

• Het parkeren in beide straten in vakken, 
in de Liesbosstraat aan de noordzijde en 
in de Doelenstraat aan de zuidzijde, voor 
een overzichtelijker en rustiger straatbeeld. 
Mits dit de geuite bezwaren wegneemt van 
aldaar wonenden.

• Het groene ‘driehoeks’ pleintje ontzien 
van parkeren waardoor verblijfsruimte 
onstaat. Dit sluit aan op de voormalige 
verblijfsfunctie die deze openbare 
ruimte had. Het groen-veldje vindt meer 
aansluiting bij aangrenzende bebouwing 
aan de zuidzijde door de rijbaan te 
versmallen en transformeren naar een 
�etspad. De historische gevels worden 
hierdoor beter zichtbaar.

• Bij de inrichting van het ‘driehoeks’ pleintje 
dient rekening gehouden te worden met 
touringcars die vanaf de sporthal de 
Doelenstraat in rijden. Deze moeten de 
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draai nog kunnen maken.

4.3 Pastoor van Spaandonkstraat
Het verloop van de Pastoor Spaandonkstraat 
is in de loop van de jaren verlegd, 
waardoor de aansluiting op de kruising 
met de Haagsemarkt is aangepast. Deze 
kruising wordt geaccentueerd met een 
beeldbepalende boom. Het eerste deel van 
de Pastoor Spaandonkstraat, bezien vanaf 
de Haagsemarkt, heeft een smal pro�el en 
is onderdeel van het historische centrum. 
In dit deel van de straat staan auto’s op de 
weg geparkeerd, waardoor de straat nog 
smaller wordt en er nauwelijks ruimte voor 
een stoep overblijft. De opgave is om dit deel 
van de straat meer aan te laten sluiten op de 
materialisatie van de openbare ruimte van de 
Haagsemarkt. Het overige gedeelte van de 
straat vormt de loper tussen de supermarkten 
met parkeerplaats en het kwaliteitscentrum. 
Door deze zone opnieuw in te richten wordt het 
aantrekkelijker om vanaf de parkeerplaatsen  
een wandeling te maken naar de Haagsemarkt. 
De bewoners van het moderne woonblok 
aan de Pastoor van Spaandonkstraat hebben 
aangegeven met elkaar te willen bekijken of het 
mogelijk is de gevel van het pand te vergroenen 
en de ruimte onder de overstek groen in te 
richten.

Wensen herinrichting 
• Op de kruising van de Pastoor van 

Spaandonkstraat en de Haagsemarkt loopt 
het voetgangersgebied van de Haagweg 
door. Automobilisten vanaf de Haagweg 
richting de Pastoor van Spaandonkstraat 
rijden het eerste deel over deze stoep 
en zijn te gast. Voor voetgangers wordt 
duidelijk dat dit deel onderdeel uitmaakt van 
het kwaliteitscentrum.

• In het zuidelijk deel van de straat verdwijnen 
de eerste langsparkeerplaatsen. Het 
historisch pro�el wordt versterkt en de 
aanblik op historische panden verbeterd. 
Hierdoor is het mogelijk de stoep te 
verbreden. Deze parkeerplaatsen worden 
verderop in de straat gecompenseerd.

• Ter hoogte van de eerste zijstraat wordt 
het straatpro�el breder. Parkeren wordt in 
dit deel van de straat beter georganiseerd 
door het uitzetten van langsparkeervakken 
aan de oostzijde. Hierdoor wordt er 
ef�ciënter geparkeerd in vakken. In de 
groenzone aan de overzijde van de straat 
worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd. 
Tussen de langsparkeerplaatsen worden 
bomen geplaatst om de groenuitstraling te 
verbeteren. Dit sluit aan op de wens van 

bewoners om de straat te vergroenen. 
• Nieuwe bestrating geeft het gebied de 

uitstraling van een voetgangersgebied en 
maakt de routing tussen de supermarkten 
en Haagsemarkt aantrekkelijker.

4.4 Supermarkten
Rondom de supermarkten is het wenselijk de 
veiligheid te vergroten en het laden en lossen 
te structuren. In de huidige situatie wordt er 
direct naast de supermarkten geparkeerd op 
plekken die daarvoor niet bestemd zijn. Dit 
zorgt voor onveilige situaties.

Wensen herinrichting
• Bestrating tussen de supermarkten aan 

laten sluiten op de bestrating in de Pastoor 
van Spaandonkstraat zodat het een loper is 
richting de Haagsemarkt

• Een verhoogd groenvak voor de Jumbo 
supermarkt vergroot de aantrekkelijkheid 
van de openbare ruimte en draagt bij aan 
het vergroenen van de omgeving.

• Onderzoeken of het mogelijk is een 
voetgangersverbinding te maken tussen de 
parkeerplaats van de supermarkten en de 
Haagweg. Het gaat hier om privé-terrein.

• Onderzoeken of het mogelijk is de 
ontsluiting van het vrachtverkeer voor 
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laden en lossen via de noordoost zijde weg 
te laten rijden zodat vrachtverkeer geen 
draai hoeft te maken op de bestaande 
parkeerplaats.

