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Deze memo benoemt de kansen voor de inrichting van de Nieuwe Mark vanuit de visie van Ruimtelijke 
adaptatie, zoals de gemeente Breda die heeft ontwikkeld.  
 
Ruimtelijke adaptatie 
De gevolgen van klimaatverandering zullen zich nu en in de toekomst uiten in extreme buien en langere 
perioden van droogte. Binnen de gemeente Breda hebben de beleidsvelden Gezondheid, Natuur en 
Klimaat de krachten verenigd voor een integrale aanpak voor een gezonde, groene en robuuste stad 
tegen deze gevolgen van klimaatverandering. Door slimmer om te gaan met water en groen willen we 
er voor zorgen dat mensen weer meer buiten gaan bewegen, bewoners meer kunnen genieten en de 
stad ook aantrekkelijk is bij hitte en hevige neerslag. Wij noemen dit Ruimtelijke adaptatie én zien het 
als een verantwoordelijkheid van iedereen.  
Deze verantwoordelijkheid geldt niet alleen bij een verandering van het klimaat, want ook de huidige 
inrichting van de buitenruimte geeft aanleiding tot actie. Er is steeds meer verharding en minder 
ruimte voor groen en water en dus ook een minder prettig leefklimaat. 
 

 
Klimaatbestendigheid 
Het klimaat verandert en het zal steeds vaker harder regenen maar ook weer langere tijd droog zijn. 
Dit is met de huidige omgang met regenwater niet langer te verwerken. Door het veranderende 
klimaat en de verstening van de stad zal er vaker wateroverlast zijn en het groen zal vaker te lijden 
hebben onder droogte.  
Ook warme dagen zullen steeds vaker optreden. Het KNMI verwacht in een warme zomer rond 2050 
meer dan 100 dagen met een temperatuur boven de 25 graden. In stenige gebieden zal de 
temperatuur nog verder stijgen.  
 
Gezondheid 
Een gezonde stad daagt mensen uit te bewegen, nodigt bewoners uit tot sociale contacten en heeft 
de milieufactoren zoals luchtkwaliteit en waterkwaliteit op orde. Doordat de natuur voor nieuwe 
prikkels en beleving zorgt, voelt men zich in de natuur gelukkiger. Een groene leefomgeving kan ook 
helpen bij het herstellen van stress en het heeft een positief effect op de motorische ontwikkeling, het 
speelgedrag en het verminderen van overgewicht bij kinderen. 
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Stijgende temperaturen kunnen een nadelig effect hebben op de gezondheid van risicogroepen zoals 
jonge kinderen en ouderen. Tijdens warme dagen neemt de sterfte van 65-plussers toe. Bij warme en 
droge weersomstandigheden zal het gezondheidsrisico door luchtverontreiniging toenemen, vooral bij 
ouderen, jonge kinderen en mensen met chronische longziekten of hart- en vaatziekten. Bij hevige 
neerslag zal in veel wijken gemengd rioolwater op straat staan wat een gevaar voor de gezondheid kan 
zijn. 
 
Natuur 
Een gezonde natuur levert veel belangrijke diensten die de mensheid nodig heeft om te kunnen 
voortbestaan. De leefomgeving van de mens is gebaseerd op een natuurlijk evenwicht tussen de 
kwaliteiten van de natuur om voor leefbare omstandigheden te zorgen. Dit gebeurt o.a. door het 
natuurlijke reinigen van water via vegetatie, het verkoelen van de stad en het bergen van hemelwater. 
Daarnaast levert de natuur uit zichzelf bodemvruchtbaarheid door bodemorganismen, zorgt het voor 
bestuiving van onze gewassen door middel van insecten en houdt een gezond ecosysteem 
insectenplagen onder controle door natuurlijke vijanden. Het is daarom belangrijk om deze 
ecosystemen goed te integreren binnen de stedelijke omgeving.  
De belangrijkste drager van een gezond ecosysteem is biodiversiteit: de diversiteit aan flora en 
faunasoorten.  
 
De natuur staat zowel in als buiten de stad onder druk. Niet alleen mensen maar ook vogels, bijen en 
vlinders hebben groen en water nodig.  
 
