
IISSTTOORRIICC

Breda este un oraº de talie medie, cu o populaþie de
169.883 locuitori, fiind considerat unul dintre orasele
olandeze cele mai interesante din punct de vedere al
strategiei bazate pe consolidarea, restructurarea ºi
transformarea teritoriului sãu.
Oraºul are o poziþie centralã în regiune, fiind situat
între douã metropole, Rotterdam si Anvers. Amplasat
în centrul unei reþele de transport public ºi rutier în
sudul Þãrilor de Jos, Breda se dezvoltã ca poartã a
aglomerãrii urbane a celor mai mari oraºe din Brabant
(Tilburg, Eindhoven, Hertogenbosch ºi Helmond). 

Totodatã, Breda joacã un rol principal în dezvoltarea Brabantului Occidental. Oraºul ºi-a asumat un
angajament puternic cu privire la numãrul mare de proiecte urbane care pregãtesc oraºul pentru un viitor
european, în colaborare cu alte oraºe din Brabant ºi din provinciile de nord ale Brabantului.
În prezent, Breda se aflã într-un moment important al dezvoltãrii sale. Centrul istoric este restaurat într-un stil
care combinã modernul ºi clasicul. Spaþiul public, reamenajat ºi înfrumuseþat, este bine întreþinut, proiectele
de reamenajare aflate în curs vizând recuperarea zonelor de lânga fluviu ºi portuare.  
Studioul olandez de arhitecturã Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.), condus de arhitectul Rem
Koolhaas, a realizat masterplanul Chassé Campus, care include celebrele turnuri proiectate de Xaveer de
Geyter Architects, Chassé Park, Chassé Theatre (autor Herman Herzberger) ºi clãdirea operei (autor Erick van
Egeraat), proiecte care au transformat definitiv centrul oraºului Breda într-un exemplu elocvent de regenerare
urbanã. 
În restul oraºului au fost proiectate ºi realizate noi cartiere rezidenþiale, iar cartierele care au fost construite
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial au fost restructurate. Aceeaºi calitate arhitecturalã se regãseºte ºi în
zonele industriale realizate la periferia oraºului.
În ceea ce priveºte reconstruirea teritoriului din zona limitrofã gãrii, cu ocazia realizãrii staþiei de TGV la Breda,
aceastã zonã se aflã în stadiul de execuþie.
Oraºul Breda oferã o nouã viziune la scarã mai largã, concretã ºi utopicã, arhitecturalã ºi socialã, modernã ºi
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clasicã, curajoasã ºi provocatoare, a modului în care poate fi realizatã regenerarea urbanã. Este, totodatã, un
model olandez de regenerare urbanã ºi amenajare teritorialã, demn de urmat.
Centrul oraºului este compact, suprafaþa este bine utilizatã, densitatea clãdirilor fiind destul de mare. Începând
cu 1950, oraºul ºi-a extins hotarele, au fost construite noi locuinþe ºi au fost integrate câteva sate ºi zone
industriale. Satele incorporate ºi-au pãstrat cultura ºi caracterul lor specific. Proiectele vizând construcþiile din
anii ’50 au nevoie acum de actualizare. Harta oraºului Breda indicã, pe lângã oraºul propriu-zis, o aglomerare
de zone industriale, zone de locuit ºi zone verzi aferente satelor.

PPAARRTTEENNEERRIIAATT  ÎÎNNTTRREE  OORRAAªªEE

La nivel european, Breda a luat parte la proiectul CLIP1. La nivel naþional, oraºul face parte din programul G27
(27 cele mai mari oraºe din þarã) – ceea ce înseamnã cã beneficiazã de fonduri pentru rezolvarea unor
probleme majore legate de oraº. În provincia Brabant, cele mai mari 5 oraºe coopereazã între ele prin
programul B5: Tilburg, Eindhoven, s’Hertogenbosch, Breda ºi Helmond. Breda este singurul oraº din partea de
vest a regiunii. B5 lucreazã împreunã în mai multe domenii, sub denumirea de “Brabant-City”, în sensul formãrii
unui parteneriat al marilor oraºe din Europa.

