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EENMALIGE UITGAVE
Parc Heilaar biedt nieuwbouw rij- en hoekwoningen,
twee-onder-een-kappers en vrijstaande villa’s.
Wonen in een parkomgeving. In de luwte van Breda.

Parc Heilaar roept je
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Dit zijn de kansen op Parc Heilaar

WELKE VOGELS
DOEN JE TUIN AAN?
VOORPROEFJE VAN
JE HARDLOOPRONDJE
ZO GAAT BREDA
JE BOEIEN
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Parc Heilaar roept je

Breda is een stad die
alles in zich heeft.
Terrasjes en festivals, clubs
en verenigingen, historie

Ruimtelijkheid
De grond waar Parc Heilaar verrijst ligt in het
westen van Breda. In de omgeving staan vrijstaande huizen, gebouwd op vrije percelen.
Bijzonder ruim opgezet, zeker voor een
stedelijke setting. Wat betreft architectuur
nogal uiteenlopend, zoals dat gaat met vrije
percelen.
“De ruimte, het groen: daar wilden we op
aansluiten,” vertelt architect Danny de
Weerdt. “Het verschil wilden we maken met
samenhang. Een herkenbare buurt met een
relaxte sfeer. Dat wilden we hier wegzetten.”
Karakteristiek
Het stuk grond aan het Heilaarpark ligt
geborgen achter een natuurlijke wal langs
een verbindingsweg. De gebiedsinrichting
versterkt deze geborgenheid: een enkele
toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer,
straten die meanderen langs ovale clusters.
In contrast met deze ovale vormen staan de
woningen orthogonaal (in rechte lijnen en
haakse hoeken). Elke kavel is anders en dat
zorgt op een vanzelfsprekende manier voor
afwisseling.

Het team van MIX verzamelt bouwstijlen die
passen bij de geborgenheid van het stuk
grond. Ze komen uit bij Cape Cod, Massachusetts. Een kustgebied met een karakteristieke sfeer. “De typische houten gevels van
Cape Cod spraken ons aan. Dat breekt met
de bakstenen die Breda domineren. Verder
vonden we het open karakter van de huizen
erg interessant. De veranda’s aan de voorzijde
zorgen voor contact tussen buurtbewoners.
De tierelantijntjes en ornamenten vonden we
minder, die hebben we weggelaten.”
Ingetogen
De Cape Cod interpretatie van architect
Danny de Weerdt is een stuk strakker dan het
origineel. “We hebben bijvoorbeeld de ramen
vrij breed omkaderd, zoals op Cape Cod, maar
zonder de naadjes en verspringingen.” Het
helpt dat de architect een achtergrond heeft
als bouwkundige. “Het was een uitdaging om
dat constructief voor elkaar te krijgen, ik heb
me echt vast moeten bijten. Ik ben erg trots
op het resultaat.”

voorzieningen binnen tien

HELEMAAL
JOUW HUIS

minuten.

TWEE-ONDER-EEN-KAP

Woonoppervlakte: 145 – 148 m²
Kaveloppervlakte: 219 – 371 m²
Inhoud: 535 – 550 m³
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• vrij indeelbare zolder
• 	badkamer + separaat toilet
op de verdieping
• garage

Een van de prioriteiten voor het plan van Parc
Heilaar was het creëren van een aangenaam
straatbeeld. Het zoeken was naar de juiste
balans tussen samenhang en individualiteit.
Teveel van hetzelfde is natuurlijk saai. Teveel
variatie maakt het totaalplaatje rommelig.
Modulaire bouw
Voor Parc Heilaar heeft de project
ontwikkelaar een modulaire bouwmethode
ontwikkeld. Op het park komen een aantal
basistypes – rij- en hoekwoningen, tweeonder-één-kap en vrijstaande huizen. Kopers
kunnen modules kiezen om hun basiswoning
eigen te maken. Beschikbaar zijn veranda’s,
aanbouwen en dakkapellen. Zo kies je als
koper het huis dat past bij je woonwensen.
En ontstaat een gevarieerd en harmonieus
straatbeeld.
Later uitbouwen
Ook na oplevering kun je modules toevoegen.
Kijk je een beetje jaloers naar de veranda bij
de buren? Is een extra kamer misschien toch
wel fijn? Wees gerust, je kunt alsnog een
veranda of dakkapel toevoegen. Het ontwerp
van deze modules ligt klaar. Het straatbeeld
van Parc Heilaar blijft harmonieus.

Wil je groen in je huis? Je bent niet de enige!
In interieurs van nu horen kamerplanten
thuis. Het is een nuttige decoratie:
rustgevend en luchtzuiverend.
Welke plant maak jij huisgenoot?

Philodendron Scandens
In de oerwouden van Zuid-Amerika en het
Caraïbisch gebied groeit hij langs bomen
omhoog. In je interieur doet hij het heel fijn
als hangplant. Je kunt de Philodendron goed
in de hoek zetten, hij heeft niet veel licht
nodig. Met blaadjes in de vorm van hartjes,
zorgt hij voor een groene glimlach in je kamer.

In totaal 28 twee-onder-één-kap woningen,
die talloze indelingsmogelijkheden bieden.
Maak de ruimte af met modules naar keuze.
Binnen een tuingerichte woonkamer en een
open keuken. Drie royale slaapkamers, een
badkamer en een apart toilet op de verdieping. Plus een zolder en een garage.

Modulair bouwen:

GROEN BUITEN,
GROEN BINNEN!

Hoya Krimson Queen
De Hoya is een veel voorkomende plant in
tropische regenwouden. Het is een sierlijke
kamerplant die weinig van je vraagt.
Een beetje water af en toe, een plekje
met indirect licht – je kunt weinig fout doen.
Dit plantje heeft mooie glanzende bladeren
en bloeit veelvuldig.

