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DE BRABANTSE
STIJLPRIJS 2014
Een initiatief van Mijn Mooi Brabant

Provincie Noord-Brabant

De Brabantse Stijlprijs 2014 is een initiatief van het bestuurlijke
programma Mijn Mooi Brabant. Met Mijn Mooi Brabant realiseert
de provincie Noord-Brabant samen met onderwijsinstellingen,
maatschappelijke partijen en initiatiefnemers in de bestuursperiode
2011 - 2015 projecten die de ruimtelijke kwaliteit in de provincie
verder versterkt. Yves de Boer – gedeputeerde Ruimtelijke
Ontwikkeling en Wonen – gaf opdracht om De Brabantse Stijlprijs
te ontwikkelen.
De opdracht is uitgewerkt door Hilde Blank (provinciaal adviseur
ruimtelijke kwaliteit) en Frank van der Steen (projectleider,
provincie Noord-Brabant) in samenspraak met het projectteam
Mijn Mooi Brabant. Voor de uitvoering van De Brabantse
Stijlprijs ging de provincie een samenwerking aan met
Architectuur Lokaal. Architectuur Lokaal is een onafhankelijk
kenniscentrum voor bouwcultuur in Nederland en vindt zijn
oorsprong in het architectuurbeleid van het rijk. Architectuur
Lokaal beheert het nationaal Steunpunt Architectuuropdrachten
& Ontwerpwedstrijden. Voor De Brabantse Stijlprijs 2014 heeft
Architectuur Lokaal het reglement van de prijs opgesteld, het
secretariaat gerund, de jurybijeenkomsten begeleid en het
juryrapport opgesteld. Namens de stichting werd de opdracht
uitgevoerd door Indira van ’t Klooster (senior projectleider) en
Margot de Jager (projectmedewerker).
De provincie heeft als opdrachtgever de projectleiding gevoerd,
het debat georganiseerd en de aansturing verzorgd van de
grafische vormgeving en het drukwerk van het juryrapport.
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Voorwoord
Wie had dat ooit gedacht? Maar liefst
39 inzendingen voor de eerste editie van
De Brabantse Stijlprijs! Dat is een heel mooi
resultaat en daar wil ik alle betrokken gemeenten
dan ook hartelijk voor bedanken. Dit aantal
inzendingen overtreft alle verwachtingen. En wat
een rijkdom aan voorbeeldprojecten, die stuk
voor stuk en elk op hun eigen manier laten zien
wat er in Brabant mogelijk is in de openbare
ruimte. Met liefde en aandacht voor de uiterlijke
verschijningsvorm en op een manier tot stand
gekomen die in veel gevallen met één woord te
typeren is: ons. We doen het vooral samen in
Brabant. Of het nou gaat om een plein, een park
of een dorpscentrum. Met elkaar om de tafel,
problemen in kaart brengen en tegelijkertijd de
kansen benoemen en samen blijven optrekken
totdat het punt is bereikt dat een gedragen
oplossing zich uitkristalliseert. Met de gemeente
als belangrijke voortrekker, die de regels van het
spel bepaalt, de samenwerking opzoekt, waar
nodig professionals inschakelt en lef toont in de
aanpak van de opgave.

De jury heeft een flinke kluif gehad om alle
inzendingen door te nemen, ze zorgvuldig te
wegen en tenslotte tot keuzes te komen. Ik ben
daarbij, in mijn rol als juryvoorzitter, bijgestaan
door zeer bekwame juryleden die op het scherpst
van de snede met elkaar hebben g
 ediscussieerd
over de ingezonden projecten. Ik wil dan ook
Marc Glaudemans, Jeroen Doorenweerd,
René Bastiaanse en Peter Glas bedanken
voor hun inzet. En Indira van ’t Klooster van
Architectuur Lokaal heeft mij professioneel
uitstekend bijgestaan in de rol van secretaris.
Met het uitschrijven van De Brabantse Stijlprijs
spiegelen we ons als provincie Noord-Brabant
aan een bepaald actueel onderwerp, in dit geval
de staat van de Brabantse openbare ruimte,
gekoppeld aan een specifieke doelgroep. Dit keer
alle Brabantse gemeenten. De 39 inzendingen van
maar liefst 27 gemeenten houden de provincie
een spiegel voor. Hiermee laten de gemeenten
ons, misschien wel in verhevigde mate, zien wat
de kwaliteit van de openbare ruimte in Brabant
is en op welke manier die tot stand is gekomen.
En dat alles gekoppeld aan wat ik, helemaal aan

de voorkant van deze prijs, de ‘Brabantse Stijl’
heb genoemd. Mijn fascinatie gaat namelijk uit
naar de koppeling tussen proces en resultaat.
De verbinding tussen samenwerking en de
uiteindelijke realisatie. Een zoektocht naar
hetgeen Brabant kenmerkt, niet alleen in de
uiterlijke verschijningsvorm maar ook in de wijze
waarop die tot stand is gekomen. En waar kan
je dat beter doen dan in de openbare ruimte in
dorpen en steden? Want die is van iedereen.
Het is publiek domein. En de gemeenten zijn de
hoeders van dit domein. Daarnaast ben ik ervan
overtuigd dat de provincie nieuwe stijl gaat over
ruimtelijke activering. Benut de enorme energie
die in de samenleving zit. Activeer op een
slimme manier partijen. Draag een interessante
ruimtelijke opgave aan en werk van buiten
naar binnen. Allemaal ingrediënten die in Mijn
Mooi Brabant in de praktijk worden gebracht.
Een proeftuin waarin het werken aan ruimtelijke
kwaliteit gedurende deze bestuursperiode
centraal staat. Met onderwijsinstellingen,
initiatiefnemers en maatschappelijke partners.
En wat is dan mooier om in die proeftuin te
experimenteren met de ‘Brabantse Stijl’?
5

Vanuit deze optiek zijn we tot een formule
gekomen om Brabantse gemeenten gerealiseerde
projecten in de openbare ruimte aan te laten
dragen. Met een trofee voor de winnaar.
Waarmee niet alleen eeuwige roem voor het
oprapen ligt, maar ook naamsbekendheid en
publiciteit. Het doel van De Brabantse Stijlprijs is
in het reglement als volgt omschreven:
“Met De Brabantse Stijlprijs wil de provincie
Noord-Brabant een impuls geven aan goed en
professioneel opdrachtgeverschap van Brabantse
gemeenten met betrekking tot de ruimtelijke
kwaliteit van de openbare ruimte. Het genereren
van voorbeelden van aansprekende Brabantse
openbare ruimten en het stimuleren van
publiciteit en breed publiek debat over openbare
ruimten die ’des Brabants‘ zijn, biedt tevens
inspiratie aan gemeentelijke opdrachtgevers
van toekomstige (her)inrichtingen van openbare
ruimte in Brabant.”
Het gaat niet alleen om de uiteindelijke
winnaar en het meest ´voorbeeldige´ openbare
ruimteproject. Van belang is ook de waaier aan
projecten om gemeenten te inspireren het in
de toekomst nog beter te doen. En met elkaar
te werken aan het verhaal over de ´Brabantse
Stijl´. Door aan de hand van de inzendingen
6

in gesprek te gaan over gezamenlijke waarden
in het domein van de openbare ruimte. Alles
bij elkaar een veelzijdig project, dat een mooie
component is van ontwerpen aan het nieuwste
Brabant.
De uitkomsten van De Brabantse Stijlprijs krijgt
u in dit juryrapport voorgeschoteld. Het biedt
inzicht in de opgave, geeft een beeld van de
stappen die de jury doorlopen heeft en laat
bovenal zien welke inzendingen volgens de
jury ’des Brabants’ zijn. Goed voorbeeld doet
goed volgen.
Terugkijkend op het gehele traject van
De Brabantse Stijlprijs kan ik niet anders
zeggen dan dat het in zijn opzet geslaagd is.
Dit smaakt naar meer! Het is dan ook de
bedoeling om deze prijs om de twee jaar te
gaan uitreiken. Telkens weer gekoppeld aan een
actueel ruimtelijk onderwerp en een specifieke
doelgroep in Brabant. Om hiermee met elkaar
continue de aandacht te richten op de ruimtelijke
kwaliteit van onze provincie en met elkaar in
gesprek te blijven over de staat van de ruimte
in Brabant. Want die maken we per slot van
rekening samen!