SSTTUUDDIIUU  DDEE  CCAAZZ  ––  RREEGGEENNEERRAARREE  UURRBBAANNÃÃ  ÎÎNN  BBRREEDDAA

AA..  CCHHAASSSSÉÉ  CCAAMMPPUUSS

Designul Masterplanului urmeazã modelul campusului universitar, combinând atmosfera de viaþã urbanã cu
ideea de spaþiu liber, efectul dobândit fiind flexibilitatea spaþiului, concept arhitectural-urban inovator, utilizat
cu succes în amenajarile urbane actuale valoroase. Opþiunea pentru acest concept este motivatã prin
poziþionarea sitului: un spaþiu liber în centrul oraºului, dar ºi parte dintr-o zonã verde definitã de trei parcuri:
Sport parc, Wilhelmina parc ºi Brabant parc. Multitudinea de clãdiri din afara sitului este unificatã de spaþiul
verde.
În cadrul sitului ºi împrejurul lui se pot observa o serie de clãdiri deconectate de þesutul oraºului, care pot fi
integrate ca obiecte în cadrul noului plan: închisoare, centru cultural, bowling, birou municipal, teatrul Chassé,
o fostã mãnãstire transformatã în barãci. Masterplanul a refolosit, pe cât posibil, clãdirile existente, prin
conversie funcþionalã, astfel încât ele joaca un rol nou prin interacþiunea cu noile clãdiri ºi cu spaþiul public.
Clãdirile sunt astfel amplasate încât sã existe o perspectivã maximã asupra campusului din diferite puncte de
acces.
Un aspect important al planului este marea diversitate de locuinþe de diferite categorii: apartamente, case cu
grãdinã etc. Câteodatã, aceste categorii sunt reunite într-o singurã clãdire.
Campusul Chassé are o reþea de alei pietonale ºi piste pentru biciclete, dar ºi o serie de strãzi care oferã acces
cãtre parcãrile private. Singurul acces cãtre parcarea privatã subteranã se aflã între teatrul Chassé ºi Oficiul
Municipal.
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BB..  CCHHAASSSSÉÉ  CCAARRRRÉÉ

Chassé Carré a fost proiectat ca o unitate compactã de locuinþe ºi comerþ, clãdirea integrând o serie de corpuri
cu volume diferite, incluzând 144 apartamente ºi 6 magazine. 100 apartamente au fost închiriate, alte 44 au
fost vândute. Locatarii erau preponderent persoane care doreau o casã mai micã dupã plecarea copiilor la
casele lor. La baza clãdirii existã o zonã alocatã parcãrilor. Circulaþia este asiguratã de trei scãri/lifturi care pot
fi accesate din curtea interioarã. Chassé Carré este placatã integral cu panouri din lemn. Galeriile au structurã
de oþel. Toate apartamentele au balcoane ºi brise soleil-uri din foiþã de aluminiu, încadrate în profiluri de
aluminiu.
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Masterplanul Chassé Campus. 
Sursa: www.oma.nl



DDaattee  ggeenneerraallee  pprrooiieecctt  CCaarrrréé  BBuuiillddiinngg
Amplasament: fost sit militar din centrul istoric al oraºului Breda.
Finalizare: 1999;
Tipul de dotare: Locuinþe colective, 140 apartamente, 600 mp de facilitãþi
Consultanþã tehnicã: Royal Haskoning BV
Amenajare peisagerã curte interioara: West 8 Landscape Architects
Client: Chassé CV (Proper Stock group / Wilma)

CC..  CCHHAASSSSÉÉ  PPAARRKKIINNGG

Principalul criteriu în proiectarea spaþiului la Chassé Parking a fost alegerea unui spaþiu luminos, deschis, în care
sã te simþi bine ºi în siguranþã. În acest spaþiu nu existã colþuri întunecoase care sã ascundã agresori. 

PPaarrccaarreeaa

Proiectul pune la dispoziþie o parcare cu 670 locuri, pe o suprafaþã de 18500 mp. 