TWEE-ONDEREEN-KAP

Heilaar bereik je alle basis-
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INTERIEUR

VRIJSTAAND

• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• vrij indeelbare zolder
• 	badkamer + separaat toilet
op de verdieping
• garage

en toekomst. Vanuit Parc

Alles komt uit de grond – zo zou je de
filosofie van MIX architectuur kunnen samenvatten. Met de grond bedoelen ze de locatie.
Met alles bedoelen ze woningen.
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Woonoppervlakte: 162 – 187 m²
Kaveloppervlakte: 347 – 552 m²
Inhoud: 603 - 684 m³

DE
ARCHITECTUUR
VALT OP
ZIJN PLEK
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Calathea Zebrina
Deze tropische vriend komt uit het Amazone
gebied. Daar leeft hij in de schaduw, onder
dichtbegroeide vegetatie. Typisch zijn de
getekende bladeren die reageren op het
licht. Als ’s ochtends de zon doorbreekt,
spreiden de bladeren zich. ’s Avonds sluiten
ze zich weer. Kies een goed plekje voor
hem: schaduwrijk en vochtig. De badkamer
bijvoorbeeld?

HOE GROOT
IS GROOT?
1

4

Woonoppervlakte: 115 – 119 m²
Kaveloppervlakte: 122 – 294 m²
Inhoud: 408 - 439 m³
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• vrij indeelbare zolder
•	afhankelijk van het bouwnummer
standaard dakkapel of veranda
• berging of garage

2
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3

6
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RIJWONINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rijwoning = ± 115m²
2-onder-1-kap = ± 145m²
Vrijstaand = ± 175m²
Zwembad = 32 m²
Parkeerplaats = 26 m².
Boxspring = 3,6m²
Reuzenschildpad = 1,3m²
Yogabal = 0.44m²
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Hoe werkt je verwarming?
Onder je huis op Parc Heilaar gaan buizen de
bodem in. De grond is namelijk een natuurlijke warmteregelaar. In de zomer is het in
de diepte koeler. In de winter warmer. Van
dat effect maakt de warmtepomp-installatie
dankbaar gebruik.

In de warmtepomp bevindt zich de derde
cirkel. Een kort rondje met koelvloeistof, dat
langs de twee grote cirkels loopt. Als het
langs de warme cirkel loopt, verdampt de
koelvloeistof. Deze dampen worden door
compressie verder opgewarmd. Daarna geven
de dampen de warmte af aan de koude cirkel,
waarbij de koelvloeistof condenseert. De
afgekoelde vloeistof koelt vervolgens de
warme cirkel af.

Zet je stekkerdozen en verlengkabels op
Marktplaats. In elke kamer prik je de stekker
precies waar je het wilt. Alle deuren vallen
zonder gepiep in de lijsten. En je lijstje met
klusjes? Eindelijk leeg.
Extra isolatie

Kierdichting

Een deken die de tempera-

Voorkomt ‘ongewenste

tuur binnenhoudt.

luchtstromen’ (tocht dus).

Gebalanceerde ventilatie

CO2-sturing

Luchten zonder onnodige

Automatisch luchten voor

warmte-verspilling.

een ideaal zuurstofgehalte.

Het mooie van het warmtepompsysteem is dat
hetzelfde systeem het huis kan voorzien van
verwarming én verkoeling. Het gebruikt geen
gas, enkel elektriciteit voor de pomp.

ALLES LEKKER
DUURZAAM

Weinig onderhoud
Niet voortborduren op oude keuzes. Gewoon
lekker helemaal opnieuw. De eerste vijf jaar
heb je minimaal onderhoud. En dat voordeel
houd je daarna ook vast. De bouwmaterialen
en -technieken van vandaag hebben dat een
stuk minder nodig.
Veel comfort
Het Bouwbesluit bestaat uit voorschriften
waaraan nieuwe woningen moeten voldoen.
Die eisen worden alleen maar steeds strenger.
Je weet dus zeker dat het goed zit met de
(geluids)isolatie en luchtkwaliteit. En met
minder voor de hand liggende voorzieningen,
zoals de steilte van trappen en de parkeerruimte in de buurt.
Energiezuinig
Alle huizen op Parc Heilaar hebben energie
label A. Dus jouw nieuwbouwhuis verbruikt
weinig. Dat voordeel zie je terug op elke
energierekening. Een gasleiding is er niet.
Jouw verwarmingsinstallatie is toekomstbestendig, met als hart een zeer efficiënte
warmtepomp.
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Lekker duurzaam
Nieuwbouwwoningen belasten het milieu
minder dankzij een geringere uitstoot van
CO2. Voor de bouw van Parc Heilaar gebruiken
we verantwoorde materialen. Zo komt het
hout uit duurzaam beheerde bossen
en is het milieuvriendelijk behandeld.
Bijkomend voordeel van hout is dat reparaties
eenvoudiger en dus minder belastend zijn!
Eigen ideeën
Door de modulaire bouw maak je een huis op
Parc Heilaar zonder kopzorgen eigen. Voorts
kun je het interieur naar wens inrichten. Hoe
wil je de keuken, de badkamer, het sanitair?
Heb je al ideeën voor de wanden en de vloer?
Dit is je kans om jouw smaak echt van a tot z
invulling te geven.
Veilig Wonen
Jouw huis is gebouwd volgens de modernste
veiligheidseisen. Ook de woonomgeving is
ingericht volgens de nieuwste inzichten op
veiligheidsgebied.
Vaak hebben nieuwbouwwoningen zelfs het
Politiekeurmerk Veilig Wonen, met bijvoorbeeld inbraakwerend hang- en sluitwerk.
Meer informatie:
• Politiekeurmerk Veilig Wonen

