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Openbaar Vervoer Terminal Breda

Het complex fungeert als baken in de stad en 

geeft voor aankomende reizigers vorm aan de 

entree tot de stad Breda.

De OVT Breda is een nieuwe verbindende kracht in 

Breda. Het complex is ontworpen als een perfect 

passend onderdeel van en voor de stad Breda.

Openbaar Vervoer Terminal Breda
De OV Terminal in Breda is duidelijk herkenbaar als station. 
Het complex fungeert als baken in Breda en verrijkt de 
identiteit van de stad. Het complex geeft voor aankomende 
reizigers vorm aan de entree tot de stad Breda.  Maar de OV 
Terminal is veel meer dan een station. Het is een makkelijk 
toegankelijke ontmoetingsplek en een op en top stedelijk 
gebouw. Bovendien is de OV Terminal de motor van een 
omvangrijke transformatie van het oude stationsgebied 
naar een aantrekkelijk nieuw stadsdeel. 

Naast een OV-knooppunt biedt de terminal een 
programmatische mix van kantoren, woningen, horeca, 
detailhandel, kunst en cultuur. Hierdoor is een divers 
en aangenaam reis- en verblijfsklimaat ontstaan: een 
volwaardige entree tot de stad Breda en een stedelijke 
ontmoetingsplek voor bus- en treinreizigers, werknemers, 
bezoekers en bewoners.  

Een gebouw voor de stad
De OV Terminal Breda is ontworpen als een perfect passend 
onderdeel van en voor de stad Breda: karaktervol en hecht 
verwoven met de omliggende bebouwing. 

Het complex verbindt twee voorheen gescheiden stadsdelen 
aan weerszijden van het spoor met elkaar: het historische 
stadscentrum in het zuiden en de wijk Belcrum in het 
noorden. De wijk Belcrum is niet langer gelegen aan de 
achterkant van het station maar aan één van de voorkanten. 
De wijk profiteert volop van het nieuwe station en de directe 
verbinding met de (oude) stad.  

De creatie van een gezonde en sociaal veilige leefomgeving 
in en voor de stad Breda was een belangrijk uitgangspunt 
binnen het ontwerp. Woningen en publieke openbare 
pleinen zijn als onderdeel van het plan ontworpen en 
bewerkstelligen de overgang met de (binnen)stedelijke 
bebouwing van de stad. Dit draagt bij aan de levendigheid 
van het stationskwartier.  

Binnen het plan is veel aandacht uitgegaan naar de 
toevoeging van hoogwaardig groen en openbare 
verblijfsruimte. Zij zijn integraal onderdeel van de stedelijke 
openbare ruimte en hebben zodoende waarde voor het 
station en de stad.  

Woningen, pleinen en openbare ruimten zijn als 

deel van het project ontworpen en gerealiseerd 

en verbinden het complex met de stad. 

Een divers en aangenaam reis- en verblijfsklimaat 

is ontstaan: een stedelijke ontmoetingsplek voor 

reizigers, werknemers, bezoekers en bewoners. 
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Openbaar Vervoer Terminal Breda

Het ontwerp stelt de reizigers centraal met als 

resultaat heldere, en toegankelijke ruimten met 

een aangename sfeer, gepaste allure, groot 

comfort en een optimale beleving. 

De zichtlijnen en het contact met buiten maken 

het complex overzichtelijk, vergemakkelijken de 

navigatie en dragen bij aan een complex wat 

nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de stad.

Alle vervoersmodaliteiten zijn van een kwalitatief 

gelijkwaardig niveau vorm gegeven. 

De reiziger centraal
De OV Terminal in Breda stelt de diverse gebruikers – de 
reizigers in het bijzonder – centraal. Dit heeft geresulteerd 
in heldere en toegankelijke ruimten met een aangename 
sfeer, gepaste allure, groot comfort en een optimale 
beleving. Hierin is een vanzelfsprekende ordening van 
functies aangebracht, waardoor het forse volume als één 
samenhangend geheel wordt ervaren. 

De heldere ordening en subtiele verscheidenheid door 
middel van ruimte, vorm, materialisatie en detail maakt 
de vindbaarheid en herkenbaarheid van de verschillende 
functies in het gebouw eenvoudig. Hierdoor kunnen 
reizigers en andere bezoekers zich makkelijk oriënteren. 

Ondanks de grote schaal komt de terminal vriendelijk en 
gastvrij over. Binnen brengen verrassende vides, openingen 
en doorzichten het daglicht tot diep in het gebouw.  