DDeettaalliiii  tteehhnniiccee

Structura are la bazã o grilã de 14,4 x 7,50 m. Structura acoperisului are o grosime de 50 cm ºi este realizatã
din beton armat pe un sistem de cofraj din elemente triunghiulare dispuse sub diferite unghiuri variind între 
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3 ºi 13 grade. Planºeele parcajului sunt realizate în pantã continuã, urmãrind structura existentã. Ca urmare,
schimbãrile de nivel ale planºeelor ºi înãlþimea liberã a plafoanelor variazã între 6,30 ºi 2,30 m, dând naºtere
unui singur mare spaþiu deschis. Instalaþiile de presurizare ºi ventilaþie cu deschiderea de 2,50 m canalizeazã
fumul ºi aerul cãtre unitãþile de desfumare amplasate la cele trei extremitãþi ale structurii. În conformitate cu
regulamentul de evacuare în caz de incendiu, spaþiul a fost împãrþit în unitãþi de 5000 mp, având fiecare
propriul compartiment de desfumare-ventilare controlat prin sistem automatizat CFD. Ca urmare a iluminãrii
naturale a clãdirii ºi a separãrii utilizatorilor de vizitatori, curþile interioare sunt acoperite cu douã mari grilaje
metalice de 8 x 1,50 m fiecare, care se pot deschide local, prin intermediul a douã motoare de 24V sau prin
sistemul central de control.

FFiinniissaajjee

Pardoselile sunt tratate cu vopsea poliuretanicã în 7 culori diferite. Culorile alterneazã ºi pe pereþii fiecãrui
nivel. Plafoanele sunt finisate aparent, fãrã alte elemente vizibile, toate instalaþiile find ascunse în tavane false
sau ziduri, care sunt acoperite în întregime cu elemente perforate din tablã de oþel inoxidabil. Aproximativ
4000 de elemente de iluminat sunt amplasate în spatele acestora, asigurând o iluminare generalã a întregului
spaþiu, fãrã conuri de umbrã. Toate curþile interioare ºi nivelul de mezanin sunt în întregime realizate din
elemente de oþel ºi sticlã, pentru a permite pãtrunderea luminii ºi pentru a dezobstrucþiona vederea pentru
motive de siguranþã. Douã puncte principale de circulaþie pietonalã sunt prevãzute cu elevatoare din sticlã. 
Zona de parcare este deschisã 24 de ore. Birourile administrative sunt în întregime placate cu lemn, ca ºi
pasarelele cãtre zona de gimnaziu. În plus, sunt prevãzute sisteme automatizate, puncte de informaþii ºi locuri
speciale de parcare pentru alimentarea vehiculelor electrice.

Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / AARRGGUUMMEENNTT 115511

Chassé Parking, exterior



Clãdirea este proiectatã atractiv pentru a încuraja revenirea vizitatorilor.  

DDaattee  ggeenneerraallee  pprrooiieecctt  Chassé Parking, 
AAmmppllaassaammeenntt:: centrul oraºului Breda, pe un fost sit militar; 
FFiinnaalliizzaarree:: 2002;
TTiippuull  ddee  ddoottaarree: Clãdire pentru parcãri;
SSuupprraaffaaþþaa:: 18500 mp; 670 locuri de parcare;
SSttrruuccttuurrii: Snellen Meulemans van Schaick ;
CCoonnssuullttaannþþãã  tteehhnniiccãã//SSuupprraavveegghheerreeaa  ssiittuulluuii::  Royal Haskonin BV;
EEcchhiippaa::  Bart Cardinal, Bob Choeff, Richard Eelman, Udo Garritzman, Ana Almeida Jacinto, Jenny Jones, Philip
Koenen, Jan Kooijman, Rob de Maat, Michel Melenhorst, Oliver Schuute, Shohei Shigematsu, Enno
Stemerdink, Jeroen Thomas.