Yves de Boer
Juryvoorzitter De Brabantse Stijlprijs 2014
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en
Wonen Provincie Noord-Brabant

Jury
Architectuur en ruimtelijk ontwerp
Marc Glaudemans
Directeur Fontys Academie voor Architectuur
en Stedenbouw Tilburg
Brabantse cultuur, natuur en historie
René Bastiaanse
Directeur Brabants Historisch Informatiecentrum
Ontwikkeling, beheer en behoud
Peter Glas
Voorzitter Unie van Waterschappen, watergraaf
Waterschap De Dommel
Kunst
Jeroen Doorenweerd
Beeldend kunstenaar

Voorzitter, zonder stemrecht
Yves de Boer
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Secretaris, zonder stemrecht
Indira van ’t Klooster
Architectuur Lokaal
Secretariaat
Margot de Jager
Architectuur Lokaal
Oorspronkelijk zat ook Janneke Bierman
(Directeur BiermanHenket Architecten) in de
jury. Bij de bestudering van de nominaties bleek
er een zakelijke relatie te bestaan tussen haar
bureau en een van de inzendingen. In goed
overleg heeft Janneke Bierman daarop besloten
zich terug te trekken uit de jury.
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Brabantse Stijlprijs

De gerealiseerde brug over het Pielenkenswater

Detail verbinding van de brugdelen

Schanierende traptrede tussen de vaste steiger en drijvende brug
bij entree van het Ravelijn
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De regio is hip. Na een periode waarin alle
ogen op de wereld gericht waren, zitten we
nu in een periode waarin regionale waarden
belangrijker worden. In televisieseries en in
liedjes zijn regionale dialecten steeds normaler.
Bij aanbestedingen en andere vormen van
opdrachtverstrekking neemt de behoefte toe
om lokale bedrijven te ondersteunen. In de
architectuur is lokaliteit een steeds belangrijker
begrip. Gevoelsmatig klinkt dat logisch.
Gelderland ziet er anders uit dan Zeeland.
In Groningen voel je dat je niet in Brabant
bent. Maar hoe komt dat nou precies? Wat
zou je ’typisch Brabants’ kunnen noemen? Die
vraag is feitelijk het startpunt van de Brabantse
Stijlprijs. “De prijs wordt toegekend voor een
openbare ruimte die wordt aangewezen als
het meest kenmerkend voor de ’Brabantse Stijl’.
Kenmerkend voor de ’Brabantse Stijl’ wil zeggen
dat het project laat zien dat je in Brabant bent
én dat het project tot stand is gekomen op een
manier die ’des Brabants’ is.” Dat is de tekst
uit het reglement, maar heel gedetailleerd is
die definitie nog niet. Kan het preciezer? Is het
überhaupt te definiëren?

De provincie Noord-Brabant vroeg het
allereerst aan degenen die een project
hebben ingezonden. ’Gezamelijk, Groen &
Gemoedelijk, de drie zachte G’s van Brabant’,
schreef de gemeente Boxtel. ’Nuchterheid en
afkeer van dikdoenerij’, vond de gemeente
Oosterhout. Woorden als ’keukentafelgesprek’ en
’samenwerking‘ kwamen ook veelvuldig voorbij.
Wie alle omschrijvingen van de Brabantse Stijl,
zoals geformuleerd door de inzenders, in een
Wordle zet, vindt dit woordbeeld:
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ZOEKEN

Wat is de ‘Brabantse Stijl’?
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Voor de Brabantse Stijlprijs werden 39 inzendingen
ingestuurd (zie bijlage 2). Aan de jury werd
gevraagd om de inzendingen op drie criteria
te beoordelen. Als eerste ging het om de
wijze waarop de gemeente vorm en inhoud
heeft gegeven aan haar opdrachtgeverschap,
met betrekking tot inhoud en proces, bij het
ingezonden project. Hiernaast speelde de
ruimtelijke kwaliteit, omschreven in termen van
gebruikswaarde, belevingswaarde en de
toekomstwaarde een rol. Niet in de laatste plaats
ging het om de motivatie van de inzender, die was
gevraagd om aan te geven waarom het project
een goede illustratie is van de ’Brabantse Stijl’.
Er werden 39 projecten ingestuurd. Het beeld
dat uit het geheel van de inzendingen naar voren
kwam, liet zien dat veel projecten tot stand zijn
gekomen in nauwe betrokkenheid met een lokale
gemeenschap. Maar ook dat cultuurhistorie,
bijvoorbeeld in de verbindingen op microniveau
(paadjes, hekjes, bruggetjes), vanzelfsprekend
een rol speelt in de inzendingen, dat de
katholieke kerk (kerken, kloosters, kloostertuinen,
parochietuinen) bij veel projecten betrokken is
en dat er aandacht is voor klimaat/droogte.
Maar is dat typisch Brabants?
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Jurybijeenkomst
In de ingezonden projecten zien de
juryleden op 13 juni 2014 veel aandacht
voor het proces, de lokale elementen en de
gemoedelijke sfeer. Daarnaast blijkt een
groot respect voor geschiedenis, de wens om
te verbinden, en de wens om lokale (bouw)
partners te betrekken. Een minder positieve
karaktertrek die ‘des Brabants’ zou kunnen
worden genoemd is ’vormwil’, de neiging
om teveel te doen, te grote gebaren te maken,
hetgeen de esthetiek niet altijd ten goede komt.
Enkele juryleden zien ook een neiging tot
behoudzucht en historiserend ontwerpen, die
door anderen juist wordt opgevat als een groot
gevoel voor authenticiteit en streekeigenheid.
Bovenal zocht de jury naar projecten waarin
verhalen worden verteld, innovatie wordt
gezocht en creativiteit wordt aangewend;
projecten die een tikje tegendraads zijn en een
zekere ’voorwaartsheid‘ hebben. Stuk voor stuk
Brabantse waarden die tezamen een ideale
Brabantse Stijl vertegenwoordigen.

Stelling 1

Stelling 3

Burgerparticipatie leidt tot
een beter ontwerp

Overheid als opdrachtgever
zit vernieuwing in de weg

Eens:		
Oneens:
Weet niet:

Eens:		
Oneens:
Weet niet:

80%
10%
10%

10%
70%
20%

Stelling 2

Stelling 4

Brabantse openbare ruimte
is historiserend

De Brabantse Stijl
bestaat niet

Eens:		
Oneens:
Weet niet:

Eens:		
Oneens:
Weet niet:

5%
60%
35%

50%
50%
0%

Debat
Tijdens het debat op 26 juni 2014 waaraan
ruim 90 deelnemers uit circa 25 gemeenten
deelnamen, werd een aantal stellingen voor
gelegd, waarop gereageerd kon worden.
Daaruit bleek dat 80% van de aanwezigen
vond dat burgerparticipatie leidt tot een beter
ontwerp. 60% was het oneens met de stelling
dat de Brabantse openbare ruimte historiserend
is. De meningen waren verdeeld of er wel zoiets
bestaat als een Brabantse Stijl. 50% dacht van
wel, 50% dacht van niet. Een Brabantse Stijl
bestaat als een meerderheid dat onderschrijft,
meende wethouder Hoppezak uit Gemert-Bakel.
Niet ‘mijn’ Brabant maar ‘Ons’ Brabant, vulde
wethouder De Bruijn uit Oss aan. De definitie
van stijl slaat vanzelfsprekend niet alleen op
’vorm’, maar ook op ’een wijze van besturen’.
En zo werd de definitie van de ‘Brabantse
Stijl’ verder verrijkt met vele begrippen.
Historie bewaren voor de toekomst, creativiteit,
werken met lokale partners, samenwerken
(‘ideëel crowdfunden’werd dat genoemd) ,
slim combineren, verhalen vertellen, en het
gemoedelijke combineren met het moderne.
Breed onderschreven werd de omschrijving dat
het gaat om liefde voor het specifieke en het
betekenis geven aan een plek zonder bombarie.
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BEOORDELING
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Na rijp beraad selecteerde de jury vier inzendingen die volgens haar van uitzonderlijk
hoge ontwerpkwaliteit zijn, die getuigen van goed opdrachtgeverschap, en die het
meest voldoen aan de gezamenlijk geformuleerde definitie van de ‘Brabantse Stijl’. Bij
het bezoek aan deze vier projecten op 3 juli 2014 werd de keuze er niet makkelijker op.