De zichtlijnen en het contact tussen binnen en buiten maken 
het gebouw overzichtelijk en dragen bij aan een gebouw 
dat nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de omgeving. Ook 
draagt het bij aan de goede sociale veiligheid in en om het 
complex.   

Innovatief
Vindingrijke oplossingen in het ontwerp maken de OV 
Terminal uniek voor Breda en opzienbarend veelzijdig. Alle 
verschillende modaliteiten van (openbaar) vervoer zijn 
samengebracht in één helder, samenhangend complex. 

Gekozen is voor een stapeling van het programma. De 720 
auto parkeerplaatsen voor reizigers, kantoormedewerkers 
en bewoners zijn gesitueerd boven de treinsporen op het 
dak van het complex. Deze oplossing is vanwege het dubbel 
grondgebruik effectief. Daarbij wordt de aansluiting van het 
getransformeerde stationsgebied op de stad niet gevormd 
door de sociaal onveilige barriere die parkeerterreinen in de 
stad vaak vormen. 

In Breda wordt de overgang tussen de OV Terminal en de 
stad bewerkstelligt door een levendige mix van wonen, 
werken en pleinen in een aansprekende architectuur als 
voortzetting van de korrel van de stad.

Iedere functie in het complex heeft een eigen 

sfeer, vorm, materialisatie en detail. Dit maakt 

de vindbaarheid en herkenbaarheid van de 

verschillende functies in het gebouw eenvoudig. 
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De genuanceerde metselwerk gevels geven het 

complex een verhaal, een heel eigen identiteit en 

een plek in de geschiedenis van de stad.

De OV Terminal fungeert als motor in de 

transformatie van het stationsgebied tot een 

bruisend nieuw stadskwartier. 

Programma en functies
In de Openbaar Vervoer Terminal Breda is ruim 128.000m² bvo 
nieuwbouw gerealiseerd bestaande uit een internationaal 
trein- en busstation, kantoren (circa 20.000m²), commerciële 
ruimten (circa 9.000m²), recreatieve en maatschappelijke 
voorzieningen, circa 150 woningen, 720 auto parkeerplaatsen, 
(on)bewaakte fietsenstallingen voor circa 6.000 fietsen en 
openbare buitenruimten en pleinen. 

Materialisatie en detaillering
Het complex heeft een unieke architectonische signatuur. 
Deze schuilt onder meer in de materialisatie en detaillering. 
De bakstenen gevels en natuursteen wandafwerkingen 
vertellen letterlijk de (plan)geschiedenis van het ontwerp. 
Oorspronkelijk geplande gevelopeningen zijn daarbij 
gemarkeerd met afwijkend metselwerk of natuursteen. De 
diverse formaten, afwerkingen, glansgraden en patronen 
geven het gebouw een verhaal en daarmee een heel eigen 
identiteit en een plek in de geschiedenis van de stad.
 
Vanwege de grote stedelijke betekenis en het publieke 
karakter van het openbaar vervoer heeft Koen van 
Velsen architecten de OV Terminal niet opgevat als een 
multifunctioneel complex met daarin een vervoersknoop 
maar als een publiek gebouw bestemd voor reizigers en de 
stad. 

Samenwerking 
Het project is het resultaat van een uitstekend verlopen 
samenwerking tussen de drie opdrachtgevers (ProRail, NS 
Stations en de gemeente Breda), Koen van Velsen architecten 
en een diversiteit aan andere partijen. Alle partijen hebben 
als één team en vanuit één gezamenlijke doelstelling aan de 
opgave gewerkt; steeds met respect voor elkaars taken en 
verantwoordelijkheden. Het project is binnen planning en 
budget gerealiseerd. 
 
De Openbaar Vervoer Terminal Breda heeft veel waardering 
ontvangen. Het project is verkozen tot Gebouw van het 
Jaar 2017 door de Bond van Nederlandse Architecten, 
opgenomen in twee opeenvolgende edities van het Jaarboek 
Architectuur in Nederland en was onder meer genomineerd 
voor de European Union Prize for Contemporary Architecture 
- Mies van der Rohe Award 2017.

De OV Terminal is binnen planning en budget 

gerealiseerd en heeft veel (inter)nationale 

waardering ontvangen. 