Invulling  
Basis  
Het gaat vooral over het goed nadenken over groen en water in de wijk/openbare ruimte en het 
afstemmen op de behoeften van de gebruikers. We willen de kansen benutten met maatregelen als 
het kunnen ‘voelen’ van het water, het vervangen van stenen door groen, het infiltreren van 
regenwater in de bodem, het zichtbaar laten stromen van regenwater naar groen, accepteren dat er 
vaker water op straat staat, meer gevarieerd groen met bloemen en vruchten aanleggen, groen 
toegankelijk en interessant maken en inheemse soorten toepassen. 
 
Voor een goede invulling is het van belang om een hydrologisch bodemonderzoek uit te voeren en 
grondwaterstanden over langere tijden te meten. Graag zo snel mogelijk meten. De waterstand in de 
pijlbuis op locatie meten tijdens en na realisatie. 
 
Zaken als ambities, randvoorwaarden en de invulling dienen te worden beschreven in het groen- en 
waterplan. 
 
Principes  
Beperk de hoeveelheid verharding. Begin bij een ontwerpproces met een volledig groene ondergrond 
en omgeving en bekijk waar verharding gewenst is. Minimaal 10 m2 groen rondom bomen. Maak 
hierbij gebruik van regionale en historische structuren op boven- en ondergrond. 
 
De buitenruimte voegt meer waarde toe als je er gebruik van kunt maken door de verkoelende 
schaduw te gebruiken, het als verblijfsplek en als speelplek is te gebruiken en door er zichtbaar 
regenwater in de bodem te laten zakken. Maak daarom gebruik van bomen en geef ze voldoende 
ruimte om te groeien. 
 
Probeer looproutes zo in te vullen dat je kunt kiezen voor een zonnige of juist schaduwrijke route. 
Ook het aanleggen van een drinkwatertappunt draagt bij aan een gezonde leefstijl.  
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Varieer ook met soorten groen en kies voor de juiste soort op de juiste plek, waarbij ook gelet wordt 
op allergieën. Denk niet alleen aan bomen en gazon, maar ook  andere invullingen (fruitbomen, vaste 
planten, heesters, ecologisch groen, bloembollen etc.). 
Gras, bomen en struiken geven verkoeling door verdamping, bomen ook door schaduwwerking. Denk 
ook aan bomen waar je onder kunt zitten en waar je in de schaduw kunt zitten. Bomen zijn leuker als 
je er in kunt klimmen en dagen hiermee uit tot bewegen. Laat op de geschikte plekken soms ook de 
onderste takken groeien waar mogelijk. 
Inheemse soorten bieden veel meerwaarde, denk ook aan combinaties, bijvoorbeeld één 
karakteristieke grote boom met wat kleinere bomen als groene verbinding. Kwaliteit staat voorop, dit 
kan betekenen minder bomen planten, maar uiteindelijk meer kwaliteit voor de langere termijn. Maak 
gebruik van de aanwezige grondslag en probeer daar de soorten op af te stemmen. Er zijn ook goede 
technische mogelijkheden voor het combineren van groeiplaatsen van bomen met ondergrondse 
hemelwateropvang- en zuivering. 
Geveltuintjes en gevelbegroeiing zijn vaak eenvoudig te realiseren en hebben voor zowel bebouwing 
als openbare ruimte voordelen. Ze hebben een aantrekkelijke uitstraling en trekken vogels en insecten 
aan.  
 
Voer het regenwater bij voorkeur zichtbaar af naar groenstroken zodat kleine buitjes kunnen 
infiltreren in de bodem, waar het water gezuiverd en opgeslagen wordt voor droge tijden. Het 
zichtbaar maken vergroot de bewustwording en verkleint de kans op vervuiling. 
Infiltratievoorzieningen dienen altijd een overloop te krijgen, bij voorkeur naar sloten en vijvers.  
Bermen van wegen zijn bij uitstek geschikt voor infiltratie en zuivering van het afstromend regenwater 
van de wegen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Claudius Prinsenlaan, waar holle bermen zorgen voor 
wateropvang bij regenval. Ook bij het gebruik van banden zijn er voldoende mogelijkheden voor de 
afvoer van regenwater naar het groen, een kleine opening is vaak al voldoende. 
Bij toename van verharding dient het regenwater conform het gemeentelijke hemelwater- en 
grondwaterbeleid gebufferd te worden zodat de kans op overlast niet vergroot wordt. Het zal vaker 
gebeuren dat de riolering flinke buien te verwerken krijgt die het niet kan verwerken. Door 
groenstroken lager aan te leggen dan woningen en wegen wordt in zeer natte perioden de kans op 
wateroverlast verkleind. Bij een reconstructie dienen, eveneens conform het gemeentelijke beleid, 
kleine buien gebufferd en geïnfiltreerd te worden. 
 
