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Breda • Gasthuyspoort

Nieuwe poort

naar de Bredase binnenstad

Gasthuyspoort liggen tussen de drukke
Vlaszak en de Veemarktstraat (kromme
straat die naar linksboven afbuigt)

Opdrachtgever
Gemeente Breda

Aannemer
Maas-Jacobs Bouwbedrijf, Zundert

staalconstructie
Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.

Architect
Bedaux De Brouwer Architecten, Goirle

W-installaties
vdBuijs Install, Wernhout (Zundert)
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H4D Raadgevend Ingenieurs B.V.,
Dongen

E-installaties
Bink Installatie Groep BV, Zundert

Bouwperiode
fase 1: jan 2015 – 2016
Fase 2: nog in ontwikkeling
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Gasthuyspoort • Breda

De ontwikkeling van de
Gasthuyspoort moet een impuls
gaan geven aan het oostelijk deel
van het Bredase stadscentrum.
Luxe appartementen, grond
gebonden woningen, een binnen
tuin en specialistische retail en
horeca verrijzen op de plek van
de voormalige kantoren van de
Sociale Dienst.

De ‘lelijke puist’

Voormalige
Sociale Dienst
gestript en wel

Appartementen aan de Vlaszak met in de plint specialistische retail en horeca

Het was al lange tijd een doorn in het
oog van de gemeente Breda, de voormalige kantoren van de Sociale Dienst aan
de Gasthuyspoort. De jaren zeventiggebouwen stonden al enige tijd leeg en
vormden een ‘lelijke puist’ in het stadscentrum. Daar moest iets aan gedaan
worden, zeker aangezien het gebied dé
oostelijke toegang tot de historische binnenstad vormt.

Transformatie
De gemeente schreef een marktselectie
uit voor het gehele plan Gasthuyspoort,
bestaande uit de genoemde kantoren en
het Hendriksgebouw (een voormalige
meubelzaak). Bouwbedrijf Maas-Jacobs
bleek het beste plan te hebben. ‘Ons
plan kenmerkt zich door transformatie’,
vertelt projectleider Vastgoed Ronald van
Hooijdonk. ‘De gebouwen van de Sociale
Dienst worden getransformeerd tot 33
appartementen met een loftachtige uitstraling en zes grondgebonden woningen. De tweede fase bestaat uit de bouw
van vijf hofwoningen en negentien luxe
nieuwbouwappartementen op de locatie
van het huidige Hendrikspand. In de
plint willen we bovendien specialistische
retail en horeca toevoegen. We denken
daarbij aan biologische food en horeca.’

Poort
Hoogwaardige architectuur en een
knipoog naar het verleden kenmerken
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het ontwerp. ‘Het gebouw van de Sociale
Dienst wordt opgeknipt in drie stijlen,’
vertelt Van Hooijdonk. ‘Het lijkt daardoor of het meerdere panden zijn, wat
een levendige uitstraling geeft. De link
naar het verleden, toen op deze op plek
de oude Gasthuyspoort stond, wordt
gemaakt door twee hoge gebouwen aan
weerszijden van de straat. Die geven de
indruk van een poort.’

Uitverkocht
De eerste fase, 33 appartementen en zes
herenhuizen, is volledig verkocht. Van
Hooidonk verklaart de enorme belangstel-

ling door de gunstige locatie aan de rand
van de binnenstad en de bijzondere uitstraling van de woningen. ‘Juist door transformatie kunnen we een look ontwikkelen
die je met nieuwbouw niet kunt realiseren.
Het gebouw heeft aan de binnenzijde een
stoere, loftachtige uitstraling. Die blijkt
veel mensen aan te spreken.’

Buslocatie
Maas-Jacobs Bouwbedrijf is al klaar met
de gedeeltelijke sloop van het gebouw
van de Sociale Dienst. De grootste uitdaging voor het bouwbedrijf ligt op logistiek vlak. ‘We bouwen hier vlak naast het

Hoek Vlaszak-Veemarktstraat

Veemarktstraat

drukste busknooppunt van Breda,’ legt
projectleider Ron van Elzakker uit. ‘Elke
vijf minuten komt er een bus langs. De
kunst is om iedere dag precies voldoende
materialen op locatie te krijgen. Een
uitgekiende planning zorgt voor continue, gedoseerde aanvoer van materialen
vanaf een hub in Roosendaal.’

Meer dan alleen de
staalconstructie
Zo’n 100.000 kg staal is nodig om de betonconstructie van het
gebouw van de Sociale Dienst te verstevigen en te voorzien
van een nieuwe derde verdieping. Jac Reijns Staalconstructies
Alphen bv produceert en levert deze staalconstructie en is tevens
verantwoordelijk voor het digitaal inmeten en uitzetten. Deze
combinatie is volgens directeur Jos Reijns een belangrijke reden
voor het verwerven van deze opdracht geweest. ‘Wij meten de
bestaande bouw in, zetten de stramienen uit en hebben ook
de productie in eigen hand. Het inmeten gebeurt in 3D, waarna
de gegevens door Reijns in een BIM-model worden uitgewerkt.
Andere disciplines kunnen vervolgens verder werken in dit model.
Dit bespaart veel tijd en zorgt voor minder faalkosten.’
Sinds 1 juli 2014 mogen alleen gecertificeerde bedrijven staalconstructies op de markt brengen. Jac Reijns Staalconstructies
Alphen bv is gecertificeerd tot en met uitvoeringsklasse 3 (EXC3)
en voldoet hiermee ruim aan de eis op dit project, namelijk uitvoeringsklasse 2.
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