In Bergen op Zoom staat de herinrichting van
de Grote Markt centraal. Het plein is verworden
tot parkeerplaats en de aanblik van de terrassen
is rommelig. Eenheid ontbreekt en het plein
voldoet niet meer als ontmoetingsplaats voor
burgers. Nadat er in 2003 vanuit verschillende
groeperingen signalen komen dat het zo niet
verder kan, neemt de gemeenteraad het initiatief
om van het plein weer het visitekaartje te maken
van de stad voor burgers en toeristen. Om het

tij te keren gaat het stadsbestuur in gesprek
met ondernemers en gebruikers van het plein.
De uniforme aanpak van terrassen, zonwering
en reclame, door groot gevoel voor detail (de
afvoerputten in het trottoir zijn niet standaard,
maar speciaal ontworpen) en een sfeervol
bestratingsplan transformeerde een rommelig
plein tot een huiskamer van de stad. Sindsdien
speelt het plein een belangrijke rol in de
citymarketing, maar ook in de werkgelegenheid.
25

Ook in Oosterhout is bij het Lukwelpark
sprake van een transformatie. Een park, dat is
aangelegd in de jaren vijftig, is in de loop van
de tijd onaantrekkelijk geworden doordat de
inrichting ervan weinig variatie meer vertoont
en de verschillende paden doodlopend zijn
geworden. Naast de opgave er weer een
prachtig gevarieerd park van te maken, ligt er
de opgave om regenwater op te vangen
uit de nabij liggende wijk, waarvan de

bebouwingsdichtheid in de loop der tijd
is toegenomen. De revitalisering van de
onaantrekkelijke naoorlogse wijk, die voor
namelijk uit strokenbouw in het gras bestond,
veranderde de wijk in gewilde woningbouw
grenzend aan een prachtig park. Ontwerp,
aanleg, onderhoud park en watersysteem
zijn door de gemeente zelf ter hand genomen.
Tegelijkertijd is er ruimte om het park in de
toekomst nog verder te verbeteren.

Voor slechts 500.000 euro werden waterpartijen
aangelegd, een brug, heuvels, coulissen,
visplaatsen, zitplaatsen en paden. Het ontwerp
verbindt omliggende groenpartijen aan het
Wilhelminakanaal, zet bijzondere bomen in
de schijnwerpers, en maakt het park optimaal
rolstoeltoegankelijk.
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Schijndel is een ’lintdorp met lef’. Tien jaar
lang is gesleuteld, gewikt, gewogen, gepraat en
onderhandeld om een ‘waaigat’ om te toveren
tot een aangenaam plein. De Glazen Boerderij
van MVRDV werd direct na oplevering een
succes dat niet alleen lokaal, maar wereldwijd
de aandacht trok. De rol van de gemeente,
die een heldere strategie had en de ontwerper
dicteerde aan de ontwikkelaar en het belang
van de publieke ruimte behartigde, was
belangrijk. Maar ook die van de ontwikkelaar

die een groot avontuur aanging, en zowel in
de ontwerpfase als bij de uitvoering , bleek te
beschikken over durf en stalen zenuwen. En tot
slot de ontwerper die een uitweg vond uit de
Gordiaanse knoop van behoud, monument ,
innovatie, publiekstrekker en culturele identiteit.
Het resultaat is een kunstwerk, een illusie, een
bespiegeling, van enorme afmetingen, dat direct
in de harten van de burgers werd gesloten
door bekende beeldentaal te vermengen met
vernieuwende technieken.
29

In Zijtaart, een kerkdorp in de gemeente
Veghel, zag de jury hoe de opmerkelijke
herbestemming van een leegstand klooster de
leefbaarheid van het dorp vergroot heeft. Het
klooster vormt samen met kerk en pastorie de
ziel van het dorp. De toekomst van dit religieuze
erfgoed was in 2004 onzeker. Iedereen in het
dorp was het er over eens dat slopen geen optie
was. Naast deze kwestie speelden er nog meer
opgaven, die de aandacht verdienden. De school
voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd
en het dorpshuis was te klein. Daarnaast was er
behoefte aan woningen voor diverse
doelgroepen en zorgvoorzieningen.
De oplossing werd gevonden door alle functies
in het klooster onder te brengen; zowel school,
dorpshuis en zorgwoningen verhuisden hier

naar toe. Op de locatie van de inmiddels
gesloopte school kwam nieuwbouw, die
tevens zorgde voor een verbinding tussen de
bestaande uitbreidingswijk en het oude centrum.
Een chirurgische operatie op microniveau
die voorbeeldig is voor een typisch Brabants
probleem: vergrijzende dorpskernen en
een gebrek aan programma voor de vele
leegstaande (religieuze) gebouwen. Hier krijgt
openbare ruimte betekenis door het leggen
van verbindingen op vele schaalniveaus.
Met de criteria voor beoordeling en de definitie
van de ‘Brabantse Stijl’ in de hand kwam de jury
aanvankelijk niet verder. Immers, alle projecten
voldoen aan de criteria en allemaal vervullen ze
op verschillende manieren een voorbeeldfunctie.
Bergen op Zoom door de manier waarop

het plein al tien jaar lang steeds in beweging is,
en de inzet is van zeer effectieve citymarketing.
Oosterhout in de manier waarop het lowbudget en trefzeker het functionele en het
aangename weet te combineren tot een
voortreffelijke vorm van waterretentie en
wijkverbetering. Schijndel in het lef dat is
getoond om het eens helemaal anders te doen,
iets te maken dat ontegenzeggelijk uniek
is. Zijtaart door de sympathieke manier
waarop het dorp is behouden door collectieve
inspanningen en inventieve, eigentijdse ingrepen.
De winnaar is uiteindelijk de inzending
geworden die een typisch Brabantse oplossing
voor een typisch Brabants probleem heeft
gevonden. Dit project heeft de leefbaarheid
centraal gesteld door slim en integraal te
werk te gaan. In dit project wordt openbare
ruimte opgevat als ruimte die door het hele
dorp beleefd, gedragen en in stand wordt
gehouden. Het proces kenmerkt zich door
een pragmatische, open houding, de opzet
is multifunctioneel, in de uitwerking staat
de leefbaarheid centraal. En passant is het
belangrijkste complex van het dorp behouden en
van een nieuwe vitaliteit en betekenis voorzien.
De jury van De Brabantse Stijlprijs draagt
voor als winnaar: De gemeente Veghel
met de inzending ‘Structuurvisie en
herontwikkeling centrum Zijtaart’.
31
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DE
WINNAAR
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Gemeente Veghel – Structuurvisie en
herontwikkeling centrum Zijtaart
In Zijtaart zag de jury een bescheiden, maar
zeer doordachte, eigentijdse transformatie van
een leegstaand klooster dat het kloppend hart
werd van het kerkdorp met ruim 1.500 inwoners.
In de structuurvisie voor Zijtaart heeft het centrum
van Zijtaart veel aandacht gekregen, omdat er
belangrijke veranderingen op stapel stonden,
die kansen boden voor een samenhangende
benadering. Centraal daarin stond de toekomst
van het klooster. Samen met de kerk en de
pastorie vormt het forse klooster de ziel van
Zijtaart. Daarom is in de structuurvisie naarstig
gezocht naar een nieuwe invulling die de sterke
band met de dorpsgemeenschap opnieuw
gestalte kon geven.
In plaats van het klooster te verkopen
aan een zorginstelling, zoals dat meestal
gaat, bleef het klooster behouden voor
de gemeenschap en werd en passant het
woningbouw probleem opgelost. De school,
die in ruimtelijke en functionele zin niet meer
voldeed aan de eisen van deze tijd, werd
gesloopt en kreeg een plek in het klooster,
evenals de peuterspeelzaal/kinderopvang,
de gymzaal en de gecombineerde (zorg)
voorzieningen en appartementen. Ook het
verouderde dorpshuis werd in het klooster