DD..  PPrrooiieeccttuull  uurrbbaann  CCHHAASSSSÉÉ  PPAARRKK

Dupã ce au fost folosite secole de-a rândul ca bazã militarã, cele 13 hectare de teren din centrul istoric al
oraºului au fost transferate în domeniul public. Având la bazã un plan propus de arhitectul Rem Koolhas
(Office for Metropolitan Architecture), Chassé Park este un spaþiu urban liber, renãscut din fostele barãci
pentru soldaþi, care cuprinde 700 de unitãþi locative, 100 unitãþi de locuinþe publice, 30000 mp de spaþii de
birouri, 2000 mp de spaþii retail, 1500 parcãri subterane ºi 8 hectare pentru parcuri publice. Ca urmare a acestui
proiect urban complex, Breda a primit premiul pentru cel mai sustenabil oraº din Olanda.  
Proiectul urban Chassé Park reprezintã o legãturã între nou ºi vechi. La proiectarea lui au contribuit 8 birouri
de arhitecturã, ceea ce a atras noi rezidenþi din centrul oraºului. Amplasarea clãdirilor a avut în vedere
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Chassé Parking (detalii de interior)



conservarea structurilor istorice importante ca
“Great Church” ºi muzeul din Breda. Parcãrile au
fost amplasate la subsol, pentru a oferi spaþiu
aleilor pietonale ºi pistelor de biciclete. S-a fãcut tot
posibilul pentru a conserva copacii monumentali. O
echipã specializatã garanteazã sustenabilitatea de
lungã duratã a amenajãrii peisagere de la Chassé
Park.
Campusul este foarte dezvoltat ºi utilizat,
aproximativ 1,5 milioane de oameni vizitându-l
anual. Dezvoltarea unui proiect la o asemenea
scarã, pe o duratã de 10 ani, a necesitat o
colaborare public-privatã vastã ºi perseverentã.
În ceea ce priveºte calitatea, nu s-a fãcut nicio
concesie, nici când condiþiile pieþei erau mai puþin
favorabile. Colaborarea pentru proiectul Chassé
Park s-a axat pe facilitãþile privind parcãrile, pe
management ºi mentenanþã. Comunicarea intensã
cu localnicii ºi implicarea în tot ceea ce a însemnat
acest proiect a transformat atitudinea lor reþinutã
iniþial în una pozitivã ºi marcatã de mândrie.  
Finalizat în 2007, proiectul Chassé Park Apartments
a avut o contribuþie importantã în dezvoltarea
oraºului Breda, transformându-l într-un oraº care
atrage oportunitãþi de afaceri din toate colþurile
lumii, un oraº setat pe activitãþi culturale, în care
mediul de viaþã este foarte plãcut.   

DDaattee  ggeenneerraallee  pprrooiieecctt  Chassé Park Apartments.
AArrhhiitteeccttuurrãã: Xaveer de Geyter Architects, Belgia.
FFiinnaalliizzaarree:: 2001
TTiippuull  ddee  ddoottaarree: Locuinþe colective cu parcãri
subterane: 5 turnuri cu un total de 137 de
apartamente;
SSuupprraaffaaþþãã:: 10130 mp de apartamente;
PPeeiissaaggiissttiiccãã: West 8 Landscape Architects, Olanda
BBeenneeffiicciiaarr: Primãria oraºului Breda
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Chassé Park Apartments
Plan urbanistic si arhitectural la nivelul parterului

Sursa: www.xdga.be

Chassé Park Apartments
Plan subsol cu parking

Sursa: www.xdga.be
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Turnuri de locuinþe în Chassé Park .
Sursa: www.xdga.be  