PARC HEILAAR ROEPT JE
Parc Heilaar roept je

Thermisch gehard
Het hout voor de gevelbekleding van de
huizen op Parc Heilaar, komt uit duurzaam
beheerde Scandinavische bossen. Geen
hardhout dus. Toch biedt het dezelfde levensduur. Door thermische behandeling krijgt dit
duurzame hout een levensduur gelijkwaardig
aan hardhout. Zo guur als op Cade Cod zal het
op Parc Heilaar niet vaak zijn. Het Brabantse
weer zal geen problemen geven.
Prachtige patina
Onbehandeld vergrijst het duurzame hout
in het zonlicht. Het grijze patina geeft de
woningen een moderne uitstraling. Dit vergrijzingsproces laten we voor de bouw gecontroleerd plaatsvinden. Zo zijn de gevels mooi
egaal grijs, ook op plaatsen waar weinig zon
komt. Groot voordeel van vergrijsd hout is dat
het minimaal onderhoud nodig heeft. Beitsen,
in de was zetten of lakken: het is allemaal niet
nodig. Het vergrijsde hout blijft zoals het is.

WAT TE DOEN
MET JE TUIN?
De tuin komt, wat betreft gebruik, steeds
dichter bij het huis. Niet zomaar een gazon
of een tegelplein met een bordertje, maar
een ruimte ingericht met een doel en sfeer
voor ogen. Wat je ook voor ogen hebt… deze
tuintrends passen perfect op Parc Heilaar!
Levende tuin
Trend of bewustwording? Feit is dat je steeds
meer levende tuinen ziet. Met plekjes voor
egels en vogels, bloemen voor vlinders, hotels
voor insecten.

Voedzaam
Een paar vruchtdragende planten, kruiden uit
eigen tuin? Een kleine kas om zelf groenten te
kweken? Toch leuk als je af en toe een hapje
uit je eigen grond kunt voorzetten. Kom je er
niet aan toe om te plukken? Dan is het voor de
vogels!
Lekker loungen
In gebruik komt de tuin steeds dichter bij
het huis. In de zomer is het terras als een
extra woonkamer. Laag tuinmeubilair is niet
meer weg te denken. Diepe kussens, lekker je
benen optrekken en wegdromen in een boek.

Level 1

DOEKENHUT

Een hut van doeken kan altijd en overal. Dus, met een beetje
zon, ook thuis in de tuin. Het best begin je met iets stevigs.
Het bankje op de veranda, de schommel in de tuin. Dan maak
je een raamwerk. Dat kan bijvoorbeeld met een bezemsteel,
ladder of tuinstoel. Daaroverheen komen kussens en doeken.
Moeilijkheid: ★★✩✩✩
Bouwen: in 30 minuten opgezet (en opgeruimd)

Level 2

RESTMATERIAAL

Waar gebouwd wordt, vind je overgebleven materialen.
Daar kun je wel wat mee! Zoek een plekje waar je niemand in
de weg zit. Een beetje verborgen is het best. Zo houd je de hut
geheim (en blijft hij lang staan). Pallets kun je goed gebruiken
als vloer en muur. Met touwen, latten en schroeven zorg je dat
het blijft staan. Planken komen op het dak – of misschien vind
je iets anders? Ga lekker los, het is jouw hut!

Level 3

WILGEN

De zes vrijstaande villa’s staan op
ruime kavels. Volop ruimte in je huis
en om je heen. Een tuingerichte
woonkamer met open keuken.
Drie prachtige slaapkamers op
de verdieping. Een badkamer en
gescheiden toilet. Een zolder, eventueel
met ruime dakkapel. En een garage.
Kies je modules, maak je indeling.

100px

Tegen de elementen
Cape Cod is de inspiratiebron voor de relaxte
look & feel die Parc Heilaar kenmerkt. Engelse
kolonisten brachten hun bouwstijl naar New
England. Ze gebruikten hardhout (Amerikaans
eiken) omdat het ruim voorhanden was. En
omdat het goed bestand is tegen de winters
aan zee met temperaturen tot onder de -30°.

Moeilijkheid: ★★★★✩
Bouwen: zo lang als je wilt

VRIJSTAAND

parc_heilaar
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Nederland is een land van gebakken klei,
bakstenen zijn hier de traditie. Door met die
traditie te breken, krijgt Parc Heilaar een
eigen karakter. Maar is hout wel duurzaam?
Hoeveel onderhoud gaat het vragen?

DAT IS HET VOORDEEL
VAN NIEUWBOUW
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Natuurlijk bouwen we duurzaam. In een
groene parkomgeving past niet anders.
Je huis op Parc Heilaar is voorzien van een
aantal handigheidjes die wonen energiezuinig en comfortabel maken. De belangrijkste voorziening is de warmtepomp met
bodemwarmtewisselaar.

Even technisch. De warmtevoorziening
bestaat uit drie gesloten cirkels. De eerste
gaat de grond in. Door deze buizen wordt
water gepompt. Deze vloeistof zal in de
winter opwarmen en in de zomer afkoelen.
Door de tweede cirkel stroomt water naar de
vloerverwarmingselementen in huis.

parc_heilaar
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HET HOUT
VAN HEILAAR
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ENERGIEZUINIG EN
COMFORTABEL
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Met wilgentakken maak je een levende hut. Je hebt hierbij
hulp van je ouders nodig. Het best begin je in het najaar, als
de planten in rust zijn. Steek een stok in de grond waar het
midden van de hut moet komen. Met een touw maak je een
cirkel om de stok heen. Op deze cirkel plant je de wilgentakken. Denk eraan dat je de ingang open laat. De uiteinden
van de wilgen bind je bij elkaar. Net als de plaatsen waar
wilgentakken elkaar kruisen. En dan… neemt de natuur
het over!
Moeilijkheid: ★★★★★
Bouwen: wordt elk jaar vanzelf groter!