Inspiratie is te vinden op www.groenblauwenetwerken.com en huisjeboompjebeter.nl 
 
Ruimtelijke Adaptatie bij doortrekken Nieuwe Mark 
Bij het doortrekken van de Nieuwe Mark komen er meer mogelijkheden om met bootjes over het water 
te varen. Op deze manier wordt het water beter bereikbaar voor bewoners en bezoekers. De beleving 
wordt vergroot. Ook zal het water (als het stroomt)  voor lokale verkoeling zorgen tijdens warme 
dagen.  
 
Om bewoners en bezoekers optimaal van het water te kunnen laten genieten is het belangrijk dat er 
op maximaal 100 meter(dit noemen we de badslipperafstand) trappen/steigers aanwezig zijn. Deze 
beleeflocaties zijn er om bij het water te komen en het water te voelen door bijv. met de voeten in het 
water te zitten. Om de beleving nog meer te vergroten is het belangrijk  minimaal 25% van de 
kademuren te vergroenen en 50% van het maaiveld (strook tot het rijvlak) langs de kademuren 
zichtbaar groen langs de Nieuwe Mark aan te leggen en zo weinig mogelijk verstening te gebruiken. 
Het groen zorgt voor een mooier beeld en trekt biodiversiteit zoals vogels en vlinders aan. Bomen langs 
het water bieden een fijne wandelroute die ook schaduw kan bieden tijdens warme dagen wat het een 
mooie verblijfsplek maakt. Groene oevers zullen de beleving van het water vergroten! 
 
  



Memo: Visie Ruimtelijke adaptatie Nieuwe mark  

Pagina 4 van 5 RuimtAdaptPvE 2017-08-31 - Doortrekken Nieuwe Mark 10-11 v3.docx 

Beleving: 
à Zorg dat het water beleefbaar is voor bewoners en bezoekers. Het water wordt beleefbaar voor 
bootjes en varen, maar moet ook voor de voorbijganger beleefbaar zijn 
à Zorg voor voldoende plekken waar voorbijgangers bij het water kunnen komen om naar de boten 
te kijken of het water kunnen voelen. Trappen naar het water en steigers moeten dus aanwezig zijn op 
badslipperafstand 
à Ook vanaf de kant moet het water beleefd kunnen worden. Zorg voor voldoende zitplekken, 
verblijfplekken en ruimte voor picknickplekken. Mensen moeten de keus hebben om te gaan zitten of 
te lopen in de zon of in de schaduw. Minimaal 75% van de rand daagt uit om te zitten en van het water 
te genieten. Op deze locaties bevinden er dus geen obstakels zoals hups, fietsenstallingen en 
parkeerplaatsen.  
à Groen draagt bij aan de beleving en geeft een rustgevende en prettige uitstraling. Door het plaatsen 
van bomen kan er een koele route ontstaan en kunnen voorbijgangers kiezen om in de schaduw te 
lopen. 50% van het maaiveld (strook tot het rijvlak) langs de kademuren wordt aangelegd met 
zichtbaar groen en zo weinig mogelijk verstening. Hierdoor blijft het gebied ook aantrekkelijk en 
bezocht tijdens warme dagen 
àTijdens warme dagen is het prettig om voldoende schaduw in de straat te hebben. Minimaal 25% 
van de wandel en fietsroutes geven schaduw om 14:00 uur ’s-Middags. Op deze routes moet om de 
maximaal 30m een cooldownzone zitten. Cooldownzones zijn locaties waar men voldoende ruimte (>5 
personen) heeft om in de schaduw te verblijven. 
 
Groen en Eco: 
à Zorg voor zo min mogelijk verharding langs de oevers en geef planten en bomen genoeg ruimte 
(volgens eisen norminstituut bomen) 
à Bomen zorgen voor schaduwplekken waardoor het gebied ook koele plekken heeft en mensen hier 
kunnen lopen en zitten 
à Groen trekt dieren aan en vergroot de biodiversiteit van de omgeving. 
à Zorg voor voldoende variatie in soorten om de beleving en biodiversiteit te vergroten. 
à Bestaande bomen duurzaam inpassen 
à Verhard gedeelte (deel tussen Tolbrug, Nieuwe weg t/m Fellenoordstraat overgang parkgebied) 
minimaal 50 % van de oppervlakte vergroenen 