ondergebracht. Hiermee kreeg het klooster weer
de centrale functie krijgen die het altijd in het
dorp heeft gehad, maar nu met een nieuwe
invulling. Door de verplaatsing van de school,
het gemeenschapshuis en het speelveld naar
het klooster ontstond een ruimte voor nieuwe
woningen. Met de opbrengst van de gronduitgifte
kon een deel van de forse verbouwing van het
klooster worden gefinancierd. De nieuwbouw
op de locatie van de school bracht een nieuwe
verbinding tot stand tussen de bestaande
uitbreidingswijk en het oude centrum.
Bijzonder is ook het doorlopen proces, waarbij
alle inwoners vanaf het eerste begin intensief zijn
betrokken. Het planproces van de structuurvisie
begon met een bewonersavond in het dorpscafé.
In werkgroepen werden de problemen en
ideeën geïnventariseerd. In bewonersavonden
is stapsgewijs toegewerkt naar een gedragen
en gedegen herontwikkeling van het kerkdorp
Zijtaart. Tussen de bewonersavonden in was
er intensief contact tussen de ontwerper, de
procesbegeleider, de gemeentelijke organisatie
en de woningcorporatie.
Vanuit een integrale benadering heeft de
gemeente in Zijtaart de herontwikkeling van
het dorp vormgegeven. Voortvarend, met
ambitie en vasthoudend. Gesteund door een
enthousiaste dorpsgemeenschap en professioneel

omarmd door een ruimtelijk ontwerper en
een procesbegeleider. Alle functies hebben
een plek gekregen in het klooster. Daardoor
is ruimte vrijgespeeld voor woningbouw
en heeft de dorpskern een aantrekkelijke
openbare ruimte gekregen. De band met de
geschiedenis is versterkt doordat het klooster
een nieuwe betekenis heeft gekregen. Het
intensieve planproces heeft zijn vruchten
afgeworpen. Een chirurgische operatie op
microniveau die voorbeeldig is voor een typisch
Brabants probleem: vergrijzende dorpskernen
en een gebrek aan programma voor de vele
leegstaande (religieuze) gebouwen. Hier krijgt
openbare ruimte betekenis door het leggen van
verbindingen op vele schaalniveaus. De nieuwe
functies die een plek kregen in het centraal in het
dorp gelegen klooster hebben ervoor gezorgd
dat de vitaliteit en de leefbaarheid van het dorp
zijn vergroot.
“Uitgaande van het cultuurhistorische erfgoed
zijn hier op allerlei niveaus verbindingen tot
stand gebracht. Exemplarisch voor de opgave
waar veel Brabantse gemeenten voor staan: hoe
de bestaande kernen te vernieuwen en hoe dat
economisch en sociaal haalbaar te maken?”
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5
EEN RIJKE
OOGST
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Andere genomineerden
Gemeente Bergen op Zoom –
De Grote Markt
In Bergen op Zoom gingen stadsbestuur, burger
vereniging en ontwerpers met ongelofelijk veel
zorg te werk. De uniforme aanpak van terrassen,
zonwering en reclame, door groot gevoel voor
detail (de afvoerputten in het trottoir zijn niet
standaard, maar speciaal ontworpen) en een
sfeervol bestratingsplan transformeerde een
rommelig plein tot een huiskamer van de stad.
Sindsdien speelt het plein een belangrijke rol
in de citymarketing, maar ook in de werk
gelegenheid. “Het plein met de omliggende
horeca is het grootste bedrijventerrein van de
gemeente”, aldus wethouder Linssen, “hier
zijn de meeste arbeidsplaatsen!” Het leverde
de gemeente de titel Beste Binnenstad van
Nederland op in 2007 en 2008, alsook
een groot aantal verzoeken van productie
maatschappijen om het plein als filmlocatie te
mogen gebruiken. Het plein is financieel en
functioneel het kloppende hart van de stad.
De opknapbeurt van de Grote Markt staat
centraal in de inzending ‘De woonkamer‘van
Bergen op Zoom van de gemeente Bergen op

Zoom. De herkenbaarheid als ‘woonkamer’
liet te wensen over. Het plein werd gedomineerd
door parkerende auto’s en rommelige terrassen,
die opgebouwd waren uit verschillend materiaal.
De vele historische gevels gingen schuil achter
overdekte terrassen, waardoor de kwaliteiten
van het plein niet konden worden gezien, laat
staan beleefd. De gemeente trad op als goede
‘huisvader’.

“Hier is van een verrommeld plein een eenheid
gemaakt met een neutraal, maar kwalitatief
hoogstaand ontwerp. Het centrale armatuur is
gedurfd en overstijgt de functie van verlichting.
Het ensceneert de ruimte en is een mooi
voorbeeld van ‘placemaking’.”

In een kwaliteitsteam, als ware het een
Brabantse familie, konden alle betrokken
partijen zich samen beraden op de toekomst
van de woonkamer. Vertrekpunt was het op een
gelijkwaardige manier alle betrokken partijen te
laten meepraten om deze Brabantse woonkamer
van een nieuwe inrichting te voorzien met respect
voor de cultuurhistorie. Op het plein parkeren
nu geen auto’s meer, een uniforme bestrating
met natuursteen keien benadrukt de eenheid
van het plein en de permanente terrassen zijn
transparanter geworden.
In de ‘woonkamer’ van de stad is het nu mogelijk
door het jaar heen evenementen te organiseren
waarbij permanente voorzieningen getroffen
worden. De terrassen bieden zicht op de fraaie
historische gevels en het plein is inmiddels
uitgegroeid tot een Bourgondisch theater met
evenementen van regionale betekenis.
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Gemeente Oosterhout – Lukwelpark
In Oosterhout verandert een onaantrekkelijke
naoorlogse wijk, die voornamelijk uit stroken
bouw in het gras bestond, in woningbouw die
in waarde is gestegen en met de voeten in een
prachtig park staat. Voor slechts 500.000 euro
werden waterpartijen aangelegd, een brug,
heuvels, coulissen, visplaatsen, zitplaatsen
en paden. Het ontwerp verbindt omliggende
groenpartijen aan het Wilhelminakanaal, zet
bijzondere bomen in de schijnwerpers, en
maakt het park optimaal rolstoeltoegankelijk.
De gemeente deed alles zelf: ontwerp, aanleg,
onderhoud park en watersysteem. Daarnaast is
er ruimte het park in de toekomst nog verder te
verbeteren.
Voor de uitwerking van het nieuwe inrichtings
plan zijn gesprekken geweest met omwonenden,
waardoor de betrokkenheid en het draagvlak
vergroot werden. Het resultaat van deze flexibele
aanpak is een park dat niet alleen een aanwinst
is voor de stad, maar ook het watersysteem
enorm verbetert. Het geheel is een voorbeeld
voor Brabant en ver daarbuiten.
Het Lukwelpark is van oorsprong een stuifduin.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw is het
gebied ingericht als park en in de jaren zestig
zijn aan de rand flatgebouwen neergezet.