EE.. CCHHAASSSSÉÉ  TTHHEEAATTEERR      

Chassé Theater, proiectat de
renumitul arhitect Herman
Hertzberger, este amplasat în centrul
istoric al oraºului Breda, fiind finalizat
în 1995.
Forþa expresivã a acestei arhitecturi
extraordinare ne surprinde într-un
mod plãcut. Colþurile clare, finisate ale
profilului contrasteazã cu dungile
transversale de la baza clãdirii.
Panourile oblice din sticlã se
evidenþiazã faþã de ipsosul alb al
faþadei principale, dezorientând puþin
privirea observatorului. În partea
esticã a clãdirii, subsolul devine terasã,
mascând parþial o curte pãtratã
pentru parcarea bicicletelor.
Acoperiºul neted în formã de coalã
curbatã înveleºte corpul retras al
clãdirii. În dreapta, un perete
despãrþitor susþine un acoperiº-terasã
din oþel, secþionat în diagonalã, în
timp ce în partea sudicã, mãreþia
teatrului este clar vizibilã. Pereþii din
aluminiu pun în evidenþã jocul
volumelor, galeriile metalice circulare
ºi reþeaua de grinzi care sprijinã
învelitoarea. Afiºarea literelor enorme
“Chassé Theater” personalizeazã
coronamentul. 
Volumul teatrului, punctat de cele
douã turnuri pentru scenã, se
detaºeazã net faþã de profilul sinuos
al clãdirii. Intrarea la nivel pentru
tehnicienii de scenã ºi pentru actori
este cuplatã cu zona ce adãposteºte
scãrile de evacuare. 
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La interior, urcând punþile metalice de legaturã, vizitatorul poate observa nucleul care conþine douã sãli de
dimensiuni reduse, care urmãresc traseul galeriilor teatrului, având acces cãtre scãrile monumentale situate la
capãtul foaierului. Sub tavanul negru ºi înalt se dezvoltã o structurã urbanã variatã în forme, materiale, culori
ºi reflecþii. Culoarea intensã a coloanelor întrerupe monotonia spaþiului omogen ºi reþine tensiunea pereþilor
care încadreazã foaierul. Culorile ºi înãlþimea coloanelor reprezintã variaþii adiþionale care interacþioneazã
subtil: culorile le modificã grosimea, în timp ce înãlþimea le pune în evidenþã zvelteþea.
Teatrul are în componenþã trei sãli: douã sãli de mari dimensiuni – cu o capacitate de 1200, respectiv 700 de
locuri, având scenele opuse ºi contrabalansate – pe care le deserveºte o singurã zonã de depozitare, aflatã
într-o poziþie centralã. La primul nivel se aflã o salã micã având o capacitate de 200 de locuri, iar la acelaºi nivel
se regãsesc ºi cabinele actorilor, cu acces dinspre galeriile spaþioase care dominã foaierul.
Planul sãlii mai mari este de tipul unui teatru convenþional, având o distanþã de 27 de metri între platoul scenei
ºi peretele opus. Galeria este divizatã în sectoare, oferind spectatorului diferite unghiuri de vizionare cãtre
scenã. Culorile scaunelor alterneazã în diagonalã ºi susþin asimetria galeriilor, evidenþiind împrejurimile
întunecate ºi creând o tensiune rotativã, oprindu-se, parcã, pentru începerea spectacolului. 
Cea de-a doua salã având scena la acelaºi nivel cu fotoliile de orchestrã ºi scaunele ancorate pe treptele mobile,
permite o comunicare considerabilã între actori ºi public. Totodatã, ea oferã un anumit grad de flexibilitate
pentru spectacole experimentale ºi ºansa exploatãrii maxime a spaþiului. În nodul scãrilor ºi rampelor înclinate
se regãseºte magia spaþialã “in between”: spectatorii devin actori implicaþi direct în experienþa uimitoare a
teatrului.
Teatrul Chassé exprimã obiectivul ideologiilor structuraliste ale lui Hertzberger, deºi vocabularul este formulat
într-un stil nou, ce combinã tensiunea creativã cu capacitatea vizionarã total diferitã faþã de stilul anterior al
arhitectului olandez. Ca obiect arhitectural, teatrul dezvãluie semnele unei reacþii puternice faþã de
distorsionarea formalã care caracteriza arhitectura Olandei în anii `90.
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Chassé Theater. Sursa: www.fos-for.nl
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1CLIP – Cities for Local Integration Policy (Oraºe pentru Politica de Integrare Localã).
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