• De zone tegen de supermarkten aan (aan de 
zijde van de parkeerplaats) groen inrichten 
zodat parkeren niet meer mogelijk is. Op 
deze plek kunnen  winkelwagens gestald 
worden zodat deze uit het tussengebied en 
van de parkeerplaats verdwijnen.

4.5 Haagsemarkt
Vanuit gesprekken met bewoners, werkgroep, 
ondernemers en bezoekers zijn een aantal 
opgaven voor de Haagsemarkt naar voren 
gekomen. De wens is om te komen de 
verblijfskwaliteit te vergroten, de ruimte te 
vergroenen en meer ruimte te creëren voor 
evenementen en een aantrekkelijke invulling. 
Ondernemers hechten veel waarde aan behoud 
van het aantal parkeerplaatsen in de directe 
omgeving van de Haagsemarkt, met als 
doel om klanten de mogelijkheid te geven te 
parkeren nabij de winkels aan en nabij het plein. 
Bezoekers en bewoners geven daarbij aan dat 
blik het straatbeeld niet teveel mag domineren. 
Voor de toekomstige inrichting dient rekening 
gehouden te worden met ruimtereservering 
voor kleinschalige evenementen, zoals een 
nostalgische kermis.

Wensen herinrichting
• Parkeren zoveel mogelijk aan de randen 

van het plein op te lossen in plaats 
van op het plein. In de aanloopstraten 
naar de Haagsemarkt, voor winkels 
van ondernemers, kunnen nieuwe 
langsparkeerplaatsen aangelegd worden. 
Zo is er de mogelijkheid bij de Haagweg 
om een deel parkeren aan twee zijden te 
maken. Daarbij is het van belang te kijken 
naar de plekken waar ondernemingen 
met terrassen zitten zodat deze aan het 
plein liggen en niet verscholen achter 
geparkeerde auto’s. 

• Bij het parkeren aan de randen moeten 
nadrukkelijke afspraken gemaakt worden 
over de mogelijkheden voor laden en 
lossen.

• Er wordt ruimte vrijgemaakt voor een 
autovrije zone, centraal op de Haagsemarkt. 
De nieuwe extra autoluwe ruimte op de 
Haagsemarkt biedt een veilige ruimte voor 
voetgangers die het plein willen oversteken, 
meer ruimte voor eventuele uitbreiding van 
terrassen bij het ‘Roode Hert’ of ‘Don Qui-
John’ en voor evenementen. Centraal op 
het plein is het hele jaar door ruimte voor de 
bloemenstal, maar ook voor kleinschalige 
evenementen. 

• De exacte invulling en inrichting van het 
plein gebeurt in nauwe samenwerking 
met ondernemers en bewoners en op het 
moment dat er concrete plannen zijn om 
over te gaan tot aanpak.

• Aan de oostzijde grenst het autoluwe plein 
hierdoor direct aan de gevels van de winkels 
en horeca aan deze zijde.

Wensen herinrichting verkeerscirculatie en 
ontsluiting
• Behouden van de verbinding tussen 

Haagweg en Dreef maar ook Doelenstraat 
en Liesbosstraat is belangrijk. Het behouden 
van deze verbindingen biedt mogelijkheden 
om te zoeken naar een parkeerplaats 
rondom de Haagsemarkt, te laden- en 
lossen en bevoorrading van winkels. De 
twee bestaande verbindingswegen kunnen 
samengevoegd worden tot 1 doorsteek, 
waarbij toegankelijkheid voor vrachtverkeer 
een nadrukkelijke opgave is gezien de 
bevoorrading van de winkels.

• Het autoverkeer is op de verbindingsweg 
over het plein te gast en de snelheid moet 
daar op aangepast worden. 
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Wensen herinrichting parkeren Haagsemarkt
• Aan één rand van het plein ruimte voor 1 

strook haaksparkeren, en aan weerszijden 
van de nieuwe verbindingsweg aan de 
westzijde van het plein is ruimte voor 
nieuwe haaksparkeerplaatsen. 

• De forse afname van het aantal 
parkeerplaatsen centraal op de 
Haagsemarkt en de autoluwe zone centraal 
op het plein zorgt ervoor dat blik niet 
meer het straatbeeld domineert van de 
Haagsemarkt. 

• Bij evenementen waar meer ruimte nodig 
is dan het toekomstige plein kan besloten 
worden parkeerplaatsen tijdelijk voor 
andere activiteiten te gebruiken, zoals nu al 
gebruikelijk is.

• Elke parkeerplaats die op de Haagsemarkt 
vervalt dient in de nabijheid gecompenseerd 
te worden met een nieuw te creëren plaats.
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4.6 Cultuurhistorie zichtbaar maken in 
de openbare ruimte

Bij de toekomstige inrichting van de Haagweg 
ontstaat meer ruimte voor voetgangers op 
het plein en ruimte voor een nieuwe invulling. 
De werkgroep heeft een aantal ideeën m.b.t. 
invulling, waarbij het ontsluiten van het 
(historisch) verhaal van Princenhage centraal 
staat.