In de loop van de tijd is het park er nogal
eenvormig en weinig aantrekkelijk uit komen te
zien, doordat de inrichting in de loop van de
tijd niet is aangepast aan veranderend gebruik.
Naast de noodzaak het park te revitaliseren,
lag er ook de opdracht voor het bergen van
hemelwater uit de aanliggende wijk.
Het Lukwelpark is een park geworden met
verschillende functies. Naast waterberging kunnen
mensen er spelen, wandelen en verblijven. Tussen
de flats zijn vijvers aangelegd die aansluiten op
de centrale, fors vergrote, vijverpartij. De flats
zijn hierdoor in het park komen te staan.
De uitkomende grond is verwerkt in de glooiingen
van het terrein. Tussen de centrale vijver en het
Wilhelminakanaal is een evenemententerrein
ontstaan. Er is meer variatie gebracht in het
bomenbestand. Zowel de padenstructuur als het
water en reliëf zijn ingevoegd in de bestaande
elementen. Het park is landschappelijk ingericht
met mooie doorzichten en zichtlijnen en is
hiermee een park met stedelijke allure geworden.
Een gebruikspark voor omwonenden met een
natuurlijke en gevarieerde omgeving.
Terreinglooiingen en natuurlijke oevers dragen bij
aan een landschappelijke omgeving met fraaie
doorzichten. Door waterpartijen tussen de flats te
situeren zijn de flats een onderdeel van het park
geworden.

De gemeente heeft van de nood een deugd
gemaakt en is met creativiteit en een positieve
grondhouding zelf aan de slag gegaan.
Betrokkenen en omwonenden hebben kunnen
meepraten over de herinrichting.
“Prachtig voorbeeld van hoe een waterbergings
plan nieuwe verblijfskwaliteit in de openbare
ruimte kan creëren, dat in de context van
de droogte in Brabant navolging verdient.
Ook bijzonder is dat de gemeente zelf het
opdrachtgeverschap ter hand heeft genomen.”
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Gemeente Schijndel – De Glazen Boerderij
Schijndel is een ‘lintdorp met lef’. Tien jaar
lang is gesleuteld, gewikt, gewogen, gepraat
en onderhandeld om een ‘waaigat’ om te
toveren tot een aangenaam plein. De ambitie
van de gemeente is de openbare ruimte van
het centrum een kwaliteitsslag te geven. De
toegenomen auto- en parkeerproblematiek
vragen een integrale visie op de openbare
ruimte van de gehele dorpskern. Een belangrijke
keuze van de gemeente is om het centrum van
Schijndel autovrij te maken en om te vormen tot
verblijfsgebied. Eén en ander wordt versterkt
door de introductie van een nieuw paviljoen
naar ontwerp op de centraal gelegen Markt.
Hiermee wordt nieuw programma aan het
belangrijkste plein van de kern toegevoegd, dat
in de huidige situatie een betekenis heeft voor
de weekmarkt en tal van andere evenementen.
De Glazen Boerderij vormt een eigentijdse
toevoeging en verwijzing naar het agrarische
karakter van de kern en biedt ruimte aan een
nieuw commercieel programma op de Markt.
Het is een 1.8 maal uitvergroot schaalmodel van
een typisch Schijndelse boerderij. De inrichting
van het terrein er omheen, het erf, versterkt dit
door een eveneens bovenmaatse schaal.
De Glazen Boerderij werd direct na oplevering
een succes dat niet alleen lokaal, maar

wereldwijd de aandacht trok. De rol van de
gemeente, die een heldere strategie had en de
ontwerper dicteerde aan de ontwikkelaar en het
belang van de publieke ruimte behartigde, was
belangrijk. Maar ook die van de ontwikkelaar
die een groot avontuur aanging, en zowel in de
ontwerpfase als bij de uitvoering ervan, bleek te
beschikken over durf en stalen zenuwen.
En tot slot de ontwerper die een uitweg vond uit
de Gordiaanse knoop van behoud, monument,
innovatie, publiekstrekker en culturele identiteit.
Het resultaat is een kunstwerk, een illusie, een
bespiegeling, van enorme afmetingen, dat direct
in de harten van de burgers werd gesloten
door bekende beeldentaal te vermengen met
vernieuwende technieken.
Met een bijzonder gebouw invulling geven aan
een gat op het marktplein van Schijndel staat
centraal in de inzending ‘De Glazen Boerderij’
van de gemeente Schijndel. Het grote plein
ontstond na bombardementen van Market
Garden in 1944. Het marktplein was sinds jaar
en dag onderwerp van discussie in Schijndel.
In 1980 schreef Winy Maas een brief aan de
gemeente om het gat te vullen met een publiek
gebouw. De gemeente Schijndel voegde pas
vele jaren later de daad bij het woord. Dit
historische besluit resulteerde in een opdracht
aan MVRDV, het bureau van Winy Maas, om
een multifunctioneel gebouw te maken met een

publieke functie. Op een zeer markante plek
naast de kerk. Het gebouw is een uitvergroting
van een Schijndelse boerderij en is geheel in
glas uitgevoerd. De prints van de boerderij lijken
net gebrandschilderde ramen. De openbare
ruimte om de boerderij heeft de karakteristieken
van een Brabants boerenerf: deels verhard, deels
onverhard en omzoomd met hagen. Het ontwerp
van het erf is van MTD Landschapsarchitecten.
Het opdrachtgeverschap van de gemeente
kenmerkt zich door visie, vastberadenheid,
vertrouwen, vakmanschap, verantwoordelijkheid
en vrijheid.
“Gedurfd plan op lokaal niveau niet alleen
vanwege het gebouw, maar ook vanwege de
openbare ruimte eromheen. Radicaal andere,
zeer geslaagde ingreep die het bestaande
typisch Brabantse dorpscentrum een enorme
impuls heeft gegeven.”
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Eervolle vermeldingen
Gemeente Eersel – Kwaliteitplan
gemeente Eersel
In de gemeente Eersel is er behoefte aan
een duidelijk kwaliteitskader (visie) voor de
belangrijkste historische dorpslinten van de
gemeente. De kwaliteit van de historische
dorpslinten staat onder druk door toepassing
van generiek beleid. Prioriteit geeft de gemeente
Eersel aan het conserveren en versterken van de
specifieke kwaliteiten van het Kempenlandschap
en de dorpen. In opdracht van de gemeenteraad
van Eersel is het project van start gegaan met
de Analyse: een brede consultatieronde in de
diverse dorpen. Inhoudelijk is gewerkt aan een
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grondige analyse en een heldere beleidskaart
per dorp. Alle belangrijke vakdisciplines binnen
en buiten de gemeente hebben een inhoudelijke
bijdrage geleverd. Om de identiteit (‘couleur
locale’) en de samenhang voor de toekomst te
borgen, ging de gemeente Eersel op zoek naar
het Eerselse (Kempisch) DNA. De resultaten uit
overleg met bewoners zijn gebruikt voor de
beleidsmatige kaders van het beeldkwaliteitplan.
Inmiddels begint het (beeld)kwaliteitsplan zich
meer te ontwikkelen als een inspiratieboek
voor lokale bouwstenen. Op basis van deze
bouwstenen en de benoemde structuren worden
duurzame kwaliteitsprofielen ontwikkeld.
De eerste resultaten vanuit het werken met
de gedachten van een (beeld)kwaliteitsplan
worden nu zichtbaar bij de herinrichting van

de Wilhelminalaan in Vessem. Zo is het (beeld)
kwaliteitplan een bundeling geworden van lokale
kennis en biedt het inspiratie voor toekomstige
ontwikkelingen op het vlak van openbare ruimte,
erf en architectuur. Deze worden op verschillende
niveaus toegepast op de dorpen, buurtschappen
en landelijke wegen. Het is een langer termijn
perspectief dat op korte termijn ingezet kan
worden.
“Dit is meer een strategie dan een project, maar
heel veelbelovend. Een lintdorp is een typisch
Brabants fenomeen, als je ziet dat daarin
kwaliteiten liggen voor de ontwikkeling van
landschap en openbare ruimte, dan ben je als
gemeente al heel ver.”