BOUW JE
EIGEN
PLEKJE

Futuristische elementen
Slimme tuinverlichting, die meekleurt met
je stemming. Wireless speakers verwerkt in
een overkapping. Tegels met sleuven die het
regenwater naar het perkje leiden. Gaaf!
Watermanagement
Zorg voor hoogteverschillen: je terras wat
hoger dan de beplanting. Zo zorg je dat
regenwater de grond in kan vloeien. Bomen
en struiken zorgen voor schaduw, waardoor
de grond in droge periodes langer vochtig
blijft.

groen omlijnd. Raampje open
en je hoort merels zingen en
kinderen spelen.

NATUUR
INCLUSIEF
WONEN

Thema
Zomaar een buurtfeest is ook maar zozo.
Beter maak je er iets bijzonders van, iets dat
het buurtfeest memorabel maakt. Inspiratie doe je makkelijker op als je een thema
bedenkt. Een trend, tijdperk, activiteit of
kleur: maak een keuze en de ideeën komen
vanzelf.

Pak je kans!
Iedereen met een beetje tuin om je huis kan
bijdragen aan de biodiversiteit. Je komt in
deze krant een aantal tips tegen: in het artikel
over vogels en de tips voor je tuin.

1 regel 72px

WOONPARK

Ruime tuinen, openbaar groen

H
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❏ Onderdak
zorg dat je voor een buitje niet hoeft te
cancelen.
❏ Staan
statafels houden het gezelschap lekker in
beweging.
❏ Zitten
er zijn altijd mensen die willen of moeten
zitten (ook belangrijk voor etende kids).
❏ Stekkers
koelkastje, tapje, licht, muziek: denk aan de
stekkers (en reken dubbel).
❏ Servies
regel het bij de kringloop, dat is veel gezelliger dan wegwerp.
❏ Aankleding
maak sfeer en werk het thema lekker uit.

PARC HEILAAR ROEPT JE
Parc Heilaar roept je

DEZE VOGELS
GA JE ZIEN!
De vijf grootste Brabantse steden werken samen aan ecologische verbindingszones. Een belangrijk deel daarvan is het
uitbreiden van het leefgebied voor vogels. In Brabant liggen
stad, land en bos nooit ver uit elkaar. Vogels uit het bos ga je
ook in je achtertuin spotten! Als het aankomt op blijvertjes?
Hier de top 5.

AUTOLUW

Alleen bestemmingsverkeer

VERSTOPPERTJE

Lang waren woningbouw en natuurontwikkeling gescheiden werelden. Wie zich met
bouw bezig hield, wist doorgaans weinig van
groen. Die kloof sluit zich snel. In Parc Heilaar
heeft het groen vanaf de eerste schets alle
aandacht gekregen.

Je merkt het zelf
Hoe groener je woont, hoe langer je leeft.
Die relatie komt in honderden onderzoeken
naar voren. Hoe dat komt? Daar zijn meerdere
ideeën over. Zo nodigt groen uit om buiten
te zijn. Vaker een wandelingetje, dus meer
beweging. Verder heeft natuur een kalmerend
effect op de geest. Dat komt door de herhalende structuren – boomstam, grote takken,
kleinere takken – en het oordeelloze karakter.

Promo
Kondig het buurtfeest regelmatig en op
meerdere manieren aan. Breng flyers rond,
spam de app-groep, hang een poster bij
de toegangsweg. Vergeet niet dat mensen
dingen vergeten!

Vergunning?
Het liefst laat je dat hele vergunningentraject
aan je voorbijgaan. Maak het niet te groot, te
luid of te laat: dan hoef je het buurtfeest vier
weken vooraf alleen even te melden
(breda.nl/evenement-organiseren).

(DAT DOE JE OOK VOOR JEZELF)

Voor alles dat leeft
De belangrijkste natuurinclusieve maatregel
is het integreren van bomen en beplanting in
het plan. In bomen voelen vogels zich thuis,
in struiken schuilen kleine dieren en bloeiers
zijn cruciaal voor het behoud van vlinders en
wilde bijen. Niet vijftig keer dezelfde boom
op dezelfde afstand. Diversiteit in beplanting
zorgt voor diversiteit in het gehele ecosysteem.
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Kids
Waar kinderen zich vermaken, hebben
volwassenen tijd voor elkaar. Zorg voor een
activiteit dus. Misschien is er een leuke trend
om bij aan te sluiten? Diabolo workshop, slijm
maken, hut bouwen…

Genoeg plekjes om te verstoppen

EIGEN

Herkenbare en sfeervolle architectuur
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twee auto’s. Vloeiende lijnen,

Food & Drinks
Socializen
doe je het best met een hapje
parc_heilaar
en een drankje. Hoe ga je dat organiseren?
Neemt iedereen wat mee? Dan zal er véél
overblijven. Onze tip: maak een potje en geef
de ROEPT
#foodies van
PARC HEILAAR
JEhet park de kans om te
Kartrekkers
shinen!
Parc Heilaar
Belangrijk deel van een buurtfeest
is het roept je
proces vooraf. Daar betrek je graag zoveel
Begroting
mogelijk buren bij. Maar het moet ergens
Maak een overzicht van alle benodigdheden
beginnen… ben jij een van de kartrekkers?
en stuur deze rond. Er zijn vast buurtgenoten
Wees niet te bescheiden en pak het initiatief.
die dingen van de lijst kunnen regelen. Voor
Iedereen gaat het waarderen!
wat overblijft, vraag je prijzen op.