- van het groen maximaal 25% gazon en 75 % andere groeninvulling 
- 80% van de beplanting moet inheems plantmateriaal zijn 
- bomen plantmaat minimaal 18-20, maximale maat 25-30 
- de 3 pleinen Waterstraat, Franciscanessenplein en hoek Markendaalseweg deel tussen water 

en Snellehof 50% vergroenen  
- verhoogde boomranden (kastanjes Markendaalseweg 100% vergroenen 

à Parkgedeelte:  
- 100% inheemse beplanting, van autochtone herkomst 

à Van de omliggende bebouwing heeft 20% gevelvergroening. 
àdaar waar kademuren worden toegepast zijn deze over de gehele lengte optimaal ingericht voor 
muurflora, hiertoe worden de volgende mogelijkheden benut: 

- Het bakstenen gedeelte dat in het zicht is staat op een z-vormig betonelement dat bovenop de 
constructiemuur ligt en met de onderzijde in het water hangt;  

- In de spouw tussen de gemetselde muur en het betonelement wordt substraat toegepast met 
en blijvende capillaire werking 

- De muren zijn ruw gemetseld met een niet te harde, ruwe baksteen; 
- Er wordt gebruik gemaakt van kalkhoudende specie; 
- De muur wordt schuin opgemetseld (ca 5 gr.) om meer  water op te vangen; 
- Indien de gemetselde muur grenst aan verharding van de bestrating sluit deze hier direct op 

aan om meer afstromend regenwater te vangen. 
à bij de bestaande kademuren langs de Markendaalseweg etc. worden bovenstaande voorzieningen 
zo veel mogelijk aangebracht. 
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à De waterdiepte van de nieuwe Mark bedraagt daar waar gevaren wordt niet meer dan 1.50 m en 
elders niet meer dan ca 1 m. In het parkgedeelte  bestaat  20% van het water uit, vanaf de oever 
beheerbare, stroken van moerasdiepte (50-20 cm). 
De bodem van de Nieuwe Mark bestaat uit zand; de stroomsnelheden worden zo gereguleerd dat dit 
niet wegspoelt. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt de voorkeur aan toepassing van grover 
bodemsubstraat gegeven boven toepassing van een betonnen bodem.  
à Het parkgedeelte is, op een enkel halfverhard pad na, geheel onverhard; maximaal 25 % is gazon, 
70% van de oppervlakte bestaat uit een (ca 1:1)mix van lang gras (bloemrijk hooiland) en 
structuurvormende elementen als braamstruweel, bosjes en houtwallen; in het park liggen (buiten de 
25 jaars inundatiezone) minstens drie poelen met een voorjaarswateroppervlak van 300-500 m2; de 
poeloevers zijn voor minstens 2/3 kruidachtig (moerasvegetatie) en voor max. 1/3 houtig). Het 
ecologisch ingerichte parkgedeelte ligt voor minstens de helft van de oppervlakte in de zon (d.w.z. niet 
overschaduwd door  bomen). 
à de rivieroevers in het parkgedeelte bestaan zijn voor minstens 80% onbeschoeid, voor ca 1/3 goed 
toegankelijk (kort gras, droog, aanlegplaatsen) en voor ca 2/3 rustig en natuurvriendelijk 
(braamstruweel, moerasvegetatie, max. 10 % struiken/hakhout  etc.) 
 
 
Water: 
à Naast het water en de openbare ruimte beleefbaar te maken is het ook van belang dat het 
doorgetrokken deel van de Nieuwe Mark gebruikt kan worden als bergingsgebied voor waterstalling 
tijdens extreme regenval. Hierdoor kan er vertraagde afvoer plaatsvinden en worden de singels niet 
overbelast door veel water in korte tijd. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld verlaagde 
voetpaden aan te leggen binnen de kades die mogen onderlopen tijdens extreme regenval. Zo hebben 
de bewoners geen last van het water, en geeft het doortrekken van de Nieuwe Mark ook een 
bergingsoplossing. 
à Al het afstromend regenwater loopt zichtbaar naar water of groen. 
 
 
Gezondheid 
à In het plan zijn 2 plekken waar je het water veilig in en uit kan doormiddel van een strandje of 
trappen 
à In het plan zijn 4 plekken met gevarieerde speelaanleiding zoals hoogteverschillen en waterspelen 
 
 