Gemeente Oss – ’t Gengske
’t Gengske is een steeg van 80 cm breed,
maar wereldberoemd in Oss. Het is ooit door
de gemeenteraad ‘Oss op z’n smalst’ genoemd.
Het was een mooi doorsteekje met gezellige
kleine winkeltjes en gladde muren, overgebleven
van het vele schuifelen daarlangs. In 1949
besloot de gemeente Oss de steeg te verbreden
en om de straat meer aanzien te geven werd
de straatnaam toen ook gewijzigd in Passage.
Van het aantrekkelijke straatje was het in de
loop van de tijd een nare verbinding geworden
tussen winkelstraten en ging het hard achteruit
in ’t Gengske. Om de uitstraling van het centrum
te verbeteren kent Oss een ’Stimuleringsregeling

Gevelproject Centrum’. De regeling biedt
ondernemers en eigenaren de mogelijkheid een
verkenning te laten uitvoeren voor het aanpassen
van gevels. Wanneer na de verkennende studie
een ontwerp wordt gemaakt door een architect
betaalt de gemeente een deel van deze kosten.
Daarnaast kent de regeling een bijdrage voor
de verwijdering van een luifel. Om het goede
gevoel terug te krijgen, werd besloten het gevel
project te verbreden en te beschouwen als een
verbeterproject voor de gehele publieke ruimte.
De architectonische kwaliteit van de panden was
achter een verflaag nog steeds aanwezig. Juist die
verstopte kwaliteit is opnieuw zichtbaar gemaakt.
Door de samenwerking tussen het projectteam
(gemeente, centrummanager en architect),

eigenaren, ondernemers en bewoners groeide
gaandeweg het bewustzijn bij alle partijen dat
dit het moment was om veranderingen tot stand
te brengen en dat iedereen daaraan mee moest
doen. Na de aanvang van de verbeteringen
groeide bij de bewoners het enthousiasme al
snel. Door de gezamenlijke inspanning van veel
partijen kwam het Brabantse gevoel van nostalgie,
gezelligheid en sfeer in de steeg terug. Het
verleden werd weer beleefbaar gemaakt.
“Dit plan laat zien dat een verwaarloosde steeg
in een grauwe stad nieuw elan kan krijgen als het
probleem gezamenlijk en lokaal wordt opgepakt.
Met goedkope middelen is een groots effect in het
stedelijk weefsel tot stand gebracht.”
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Andere bijzondere inzendingen

Brabantse Stijlprijs

Gemeente Bergen op Zoom – De ‘Drijvende brug’ van
Bergen op Zoom
De architect die werd ingeschakeld voor de brug kreeg opdracht
een voorlopig ontwerp te maken waarbij de resultaten van de
eerdere overleggen en de cultuurhistorie leidend moesten zijn.
De eerste aanname was dat de brug ondergeschikt moest zijn
aan zijn omgeving. Het zicht was belangrijk, de brug moet het
bestaande beeld zo min mogelijk verstoren. Daarnaast was één
brug historisch gezien het meest passend voor een ravelijn, dat als
verdedigingswerk geen vaste aansluiting kende met de vesting.
Met een voorlopig ontwerp is het inspraaktraject ingegaan waarbij
de vervolgoverleg met de belanghebbenden plaats vonden aan
tafel of aan de ’keukentafel’. Ook de (technische)adviseurs kregen
ruim de gelegenheid hun adviezen te geven.

De gerealiseerde brug over het Pielenkenswater

Gemeente Eindhoven – Park Meerland
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DaF-architecten

Park Meerland is het centrale groene hart in de Vinexwijk
Meerhoven. Het is een park van meer dan zestig hectare en in
schaal vergelijkbaar met bekende negentiende eeuwse parken als
het Vondelpak in Amsterdam en Sonsbeek in Arnhem. Het park is
tot stand gekomen in samenwerking met landschapsontwerpers
en beheerders van de gemeente Eindhoven, aannemers en
Waterschap de Dommel. De inbreng van bewoners is meegenomen
in de planvorming. Het watersysteem vormt het hart van de
waterbeheersing van geheel Meerhoven, maar is ook onderdeel
van de levendigheid ervan, bijvoorbeeld in de vorm van een
waterval en een vijzelgemaal.

Detail verbinding van de brugdelen

Gemeente Helmond – Kwaliteitsimpuls Kasteeltuin
en Traverse
De gemeente Helmond wilde actief regie voeren bij het gebruik
van de kasteeltuin. De tuin werd dagelijks gebruikt om te wandelen
en te pauzeren, maar ook voor talrijke evenementen. De tuin als
geheel was, in de beleving van de burgers, al in een negatieve
spiraal terecht gekomen. Doel was de (noordelijke) Kasteeltuin
in samenhang te herontwerpen, om zo de samenhang tussen
Traverse, centrumgebied en kasteeltuin te herstellen. Ingrediënten
zijn onder andere: een aantrekkelijke doorsteek voor fietsers
en voetgangers, een beplantingsplan, de herinrichting van de
openbare ruimte en parkeerterreinen. Ook werd het Traverseviaduct aangepakt. Hierbij zijn veel ontwerpers betrokken.

Gemeente Oosterhout – Waterpark Slotbossetoren
Na de ontwikkeling van de omliggende woonwijken heeft het
terrein lange tijd min of meer braak gelegen. Goed luisterend
naar de omwonenden is ten slotte besloten om er een waterpark
van te maken. Omdat in de omringende wijken verschillende
maaiveldhoogtes en waterpeilen gelden en het park voor al
die gebieden een bergingsfunctie heeft, hebben de vier vijvers
in het park andere peilen. Rondom de bestaande ruïne is het
park grotendeels gehandhaafd en de parkeerplaats uitgebreid.
De ruïne is omgracht. De visie is besproken met het college
van burgemeester en wethouders. Daarna is een schetsontwerp
opgesteld in nauw overleg met het waterschap.
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Gemeente Oss – Padenplan Lith
Lith was de eerste gemeente in Nederland met een Erfgoedplan
(2001), een uitvloeisel daarvan was het Padenplan. Hierin is een
scenario opgesteld om bestaande paden op te knappen en nieuwe
paden aan te leggen om de relaties tussen de bestaande kernen
te verbeteren. Voor verschillende paden zijn inrichtingsprincipes
opgesteld, ook ter verbetering van bijvoorbeeld aangrenzende
detonerende schuttingen. Er staan inmiddels zo’n 38 paden op
de kaart, een aantal is al gerealiseerd, een aantal is in uitvoering
en een aantal wordt voorbereid. Het plan zou niet haalbaar zijn
geweest zonder de input en betrokkenheid van de dorpsbewoners
zelf. Als typisch Brabantse elementen worden genoemd: ’alledaags
en onopvallend’, ‘inpassen in de lokale charme’ en ’samen met de
gebruikers’.

Gemeente Veldhoven – Oerlevendig
Oerle transformeert en vreest haar identiteit te verliezen.
Begin 2009 wordt, in samenspraak met de Oerlenaren, een
ontwikkelingsplan voor de toekomst opgesteld. Hierbij worden
thema’s als leefbaarheid, participatie en identiteit gekoppeld
aan ’authentiek en bindend centrum‘, ’behoud cultuur en respect
historie‘ en ’mooi en toegankelijk buitengebied‘. Knelpunten,
cultuurhistorische elementen, materiaalkeuze, beleving en
leefbaarheid zijn onderdeel geweest van intensief overleg in de
dorpsgesprekken. Dat alles heeft onder andere geleid tot een
herinrichting van de dorpslinten, en de aanpak van pleinen en
groenvoorzieningen.
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Gemeente Tilburg – Brug gebiedsontwikkeling
Piushaven Tilburg
De Piushaven is onderdeel van een gebiedsontwikkeling
waarbij de industriële haven transformeert tot een veelzijdig
en levendig woon- en werkgebied. Hiervoor is een nieuwe
gebiedsontsluitingsweg gerealiseerd waarvan de nieuwe brug
over de Piushaven een belangrijk onderdeel uitmaakt. Ontwerper
John Körmeling heeft de archetypische vormgeving van een
industriële brug en kraanconstructie een futuristisch jasje gegeven
door het ballasthuis mee te laten bewegen.