PARC HEILAAR

Arial

De weg is net wat smal voor

De ruimtelijke opzet van het woonpark, het
open karakter van de huizen, een signature
cocktail: een buurtfeest op Parc Heilaar kan
niet uitblijven toch? Met onze tips wordt het
zeker een succes!

Denk aan:

100px

ga je vanzelf rustiger rijden.

BUURTFEEST? 8 TIPS!

Transcript Pro

Als je het woonpark oprijdt,

2 regels 72px
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DIT IN
JE ACHTERTUIN

TJIEPTJAP
TJIEPTJAP

FJUR FIE
FOE FIE FOE
F

IE

DUURZAAM

Verantwoorde materialen, zuinige woning

MODULAIR

Stel jouw ideale woning samen

IE FJIE FU FI
FJURRRRR E
FJIE TJE FJIE

IE
F
E
I
F
E
I
FJ IE FIE FIE
FIE F
Ecologisch evenwicht! Een gezonde
vogelpopulatie voorkomt overlast van
muggen en rupsen.

FIE FIE FJIET
FJU FJU FJU
FJURRRRR F
JEUWWW A

1) Gewoon gezellig: de huismus
In Bredase tuinen komt de huismus het meest voor.
Het zijn sociale vogels, die je altijd in groepjes ziet.
Aan het begin van het broedseizoen hoor je ze het meest.
De mannetjes en vrouwtjes zetten gezamenlijk hun paradebalts in. Die klinkt zo: tjieptjaptjieptjap.
In goed geïsoleerde huizen kunnen mussen zich niet
ouderwets onder de pannen nestelen. Dat kun je echter
compenseren! Maak in de tuin een hoekje met nestkasten
(een mussenflat), klimop en meidoornhaag.
2) At work: de koolmees
Geel overhemd, donkergrijs jasje en een zwarte stropdas:
de koolmees is de kantoorversie van de Huismus. Deze vogel
kan niet zonder z’n cubicle. Ze zijn echt helemaal afhankelijk
van jou voor een plekje en een hapje. Nuttig werk doen ze ook.
Deze vogel houdt de eikenprocessierups onder controle.
De koolmees zingt: fjur fie foe fie foe fie.
Koolmezen hebben een nestkast nodig met een opening
van 30mm. De winter komen ze niet door zonder bijvoeding.
Zorg dat ze in je tuin beukennootjes, olierijke zaden, vet en
vruchten kunnen vinden.
3) Ontwaken met: de merel
Zo groot als een mus plus een koolmees. Je hebt ze in het
zwart (mannetjes) of donkerbruin (vrouwtjes). Je herkent de
merel aan de gele snavel. Van oorsprong een bosvogel, maar
tegenwoordig schuwt deze vogel de tuin niet. Ze zingen voor
zonsopgang. De wekker klinkt zo: fie fjie fu fie fjurrrrr fjie tje
fjie.
Merels houden van grasgazons. Daar kunnen ze wormen uit
trekken. In coniferen en klimop vinden ze een schuilplaats.
4) Casual friday: de pimpelmees
De casual friday versie van de koolmees. Geen stropdas.
Wel een blauw petje. De pimpelmees gedraagt zich ook alsof
het bijna weekend is. Het is een gezellige druktemaker die met
zijn spitse snavel snacks hapt uit bomen. Zijn vrolijke fluit: fjie
fie fie fie fie fie fie
De pimpelmees kom je vooral tegen in stadsparken en langs de
Bredase singels. Daar staan oude bomen met volop insecten
en larven. Plant direct een boom in de achtertuin en misschien
doet die pimpelmees over twintig jaar je vrijmibo aan.
5) City chique: de vink
De mannetjes zijn sporty met witte zijstrepen, de vrouwtjes
stylish effen bruin. Je komt ze overal in de stad tegen. En je
herkent ze direct. Niet alleen aan hun couture. Ze hebben ook
een eigen sound. Aan het eind van hun lied maken ze een slag.
Zo: fie fie fjiet fju fju fju fjurrrrr fa jeuwww.
Spot je vinken in de tuin? Verwen ze met vogelzaad.
Met hun korte snavel kraken ze ook nootjes.
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Zie je de luchtmachttoren aan de A16,
dan weet je dat je bijna thuis bent.

A27
UTRECHT
A58
EINDHOVEN

A16
ANTWERPEN

Over de Tramsingel
Van 1884 tot 1925 verbindt de
paardentram het centrum van
Breda met plaatsen buitenaf.
Het betekende vooral dat
de gegoede klasse kon
recreëren op mooie plekken
buiten de stad, bijvoorbeeld
in westelijke richting naar
Princenhage en het Liesbos.
De naam van deze straat
herinnert aan deze tramlijn.

←LIESBOS

Breda is een stad die
alles in zich heeft.
Terrasjes en festivals,

Op de fiets naar…
Een basisschool in de buurt (8 min.)
Uit eten op de Haagsemarkt (8 min.)
Aardbeien bij de boer (8 min.)
Borreltje in de binnenstad (14 min.)
Voorstelling in het Chassé theater (15 min.)

Wonen in een park is mooi voor wie graag
buiten is. Voor een rondje hardlopen op
zondag is het misschien toch net wat krap?
We vroegen twee hardlopers om zich in te
leven. An en Roel maakten hun eigen rondjes.
fAnatiek
Wat voor hardloper is An Lauwers? Eerste
trefwoord: fanatiek. Ze heeft graag iets om
naar toe te werken. Het doel is nu om in juli
de Zermatt Marathon te lopen. Dat is een
ultra-marathon, 42 kilometer, in de bergen.
Starten op 1116 meter, finishen op 3089 meter.
Dat vraagt om een serieus programma. Twee
keer per week loopt ze volgens een trainings
schema. Dan houdt ze de kilometers in de
gaten. Op zondag loopt ze enkel voor het
plezier. “Dat is ook belangrijk, dat je soms
gewoon loopt zonder een plan. Gewoon op
gevoel.”

