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Programma 2e omwonendenavond Park Langendijk

Marlijn Lodewijks (ontwikkelingsmanager BPD):

 Welkom

 Voorstellen BPD

 Terugkoppeling resultaten 1e omwonendenavond

 Planning op hoofdlijnen

Jeroen Schipper (stedenbouwkundig ontwerper, diederendirrix):

 Analyse van de bestaande situatie

 Toelichting en visie op 1e ruimtelijke uitwerkingen voor Park Langendijk

 Stedenbouwkundige invulling.

 Groen en gezond

 Verkeer en ontsluiting

 Parkeren

 Tafelgesprekken met vragen/opmerkingen

 Afsluiting en borrel



Op 31 oktober 2019 heeft de tweede omwonendenavond voor project Park Langendijk plaatsgevonden.

De bijeenkomst is gehouden in de Kapel van het Amphia Ziekenhuis. 

Diverse partijen waren aanwezig om samen met de aanwezige omwonenden van de wijk Boeimeer en andere 

geïnteresseerden in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen: 

- BPD Ontwikkeling B.V. (ontsluiting van de wijk, parkeren)

- Gemeente Breda 

- BRO (bestemmingsplan)

- Diederendirrix (stedenbouwkundig plan)

- Bureau Felixx (landschapsinrichting)

Boeimeer groeit! Amphia wordt Park Langendijk



Analyse huidige situatie

Voor het verder uitwerken van de planvorming is de huidige situatie van het 

plangebied onder de loep genomen. De 4 belangrijkste kernpunten die naar 

voren zijn gekomen tijdens de eerste omwonendenavond zijn verder 

bekeken

1. Stedenbouwkundige opzet

2. Groen en gezond

3. Verkeer en ontsluiting

4. Parkeren 



Analyse huidige situatie

1. Stedenbouwkundige opzet (bestaand)

 Het ziekenhuiscomplex sluit niet aan op de bebouwing in de wijk 

Boeimeer: qua vorm, schaal en programmering

 In het plangebied vinden we onder andere:

 het oorspronkelijke Diaconessenziekenhuis uit 1958

 het restant van de oorspronkelijke zusterflat uit 1958

 het uitbreidingspaviljoen uit 1989 (het huidige gezicht aan de 

Graaf Engelbertlaan)

 Geen enkel gebouw is aangemerkt als monument en

alles mag worden gesloopt



Analyse huidige situatie

2. Groen en gezond

 ‘Bomenpoort’ van zomereiken bij aansluiting op de Langendijk bij de 

oorspronkelijke toegangsweg naar het Diaconessenziekenhuis

 Een waardevolle groep bomen (voornamelijk Robinia’s) rondom de 

dienstingang van het ziekenhuis aan de Zaart en Vriesdongen

 Solitaire bomen en bomenclusters aan de oeverrand op de overgang naar 

het Zaartpark

 Bomenstructuur*) aan weerszijden van het 

historische Ruitersboschpad

 Waterlopen en oevers in de omgeving, waaronder

de Weerijs/Aa en het restant van de vijverpartij 

uit 1960

 Weinig contact tussen het plangebied en het 

Zaartpark in de huidige stedenbouwkundige opzet 

*)   de aanwezige bomenstructuren worden nog onderzocht 

op gezondheid/kwaliteit



Analyse huidige situatie

3. Verkeer en ontsluiting

 De Diaconessenweg wordt vaak als sluiproute gebruikt tussen de 

Langendijk en de Graaf Engelbertlaan

 Het plangebied wordt op verschillende plekken ontsloten, waaronder 

aan de Vriesdongen, de Zaart en de Langendijk

 De huidige situatie produceert zo’n 6.000 verkeersbewegingen per dag 

(inschatting) 

4. Parkeren 

 Het plangebied bevat veel parkeerplaatsen voor bezoekers van het 

ziekenhuis en het ziekenhuispersoneel

 Veel bezoekers en werknemers van het ziekenhuis parkeren nu

in de wijk Boeimeer



Visie nieuwe plan

1. Stedenbouwkundige opzet

 Doorkijkjes en zichtlijnen halen het Zaartpark de nieuwe wijk in 

 De nieuwe wijk sluit aan op de structuren van de wijk Boeimeer

 De gebouwen aan de zuidrand fungeren als geluidscherm voor Park 

Langendijk (randvoorwaarde). Uitgangspunt is, dat de 

appartementencomplexen niet hoger worden dan maximaal 7 lagen.

 Diversiteit in woningtypes, hoek- en tussen-woningen, tweekappers, 

vrijstaande woningen en appartementen. Er komen 50 sociale 

huurappartementen en er is aandacht voor levensloopbestendig wonen. 

 De mogelijkheid om het noordelijke deel van het oorspronkelijke 

Diaconessenhuis te behouden wordt bekeken. Of dit mogelijk is, is 

afhankelijk van de technische staat en de functionele mogelijkheden. 

 Driehoekvormige openbare ruimte rondom het resterende deel van het 

Diaconessenhuis



Visie nieuwe plan

2. Groen en gezond

 Het streven is om waar mogelijk de waardevolle boompartijen op te 

nemen in het plan

 De kwaliteit en herkenbaarheid van de bestaande ‘groene poorten’ 

worden ingezet om het terrein van gesloten gebied naar uitnodigende 

woonbuurt te transformeren 

 Doorzichten en aansluiting creëren om de kwaliteit van het Zaartpark

beleefbaar te maken tot diep in de nieuwe buurt 

 Waarborgen van een groene identiteit is een must. Luwe publieke zone 

aan de zuid- en de westrand fungeren als schakel tussen Park Langendijk

en het Beekdal. 

 Inrichten van openbaar gebied (nieuw groen) met ‘de gezonde wijk’ in 

gedachte; dit wordt in overleg met de gemeente besproken. 