averho

51

52

Bijlage 1
Reglement De Brabantse Stijlprijs 2014
Vooraf
Het bepaalde in dit reglement is bindend voor
alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de
deelnemers en de jury. Deelnemers geven door
inzending aan in te stemmen met het reglement.
Het reglement geldt ook voor degenen die een
voordracht doen.
Artikel 1. Doel
Met De Brabantse Stijlprijs wil de provincie
Noord-Brabant een impuls geven aan goed en
professioneel opdrachtgeverschap van Brabantse
gemeenten met betrekking tot de ruimtelijke
kwaliteit van de openbare ruimte. Het genereren
van voorbeelden van aansprekende Brabantse
openbare ruimten en het stimuleren van
publiciteit en breed publiek debat over openbare
ruimten die ‘des Brabants’ zijn, biedt tevens
inspiratie aan gemeentelijke opdrachtgevers
van toekomstige (her)inrichtingen van openbare
ruimte in Brabant.
De Brabantse Stijlprijs is een initiatief van
Mijn Mooi Brabant. Met Mijn Mooi Brabant
realiseert de provincie Noord-Brabant samen

met onderwijsinstellingen, maatschappelijke
partijen en initiatiefnemers in de bestuursperiode
2011-2015 projecten die de ruimtelijke kwaliteit
van Brabant verder versterkt.
Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving
2.1 De Brabantse Stijlprijs wordt
uitgeschreven door de provincie
Noord-Brabant.
2.2 De provincie Noord-Brabant delegeert
de uitvoering van de prijs aan
Architectuur Lokaal.
2.3 De Brabantse Stijlprijs wordt
uitgeschreven via de website van de
provincie Noord-Brabant.
Artikel 3. De Brabantse Stijlprijs
3.1 De prijs wordt toegekend voor
een openbare ruimte die wordt
aangewezen als het meest kenmerkend
voor de ‘Brabantse Stijl’.
3.2 Onder ‘openbare ruimte’ wordt
verstaan elke publiek toegankelijke,
niet overdekte buitenruimte binnen het
bebouwde gebied van stad of dorp,

zoals straten en pleinen. Ruimten met
een sterke verkeersfunctie (die de
andere functies zeer sterk overheerst)
vallen niet onder deze functie; dit ter
beoordeling van de jury. Inzendingen
hebben betrekking op duidelijk
afgebakende publieke ruimte.
3.3 Kenmerkend voor de ‘Brabantse Stijl’
wil zeggen dat het project laat zien dat
je in Brabant bent én dat het project tot
stand is gekomen op een manier die
‘des Brabants’ is.
3.4 De prijs bestaat uit een speciaal
ontworpen trofee.
Artikel 4. Voorwaarden voor deelname en
voordrachten
4.1 Voor de prijs komen de 67 Brabantse
gemeenten van de provincie NoordBrabant in aanmerking.
4.2 Betrokkenen bij de voorbereiding
en organisatie en juryleden zijn van
deelname uitgesloten.

53

4.3 Het project moet uitgevoerd zijn, zodat
de jury zich een oordeel kan vormen
over het eindresultaat.
4.4 Deelname is mogelijk door invulling
van het deelnameformulier en
inzending van de gevraagde
informatie/documentatie, zoals op dit
formulier is aangegeven. Het formulier
dient binnen de daarop aangegeven
termijn te zijn ontvangen. Projecten
waarbij de deelnameformulieren
onvolledig zijn ingevuld en/of de
documentatie niet tijdig is ontvangen
worden niet ter beoordeling aan de
jury voorgelegd.
4.5 De deelnemers geven met het
indienen van een project aan bereid
te zijn medewerking te verlenen aan
publicitaire activiteiten in het kader van
De Brabantse Stijlprijs ten behoeve van
het delen en verspreiden van kennis.
Voor genomineerde deelnemers betreft
dat in ieder geval het ontvangen van
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de juryleden die het project bezoeken,
deelname aan het debat dat rond de
genomineerden wordt georganiseerd,
aanwezigheid bij de prijsuitreiking en
publicitaire activiteiten.
4.6 De deelnemers machtigen de
organisatie van De Brabantse Stijlprijs
kosteloos en rechtenvrij gebruik te
maken van het ingediende tekst- en
beeldmateriaal ten behoeve van
eventuele openbaarmaking in het
kader van De Brabantse Stijlprijs.
4.7 Iedereen kan een voordracht doen
voor een project in een Brabantse
gemeente. Op grond van de
voordrachten wordt de betreffende
gemeente uitgenodigd tot het doen
van een inzending. Het doen van
voordrachten is mogelijk door invulling
van het voordrachtformulier.
4.8. Deelname- en voordrachtformulieren
zijn in alle gevallen voorzien van een
motivatie waarom het voorgedragen
project ‘des Brabant’ is.

Artikel 5. Inzendingen
5.1 Inzendingen bestaan uit
schriftelijke documentatie, waarbij
de inzender inzichtelijk maakt
waarom hij of zij denkt dat diens
project een voorbeeldfunctie kan
vervullen.
5.2 Inzendingen bestaan uit tekst en beeld
zoals hieronder omschreven:
Deel 1: toelichting (1 A3, 300 dpi).
Tekst met motivatie waarom de
ingediende openbare ruimte kenmerkend
is voor de ‘Brabantse Stijl’: het project
laat zien dat je in Brabant bent (inhoud)
én dat het project tot stand is gekomen
op een manier die des Brabants is
(proces). De toelichting omvat
- de aanleiding tot het project
- de context met betrekking tot de
Brabantse Stijl
- de beschrijving van het project
- de beschrijving van het bouw- en
ontwerpproces, de doorlopen fasen
en de samenwerking

Deel 2: verbeelding (max. 3 A3,
300 dpi)
Beeldmateriaal dat de gemotiveerde
toelichting ondersteunt. Uit de
verbeelding moet duidelijk worden
wat de (herkomst van) de openbare
ruimte karakteriseert, op welke manier
de openbare ruimte gerelateerd
is aan zijn directe omgeving en
wat de gebruiks-, belevings- en
toekomstwaarde van de openbare
ruimte is. Het beeldmateriaal omvat
tenminste:
- foto’s
- schetsen
- plattegronden
- profielen
- stedenbouwkundige situatie
5.3	De prijs verloopt, mede met het oog op
duurzaamheid, digitaal.
Artikel 6. Jury
6.1 De inzendingen worden beoordeeld
door een jury, die bestaat uit een
voorzitter en maximaal vijf leden.

6.2 In de jury zijn tenminste de volgende
deskundigheden vertegenwoordigd:
- architectuur
- ruimtelijke ontwerp
- Brabantse cultuur, natuur, historie
van dorp-stad-regio
- ontwikkeling, beheer en onderhoud
- beeldende kunst
De voorzitter is gedeputeerde Yves de
Boer (zonder stemrecht).
6.3 Vertegenwoordigers van de provincie
Noord-Brabant en van de Brabantse
gemeenten worden niet in de jury
benoemd.
6.4 De jury is onafhankelijk en wordt
op persoonlijke titel benoemd voor
een periode vanaf de datum van
benoeming tot en met de dag van
de prijsuitreiking. De provincie
kan een jurylid ontslaan wanneer
sprake blijkt te zijn van een dermate
nauwe betrokkenheid dat daarmee
het onafhankelijke karakter van de
oordeelsvorming in het geding kan zijn.