HET LOOPT WEL
LEKKER HIER

Dat fanatieke zit in haar bloed. Ze zoekt
uitdaging. Het moet snel gaan, het moet
moeilijk zijn. En dan loop je af en toe tegen
een blessure aan. Daarom kiest An ervoor om
vanaf Parc Heilaar naar het Liesbos te fietsen.
“Ik loop eigenlijk alleen op onverharde paden.
Dat is beter voor mijn rug en beter voor mijn
knieën.”
In zeven minuten fietst ze naar haar startpunt
op de Drielindendreef. “Ik heb gewoon een
paadje gekozen en ben gaan lopen. Op Google
Maps leken het vooral rechte lijnen. Maar ik
vond ook veel kronkelige paadjes. Lekker
afwisselend. En het dwingt je om op je voeten
te blijven letten.”
“Ik ben niet van de oordopjes. Ik zoek contact
met mijn lichaam en de omgeving. Bewust
ademhalen, bewust stappen zetten. En de
omgeving meekrijgen. Het Liesbos is op
zondagmiddag een gezellig bos. Mensen met
een hond, ouders met kinderen. Een meisje
met een paard.”

Geen weer voor de fiets?
Lijn 119 rijdt je rechtstreeks
naar het station. Vertrek:
elk kwartier. Reistijd: een
kwartier.

Van Breda CS
naar everywhere
4 treinen per uur naar
Rotterdam (30 min.)
2 treinen per uur naar
Antwerpen in (34 min.)
2 treinen per uur naar
Eindhoven (40 min.)
2 treinen per uur naar
Schiphol (60 min.)
1 trein per uur naar
Parijs in (4 uur.)

Snel weg!
Vlakbij de uitvalswegen
A16 en A58.
Naar hartje Rotterdam
via A16, 50 KM (45 min.)
Naar centrum Amsterdam
via A16, A59 en A2,
112 km (1u20min.)
Naar centrum Utrecht
via A16, A59 en A2,
78 km (54 min.)
Naar centrum Eindhoven
via A58, 70 km (50 min.)
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Parc Heilaar roept je
Heilaar
De wijk Heilaar is vernoemd naar een
landgoed dat hier halverwege de vorige
eeuw ontstond vanuit een succesvolle hoeve.
Het karrespoor dat over Parc Heilaar komt,
herinnert hieraan. Heilaar is een opkomende
wijk, die ruimte biedt voor nieuwbouw.
Er staan vooral koopwoningen (~90%),
clubs
gebouwd na de eeuwwisseling.

en verenigingen, historie en

BREDA
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AFRIT 16
PARC HEILAAR ROEPT JE
Naar het prijswinnende
KNOOPPUNT
Parc Heilaar roept je
station
PRINCEVILLE
Het nieuwe stationsgebouw
van architect Koen van
Velsen werd na de opening
in 2016 uitgeroepen tot het
Beste Gebouw van het Jaar
2017. De imposante grootte
van het gebouw staat
symbool voor de ambitie van
de stad in het aangaan van
internationale verbindingen.
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Antwerpen. Geen geschuifel de stad in.
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Langs The Diamond
In Breda zijn talloze muurschilderingen geplaatst
door Blind Walls Gallery.
Op de Meidoornstraat kom
je langs de mural ter ere
van Ramon ‘The Diamond’
Dekkers. Achtvoudig wereld
kampioen thaiboksen. Als
eerste niet-Thai werd hij uit
geroepen tot Thaibokser van
het jaar. Hiervoor ontving hij
een Thaise koninklijke onderscheiding. Ramon Dekkers
groeide in deze wijk op.
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In 7 minuten ben je bij knooppunt
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toekomst. Vanuit Parc Heilaar
bereik je alle basisvoorzieningen binnen tien minuten.

In het zuiden grenst Heilaar aan de wijk
Princenhage, een geannexeerd dorp met
een historische kern. Rondom een plein vind
je restaurants, café's en winkeltjes. In deze
wijk staan twee scholen voor basisvorming
en een voor voortgezet onderwijs. Richting
het oosten grenst Heilaar aan Westerpark,
gebouwd in de negentiger jaren. Hier zijn een
aantal basisscholen gevestigd en staat een
campus met drie middelbare scholen.
Naar het noorden ligt, naast het Rat Verlegh
stadion, het moderne overdekte winkel
centrum Stada Stores. In het westen strekt
het Liesbos zich uit.

Roel in trance
Roel Stavorinus loopt twee keer per week.
Twee keer per weekend, eigenlijk. Hij heeft
drie marathons op zijn naam staan. In deze
periode van zijn leven gaat dat niet. Nu
gaan kinderen en carrière voor – hoewel de
marathon van New York blijft lonken.
Geen gedoe. Roel begint zijn rondes graag
als hij de deur uit stapt. Even een wat
saaier stukje langs woningen, bedrijven en
viaducten. Dan loopt hij tussen de weilanden.
“Ik houd van afwisseling en dat vind je in dit
gebied wel. Verhard, onverhard. Stad, land en
bos.” Roel maakt graag kilometers op lange
stukken. “Om het Liesbos heen liggen lange
rechte stukken weg. Ideaal om in de flow te
komen.”
“Als het lopen er niet van komt, zit ik minder in
mijn vel. Ik heb de inspanning echt nodig. Even
mijn hoofd leegmaken.” Tijdens het rondje
luistert hij naar een swag house playlist op
Spotify, een combinatie van house en hiphop.
“Dat geeft een lekker ritme en geeft afleiding
als het zwaarder wordt.”
Altijd in een korte broek: Roel wil de
seizoenen voelen. “Elk rondje ziet de wereld
er anders uit. Ik geniet van het buiten zijn, het
contact met de omgeving. Wat me opviel is
dat veel mensen even groeten in het voorbijgaan. Het is een wat minder bekend gebied
in Breda en ook wat minder druk. Zelfs op
deze zondag, waarop ook een mountainbike
toertocht plaatsvond.”