 De nieuwe woningen voldoen aan de meest recente 

duurzaamheidseisen (per 1-7-2020: BENG *). 

*) BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw



Visie nieuwe plan

3. Verkeer en ontsluiting

 De aansluiting van de huidige Diaconessenweg op de zuidelijke rondweg 

vervalt (besluit Gemeente Breda uit 2012)

 De gemeente onderzoekt nog of er een oversteek voor langzaam verkeer 

in stand wordt gehouden naar de zuidelijke randweg 

 Ontsluiting van de nieuwe wijk via de Langendijk in het verlengde van 

de Jacob Catssingel. Er wordt onderzocht of er een secundaire entree 

nodig is aan de Zaart ter plaatse van de huidige dienstingang 

 Voor langzaam verkeer komt er een extra toegangsweg vanuit het 

Zaartpark (een nieuw bruggetje). Deze toegang zorgt voor toegang tot 

de bestaande padenstructuur in het Beekdal richting de binnenstad en 

het Mastbos. 



Visie nieuwe plan

4. Parkeren 

 Het aantal verkeerbewegingen en de parkeerintensiteit zal door de 

transformatie naar een woonwijk sterk afnemen

 Het aantal parkeerplaatsen wordt beoordeeld aan de gemeentelijke 

richtlijnen (parkeernorm). Daarnaast wordt er een nader onderzoek 

gedaan middels een zogenaamd mobiliteitsplan. Daarbij wordt de  

parkeerbehoefte specifiek voor de locatie Park Langendijk, de 

woningdifferentiatie en daarmee doelgroepen in beeld gebracht. Dus de 

verwachte parkeerbehoefte in de praktijk.  



Tafelgesprekken 



Stedenbouwkundige opzet: opmerkingen / vragen

Onderstaande punten zijn meerdere malen genoemd in de 

gesprekken:

 Graag een mix tussen koopwoningen / huurwoningen / 

sociale huurwoningen.

 Graag een mix van toekomstige bewoners: starters, 

combinatie van jong en oud en combinatie van gezinnen 

en alleenstaanden.

 Liever geen hoogbouw. Voorkeur maximaal aantal 

verdiepingen 6 à 7 lagen. Is er een norm voor het 

max./min. aantal woonlagen? Nee, deze is er niet.

 Kan er al een prijsindicatie gegeven worden? 

Op dit moment nog niet. Wel zullen de koopwoningen 

in het hogere prijssegment komen. 



Groen en gezond: opmerkingen / vragen

Onderstaande punten zijn meerdere malen genoemd in de 

gesprekken:

 Maak speelplekken/-voorzieningen voor de kinderen en 

kijk of de bestaande speelvoorziening aan de Zaart kan 

blijven

 Mooie looproutes langs het water

 Behoud de bestaande boompartijen

 Ambitie aanscherpen: graag aandacht voor energie-

opwekking in de wijk.



Verkeer en ontsluiting: opmerkingen / vragen

Onderstaande punten zijn meerdere malen genoemd in 

de gesprekken:

 Aansluiting naar Zuidelijke Rondweg pas weg als alle 

bouwwerkzaamheden zijn afgerond (i.v.m. overlast 

van bouwverkeer)

 Komt er een fiets-/wandelpad voor langzaam verkeer 

naar de Zuidelijke Rondweg? Dit wordt nog nader 

beoordeeld door de gemeente.  

 Bezorgdheid aansluiting Zaart: de Zaart is een smalle 

weg, er is nu al weinig ruimte en hinderlijk veel 

verkeer. Men is er zich wel van bewust dat 

verbinding via de Zaart nodig is voor voldoende 

ontsluiting.

 Langendijk is nu al een erg drukke weg, wordt dit 

straks niet erger? Dit wordt nader beoordeeld middels 

een studie naar het aantal verkeersbewegingen.  



Parkeren: opmerkingen / vragen

Onderstaande punten zijn meerdere malen genoemd in 

de gesprekken:

 In de huidige wijk Boeimeer zijn er vaak 2 auto’s per 

huishouden; advies is daar rekening mee te houden.

 Parkeren bij Thebe verbeteren: er wordt nu vaak in 

de wijk Boeimeer geparkeerd. 

 Hoe luidt de parkeernorm? De gemeente hanteert 

een norm van 1,4 voor meergezinswoningen en 1,7 

voor eengezinswoningen.  Er wordt nog een 

mobileitsplan opgesteld om de parkeerbehoefte in de 

praktijk te beoordelen. 

 Wellicht is het een idee om deelauto’s op te nemen 

in het plan. 



Planning op hoofdlijnen

De planning (tot nu toe)

 Begin 2020 staat de derde (en laatste) omwonendenavond op de planning. We presenteren dan het voorlopig 

stedenbouwkundig plan en geven daarop toelichting. 

 Eind eerste kwartaal 2020 wordt de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Bij de start van deze procedure 

organiseren we een informatieavond voor belangstellenden. 

 Begin 2021 starten we met de ontwikkeling en uitwerking van de woningen. 

 Loopt het proces voorspoedig, dan start begin 2022 de verkoop van de woningen. Afhankelijk van de 

verkoopsnelheid start vervolgens de uitvoering van de woningen.



Tijdens de 3e omwonendenavond omstreeks februari 2020 presenteren we 

het stedenbouwkundig plan. 

De volgende punten komen dan onder andere aan de orde:

Toepassing van de architectuur

Verhouding tussen de woningtypes

Meer gedetailleerde informatie over de appartementen

Verkeersoversteek richting Zuidelijke Rondweg

Informatie over fiets –en wandelpaden

Hoe gaan we om met de benodigde parkeervoorzieningen?

Wordt vervolgd….