1. Princenhage door de jaren heen: De 
historische ontwikkeling van Princenhage 
wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van 
een tijdslijn. Deze kan verwerkt worden 
op een natuurstenen rand met inscripties 
en tekeningen, op de Haagsemarkt. 
Bezoekers lopen over het plein en zien 
hoe Princenhage ooit bestond uit een 
groot buitengebied, hoe door het centrum 
de handelsroute liep, hoe het lint zich 
ontwikkelde tot hoe Princenhage er nu 
uitziet, welke belangrijke gebeurtenissen 
plaats hebben gevonden en welke 
bewoners of bezoekers een belangrijke 
rol hebben gespeeld in de geschiedenis 
van Princenhage. De tijdslijn maakt op 
een subtiele manier onderdeel uit van de 
inrichting van het plein.  

2. Vanaf 1880 werd rond Breda een uitgebreid 
net van stoomtramlijnen aangelegd, dat 
het platteland van West-Brabant ontsloot. 
Deze stroomtram liep door Princenhage. 
Een deel van de tramrails wordt verwerkt in 
de nieuwe bestrating van het plein, en een 
historisch ogend tram-wachthuisje wordt 

Tijdslijn

Trambaan

Boombank

Festiviteitenboom

toegevoegd. Dit huisje kan benut worden 
voor ontmoeten en verpozen, en voor kleine 
activiteiten. De wekelijkse bloemenstal zou 
hier zeer goed een onderkomen in kunnen 
vinden. Een bord verwijst naar de afstand 
tot Antwerpen en Bergen op Zoom. Het 
plein krijgt met de komst van het tramhuisje 
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een fraaie en historiserende invulling, de 
overige elementen verwijzen naar de tijd van 
de stoomtram. 

3. Een wens van bewoners, bezoekers 
en ondernemers is om het plein te 
vergroenen. Een aantal nieuwe bomen 
zorgt voor aankleding van het plein en 
schaduwplekken voor bezoekers. Onder 
een van de bomen, centraal op het plein, 
wordt een bank geplaatst met inscriptie in 
de vorm van een gedicht.

4. Het centrum van Princenhage staat symbool 
voor de vele activiteiten die er werden en 
worden georganiseerd, van kermis, start 
van Tien van het Aogje, avondvierdaagse 
of carnaval. Een houten mast met 
verlichtingsdraden geeft in de avonduren 
sfeer op het plein, een verwijzing naar de 
gezelligheid die er was en gaat komen op 
het plein.  

Verschillende belangrijke cultuurhistorische 
periodes kunnen vastgelegd worden in een 
3D-model. Bezoekers kunnen per tijdsperiode 
een virtuele 3D-tour starten in het centrum van 
Princenhage. Dit kan bijvoorbeeld de periode 
zijn dat Princenhage nog een klein gehucht 
was en paard en wagen door de straat liep, 
de periode waarin de tram door het centrum 
liep en de gedenknaald op het plein werd 

3D tours
geopend. In het 3D-model is de mogelijkheid 
om een virtuele tour door belangrijke gebouwen 
te krijgen, zoals het atelier van de oom van 
Vincent van Gogh, de kelder van het ‘Roode 
Hert’ (het oudste cafe van Princenhage, wat 
vroeger ook een herberg was), tour in en om de 
Sint Martinuskerk - wiens historie begon in de 
14de eeuw.
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De uitvoering van onderdelen van de visie 
hangt af van beschikbaarheid van middelen 
en draagvlak vanuit de politiek. Delen van 
de uitvoering kunnen gekoppeld worden aan 
bijvoorbeeld groot onderhoud of vervanging 
van de riolering. Bij deze werkzaamheden kan 
het opwaarderen en herinrichten van de straat 
meegenomen worden. Vanuit de werkgroep 
zijn onderdelen van de visie voor het centrum 
Princenhage benoemd die prioriteit hebben. 

1) De herinrichting van de Liesbosstraat en 
Doelenstraat. Hierdoor wordt de historische 
uitstraling van de straat doorgezet en sluit 
het beter aan op de Haagsemarkt, Dreef en 
Haagweg. Dit draagt bij aan de uitstraling van 
centrum als geheel en zorgt voor een betere 
toegankelijkheid voor mindervaliden. Een 
betere toegankelijkheid is van belang voor de 
nieuwe ontwikkelingen van seniorenwoningen 
op het terrein van zorgcentrum Lucia aan de 
Liesboslaan.

2) Herinrichting van de openbare ruimte rondom 
de Sint-Martinuskerk. Deze is sleets en aan 
vervanging toe. Een andere werkgroep vanuit 
de pilot Burgerbegroting, de werkgroep Verkeer 
(onder leiding van Marian Verheij) heeft samen 
met de gemeente en een particuliere eigenaar 
een ontwerp laten maken voor de herinrichting 

5. Prioritering

van het kerkplein. Deze drie partijen zijn 
momenteel in gesprek om te komen tot 
uitvoering op zeer korte termijn.
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