JE KOMT ECHT
ALLES TEGEN!

PARC HEILAAR ROEPT JE

Mijn ouders namen een Ierse Setter. Een
puppy met rossige haren. Die hond was voor
mij bedoeld. Ik moest de naam verzinnen en
ervoor gaan zorgen. Zodat ik iets zou leren.
En minder televisie zou kijken. Ik noemde mijn
hond General Lee.
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De oorsprong van de Margarita ligt in
de Brandy Daisy – een mix van Brandy,
Curaçaose sinaasappellikeur en Jamaicaanse
rum. Een populaire cocktail aan het einde van
de 19e eeuw, als stedelingen uit Boston de
relaxte sfeer van Cape Cod ontdekken.

Op zondagochtend zette mijn moeder me af
bij de puppycursus. Zelf moest ze nog wat
dingen doen, ik was de eerste cursist. De
mevrouw van de puppycursus had alle tijd
voor me. Ze hurkte om General Lee aan haar
hand te laten snuffelen. Ik rook haar adem.
Doorloopkoffie en muffe kussens. Ze vond
General Lee een hele bijzondere naam en
negen jaar te jong om aan de cursus mee te
doen. De volgende keer moest mijn moeder
er echt bij blijven.

Na de drooglegging van 1920 zoeken
Amerikanen hun ontspanning steeds vaker
over de grens in Mexico. Tijdens deze
exotische uitstapjes zoeken ze houvast in
bekende smaken. Zo ontstaat de Margarita.
Een cocktail op basis van Tequila die Gringos
hun Daisy’s doet vergeten.
Het past perfect om deze klassieke cocktail
een eigentijdse twist te geven. Voor onze
versie vervangen we de tequila voor een
drank die thuishoort op een Bourgondische
plek: Sauvignon Blanc. Fijn voordeel is dat
hierdoor het alcoholgehalte wat lager ligt
(en we dus vaker kunnen genieten).

Die volgende keer is er niet van gekomen.
Dat komt allemaal wel goed joh, was het motto
van mijn moeder. Deels had ze gelijk. General
Lee groeide flink. Hij kon in volle sprint
bochten van negentig graden inzetten.
En ik leerde hem over sloten en hekken
springen. Ik was inderdaad vaker buiten.
Verder vond General Lee het leuk om zijn
tanden op willekeurige momenten in mijn
broekspijpen te zetten. Of in die van vriendjes,
voorbijgangers en bezoek. Mijn moeder
begroette de visite met ‘wat kost je broek?’
en we hadden altijd contanten in huis.
Op mijn 21e moest ik afscheid van Lee nemen.
Zijn tanden waren versleten, zijn heupen
waren op. Inderdaad had ik dankzij hem een
hoop geleerd. Het belangrijkste: als je matig
start, komt het later niet opeens allemaal wél
goed (joh).
Nu ik niet meer te jong ben voor de puppycursus, nu ik zelf een zoon van negen heb
rondlopen, nu ik ruimte genoeg heb voor een
hond, nu ik mijn eigen motto heb gevonden,
nu is het moment daar: er mag weer een hond
komen. Het zou leuk zijn als het iets van een
Ierse Setter heeft, maar dat hoeft niet persé.
We zien wat er op ons pad komt. Dat deel
komt echt wel goed.
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’N MOOIE DAG VOOR EEN BANKJE

Hoe klinkt Parc Heilaar?
Luister naar de Parc Heilaar playlist op
Spotify, met Here comes the sun (Beatles) om
zondagochtend mee op te staan, Heartbeats
(José González) voor lome zomerdagen en
Parklife (Blur) als je zin hebt om te frisbeeën.
Iets aan toe te voegen? DM je verzoek
nummers @parcheilaar
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SOCIALIZEN
MET EEN
MARGARITA

HIER KOM
JE LOS

Parc Heilaar roept je

A
R
R
G
W
A
X
L
E
M
I
Y
A
N
I
T
A
P

Ingrediënten
1 deel Sauvignon Blanc
1 deel vers limoensap
1 deel verse jus-d’orange
Limoenschijfjes
Sinaasappelschijfjes
IJsklontjes
Zout
Bereiding
Mix de wijn en het sap van de limoen en
sinaasappel. Crush het ijs en voeg dit beetje
bij beetje toe, tot een slushy-achtige consistentie. Dep de rand van een wijnglas met
limoensap en besprenkel het met zout. Vul het
glas en garneer het met de schijfjes.

WOORDZOEKER
HEILAAR
BREDA
DUURZAAM
TWEEONDEREENKAP
ACHTERTUIN
VRIJSTAAND
MODULAIR
AUTOLUW
EIGEN
WOONPARK

NIEUWBOUW
ONBEZORGD
ZOLDER
KARTREKKERS
SOCIALIZEN
VERANDA
CAPECOD
PATINA
NATUURINCLUSIEF
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ZET
ALVAST IN
JE AGENDA
CULTUURNACHT
25 januari 2020
Maak deze zaterdagavond helemaal vrij. Om
16:00 uur gaat de cultuurnacht los. Op talloze
locaties geniet je van spraakmakende exposities, boeiende experimenten en nooitgedacht
theater. Dit is het traditionele stapavondje
waar cultuurminnend Breda voor uitloopt.