6.5 De secretaris is geen lid van de jury en
heeft geen stemrecht.
Artikel 7. Beoordelingscriteria
De inzendingen worden beoordeeld op
basis van onderstaande criteria:
- de wijze waarop de gemeente vorm
en inhoud heeft gegeven aan haar
opdrachtgeverschap (inhoud en
proces)
- de gebruikswaarde, de
belevingswaarde en de
toekomstwaarde van het ingezonden
project (ruimtelijke kwaliteit)
- de motivatie van de inzender
waarom het project een goede
illustratie is van de ‘Brabantse Stijl
‘(Mijn Mooi Brabant)
Artikel 8. Beoordeling en besluit
8.1 De jury nomineert maximaal vijf
inzendingen.
8.2 De jury kan, wanneer zij dit nodig
acht, door de secretaris aanvullend
onderzoek laten doen naar de
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8.3

8.4

8.5

8.6
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genomineerde inzendingen zonder
dat daarvoor toestemming van de
inzenders benodigd is.
Het verzamelen, ordenen,
fotograferen, beoordelen en publiceren
van het materiaal doet recht aan de
inzenders.
De jury bezoekt de door haar
genomineerde projecten voordat
ze besluit aan wie de prijs wordt
toegekend. Dit bezoek zal
plaatsvinden op 3 juli 2014. Inzenders
committeren zich aan beschikbaarheid
voor jurybezoek van de architect, de
opdrachtgever en eventuele andere
relevante partijen.
De jury neemt de uitkomsten van het
publieke debat zoals bedoeld onder
artikel 9.1 mee in de overwegingen bij
haar eindoordeel.
De jury wijst één winnaar van De
Brabantse Stijlprijs aan. De jury kan
maximaal twee eervolle vermeldingen
toekennen. Aan een eervolle
vermelding is geen prijs verbonden.

8.7 De jury stelt een rapport op met haar
bevindingen met betrekking tot de
genomineerde projecten waarin
zij haar advies omtrent toekenning
van de prijs kenbaar maakt. De jury
verwoordt tevens algemene conclusies,
aanbevelingen en praktische adviezen.
8.8 De provincie besluit over toekenning
van de prijs op basis van het
juryrapport. De provincie wijkt niet
af van het advies van de jury dan na
voorafgaand overleg met de jury.
Artikel 9. Bekendmaking resultaat
9.1 Op 26 juni vindt een publiek debat
plaats waarbij de genomineerden
bekend gemaakt worden. De overige
deelnemers worden op de hoogte
gesteld van het feit dat hun projecten
niet zijn genomineerd.
9.2 Het juryrapport wordt gepubliceerd bij
de bekendmaking van het resultaat van
de prijs.
9.3 Het resultaat van de prijs wordt
openbaar bekend gemaakt door

de provincie door middel van een
prijsuitreiking, die plaatsvindt op
15 september 2014.
9.4 Het is deelnemers, leden van de jury
en andere partijen die bij de prijs
betrokken zijn niet toegestaan in de
publiciteit te treden over het verloop
en de uitslag van de prijs voordat de
uitschrijver dit gedaan heeft.

Bijlage 2
Inzendingen en verloop van de beoordeling

Er werden 39 inzendingen voor De Brabantse
Stijlprijs 2014 ontvangen.
Niet beoordeeld (5)
Van de 39 inzendingen zijn er vijf niet beoordeeld
omdat ze niet voldeden aan de inzendingeisen.
Zuidrand Eethen in de gemeente Aalburg is nog
niet uitgevoerd. De inzendingen voor de renovatie
van het gemeentehuis in de gemeente Cranendonck
had geen betrekking op de openbare ruimte.
De inzendingen voor een speeltuin in de gemeente
Sint-Oedenrode, en een bushalte en een het
centrum, beide in de gemeente Deurne, zijn niet
compleet en dus niet te beoordelen.
Aalburg
Zuidrand Eethen Boerenerven en dorpsbrinkje
Cranendonck
Het gemeentehuis Cranendonck
Deurne
Herinrichting centrum
Deurne
Bushalte Neerkant
Sint-Oedenrode
Speeltuin Heikant

De eerste ronde (34)
Hoewel de jury bij vele plannen de kwaliteit op
lokaal niveau zeker op waarde wist te schatten,
vielen de volgende 21 plannen af in de eerste
ronde omdat zij zich minder dan de andere
plannen onderscheidden in proces, ruimtelijke
kwaliteit of de motivatie voor een ’Brabantse Stijl’
Bergeijk
Herinrichting marktplein en het oude kerkhof
Boxtel
Natuurpark Boscheind
Cranendonck
(Her)inrichten van de historische brinken
Soerendonk
Gemert-Bakel
Centrum Vrije Heerlijckheid Gemert heringericht
’s-Hertogenbosch
Genieten rond de Dommel-Entree Vught
’s-Hertogenbosch
Vijf fiets- en wandelbruggen
Laarbeek
De Groene Long
Oisterwijk
Pannenschuur Buiten

Oss
Kerktuin Berghem
Roosendaal
Station Roosendaal
Sint-Michielsgestel
De Listerborg en de nieuwe markt
Son en Breugel
Vroonhoven
Tilburg
Cityring Tilburg
Uden
Herinrichting Lieve Vrouwenplein
Veghel
Herstructurering Heilig Hartplein
Veghel
Structuurvisie en herontwikkeling centrum Keldonk
Veldhoven
Herinrichting centrum Zeelst
Veldhoven
Parkzone De Gender
Waalre
Hoogh Waalre
Waalwijk
Dorpsplein Waspik
Zundert
Kerkpark Rijsbergen
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De tweede ronde (13)
Door naar de tweede ronde gingen de
volgende 13 plannen:
Bergen op Zoom
De Grote Markt
Bergen op Zoom
De ‘Drijvende brug’ van Bergen op Zoom
Eersel
Kwaliteitsplan gemeente Eersel
Eindhoven
Park Meerland
Helmond
Kwaliteitsimpuls Kasteelpark en Traverse
Oosterhout
Waterpark Slotbossetoren
Oosterhout
Lukwelpark
Oss
Padenplan Lith
Oss
’t Gengske
Schijndel
De Glazen Boerderij
Tilburg
Brug Gebiedsontwikkeling Piushaven Tilburg
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Veghel
Structuurvisie en herontwikkeling centrum Zijtaart
Veldhoven
Oerlevendig
De genomineerden (4)
Bergen op Zoom
De Grote Markt
Oosterhout
Lukwelpark
Schijndel
De Glazen Boerderij
Veghel
Structuurvisie en herontwikkeling centrum Zijtaart
Eervolle vermeldingen (2)
Eersel
Kwaliteitsplan gemeente Eersel
Oss
’t Gengske
Winnaar (1)
Veghel
Structuurvisie en herontwikkeling centrum Zijtaart
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Colofon
De Brabantse Stijlprijs is uitgevoerd in
opdracht van de provincie Noord-Brabant
met medewerking van Architectuur Lokaal.
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Het juryrapport werd opgesteld door de jury
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René Bastiaanse
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Architectuur Lokaal (secretaris)
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De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee. Voor de trofee
gaf de provincie Noord-Brabant opdracht aan het Brabants
Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (BKKC). BKKC is de
provinciale steunfunctie voor professionele kunsten. Het is een
onafhankelijk platform voor informatie en debat en brengt vraag
en aanbod bij elkaar. BKKC geeft advies aan makers, instellingen,
overheden en bedrijfsleven, adviseert in financieringsvraagstukken
en verstrekt subsidies. Jos Wilbrink van BKKC trad op als adviseur
en begeleidde het traject van de keuze voor een kunstenaar die
de trofee zou ontwerpen. De kunstcommissie met onder andere
Yves de Boer en Carly Jansen (directeur Cluster Ruimte, provincie
Noord-Brabant) koos uiteindelijk voor kunstenaar
Simone van Bakel. Simone van Bakel heeft een internationale
reputatie op het gebied van keramiek en glaskunst. Haar imposante
oeuvre kenmerkt zich door veelal organisch ogende vormen en
objecten en een avontuurlijk gebruik van diverse materialen en
technieken in combinatie met glas en keramiek. Voor de trofee van
De Brabantse Stijlprijs koos zij voor een gebolde glazen sculptuur
met daarin een spiegelende kern waarin de kijker de vertrouwde
omgeving in een andere gedaante waarneemt. Een ervaring die
symbolisch weergeeft waar De Brabantse Stijlprijs voor staat.