50E JAZZ
FESTIVAL

21 t/m 24 mei 2020
Het oudste jazz festival van Europa vindt
plaats in Breda. Hoe wil jij de 50e editie
beleven? Echte jazzliefhebbers zorgen
dat ze op tijd hun kaartjes binnen hebben.
In theaters en muziekpodia spelen de
grote helden. Casual jazzers kunnen op de
bonnefooi. Overal in de stad staan buitenpodia, hiervoor heb je geen kaartje nodig.

3E ETAPPE
VUELTA
16 augustus 2020
De cultuur van Brabant heeft zeker zuidelijke
trekjes – en daar hoort de passie voor het
wielrennen bij. Niet vreemd dus dat de Vuelta
2020 onze stad aandoet. De derde etappe
gaat in het centrum van start. Dan volgt een
route die lokale renners kennen. Het buitengebied in, langs weilanden en heides, door
dorpjes die passen in je hand.

KABBELENDE
DAGEN,
WERVELENDE
NACHTEN.
Deze buurt heeft eigenheid
Vijftig woningen in een parkomgeving.
Meanderende straten, bomen aan
weerszijden. Geworteld in traditie.
Tegelijk vooruitstrevend. Fijne lijnen
voor mooie zomers. Warme materialen
voor gure dagen. Parc Heilaar roept je.
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CINEMA
BREDA
Undercover (2020)
Het eerste seizoen van de Netflix-serie
Undercover speelde op een camping in
België en deed Eindhoven aan. In het tweede
seizoen doen de agenten Breda aan. Locatiescouts zochten een ‘typisch Hollands huisje.
Feeëriek.’ En vonden die aan de keermanslaan
in de wijk Ginneken. Het tweede seizoen komt
eind 2020 beschikbaar.
Schatjes (1984)
Een film zoals ze vandaag niet meer gemaakt
worden (letterlijk – sommige scènes zijn nu
strafbaar). Schatjes behoort tot het canon
van de vaderlandse filmkunst. Het verhaal
draait om een welgesteld gezin woonachtig
in een villa. Gelukkig ook? Dat valt te bezien.
Vader is zelden thuis, moeder zoekt vertier
buiten de deur en de kinderen zijn puberende
hormoonbommetjes. De schatjes-villa staat in
Breda aan de Dr. Batenburglaan.
Amazones (2004)
Dit is een film die makkelijk wegkijkt.
Amazones gaat over vier Brabantse vrouwen
die een bank beroven. De film is geheel
geschoten in een volksbuurt in Breda, die
voor de gelegenheid extra grauw lijkt.
Het Bredase accent van o.a. Monique van de
Ven, Georgina Verbaan en Theo Maassen is
ook niet helemaal authentiek. Toch leuk om
ons eigen stadje te herkennen.

VERBORGEN
BREDA
Wie wat langer in Breda woont, vindt zijn weg
buiten de gebaande paden. Deze drie locaties
zoek je op na succesvolle inburgering.
PIER15
De Bredase urban sports scene heeft met
vereende krachten gestreden voor deze plek.
Skatepark PIER15 is gevestigd in een oude
fabriekshal aan de veilingkade. De betonnen
ondergrond en het street style ontwerp
geven deze locatie internationale allure.
PIER15 biedt tevens onderdak aan eigenzinnige feesten en concerten.
Frontaal
Brouwerij Frontaal maakt beer for thought.
Biertjes met bijzondere ingrediënten die je
kunt bestellen bij de betere cafés en slijterijen
in de stad. Echt genieten doe je bij Frontaal
thuis. In het oude complex van snoepfabrikant
Faam bestiert de brouwerij een brouwcafé
met 31 tapkranen. Hier schenken ze uit eigen
vaatjes en die van bevriende brouwerijen.
Porta Sud
Diep in de Passage Zuidpoort vind je Porta
Sud. Dit is het restaurant van Ralph Geerts,
die in Breda culinair naam maakte met onder
meer rooftop-festival Pannen op het Dak en
pop-up restaurant Ravanello. Porta Sud volgt
de Zuid-Europese traditie. Je geniet hier van
je ochtendkoffie, lunch, borrel en diner.
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RIJWONINGEN
Acht tussen- en acht hoekwoningen,
een aantal standaard met veranda.
Ruime eengezinswoningen met een
tuingerichte woonkamer. Op de
verdieping drie ruime slaapkamers en
een badkamer. Zolder, naar keuze met
dakkapel module. En een garage of
berging.

Ligt hier jouw toekomst?
Waar je ongemerkt langzamer rijdt.
Waar het zonlicht net iets zachter lijkt.
Parc Heilaar roept je. In de luwte én in Breda.
Ligt hier jouw toekomst? Volg Parc Heilaar op
Instagram of Facebook, schrijf je in voor de
mailinglist op parcheilaar.nl.
Parc Heilaar is een ontwikkeling van
SYNCHROON
Steden zijn een plek voor persoonlijke
ontwikkeling, interessante en relevante
ontmoetingen en een zinvol, gezond leven.
De wereld vraagt om duurzame oplossingen,
mensen zoeken sociale structuren.
Met onze creativiteit, kennis en kunde
ontwikkelen wij projecten die een blijvende
waarde hebben voor de stad. Woningen en
omgevingen met een positieve impact op
mens, natuur en maatschappij.

VOLG ONS OP
PARCHEILAAR.NL

Deze publicatie is met veel
plezier gemaakt door het
Bredase ontwerpbureau
YURR studio. Bijgedragen
hebben Paul Stekelenburg
(tekst), Christel Ooms
(fotografie), Joppe Weeber
(potlood-illustratie).

Inlevend – Lef – Liefde – Trots. Deze kernwaarden onderstrepen waar Synchroon
voor staat.

MIX
ARCHITECTUUR

Disclaimer: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synchroon. Aan de artist impressions, illustraties, foto’s en teksten
kunnen geen rechten worden ontleend.