De OV Terminal is veel meer dan een station. Het 

is een makkelijk toegankelijke ontmoetingsplek 

en een op en top stedelijk gebouw. 
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Duurzaamheid 
De Openbaar Vervoer Terminal Breda is in economisch, 
sociaal en energetisch opzicht een duurzame ontwikkeling. 
Doordat duurzaamheidscertificeringen voor complexen 
als de Openbaar Vervoer Terminal Breda niet bestaan, laat 
de duurzaamheid van het complex zich niet uitdrukken in 
een score of categorisering. Wel is de duurzaamheid van 
het complex duidelijk zichtbaar in de grote diversiteit aan 
duurzaamheidsmaatregelen die als integraal onderdeel van 
het ontwerp zijn gerealiseerd. 

Energie
Alle verschillende functies zijn samengebracht in een 
compact en samenhangend gebouwvolume, met korte 
loopafstanden. Naast de functionele voordelen (zoals 
bijvoorbeeld het delen van vluchtwegen) heeft dit een 
positief effect op het energieverbruik van de afzonderlijke 
functies. Energetische duurzaamheid wordt verder bereikt 
door slimme (combinaties van) energetische oplossingen. 

Alle woningen, kantoren, commerciële ruimtes en 
andere ruimtes maken bijvoorbeeld gebruik van koude-
warmteopslag (WKO). De energie die wordt onttrokken 
aan de bodem ten behoeve van verwarming is daarbij 
gelijk aan de energie die in de aarde wordt opgeslagen 
ten behoeve van koeling. Het systeem is in evenwicht en 
mede vanwege de bodemgesteldheid in Breda (van dikke 
zandpakketten met grove korrels) zeer rendabel met een 
reductie op de CO2 en NOx uitstoot van 50-70%. Daarnaast 
zijn de woningen voorzien van een hoog rendement 
warmteterugwinningsysteem. Hierdoor kost het opwarmen 
van de verse buitenlucht nagenoeg geen energie. Door de 
warmwatertapinstallatie te voorzien van recirculatie wordt 
het warmteverlies gereduceerd met 20-30%.

Water
Over de volledige lengte van het gebouw is een brede vijver 
aangelegd. Deze dient als natuurlijke en vriendelijk ogende 
afscheiding tussen de bus- en treinperrons. Bovendien 
draagt het water bij aan de verkoeling van de overdekte 
publieke buitenruimte van de stationshal. Daarnaast dient 
de vijver als waterbuffer ten behoeve van de berging en 
afvoer van hemelwater. 

Het complex vormt een nieuwe schakel in de 

groenstructuur van de stad Breda door de 

toepassing van hoogwaardig groen rond, in en 

op het complex. 

Woningen en publieke openbare pleinen 

bewerkstelligen de overgang met de (binnen)

stedelijke bebouwing van de stad en dragen bij 

aan de levendigheid van het stationskwartier. 

Energetische duurzaamheid wordt bereikt 

door slimme (combinaties van) energetische 

oplossingen 

Een brede vijver dient als natuurlijke afscheiding 

tussen de bus- en treinperrons en draagt bij aan 

de verkoeling van de stationshal.
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Daglicht
Binnen brengen verrassende vides, openingen en 
doorzichten het daglicht tot diep in het gebouw. Zelfs de 
reizigerspassage onder het maaiveld is voorzien van daglicht  

De zichtlijnen en het contact tussen binnen en buiten maken 
het gebouw overzichtelijk en dragen bij aan een gebouw 
dat nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de omgeving. Ook 
draagt het bij aan de goede sociale veiligheid in en om het 
complex.  
 
Op de binnenplaatsen dragen de vertind witte metselwerk 
gevelstenen met een reflectiefactor van 51% bij aan 
maximaal daglicht in de woningen. 

Milieu
De stapeling van functies heeft geresulteerd in een compact 
en samenhangend gebouwvolume met korte loopafstanden. 
Functies versterken elkaar en maken gebruik van elkaars 
(ondersteunende) voorzieningen. 

Dubbelgebruik komt veel voor. Dit zorgt voor ruimtewinst. 
Zo zijn de 720 auto parkeerplaatsen voor reizigers, 
kantoormedewerkers en bewoners gesitueerd op het 
dak: boven de treinsporen. Bijkomend voordeel is dat 
de aansluiting van de OV Terminal op de stad niet wordt 
verstoord door auto’s en parkeerterreinen. In plaats daarvan 
is er volop ruimte voor een levendige mix van wonen, 
verblijven, reizen, werken en openbare ruimte.        

De stedelijke openbare ruimte loopt letterlijk door tot in het 
station. Kenmerkend zijn de vele bomen. Als verlengstuk van 
de stedelijke groenstructuur duiken zij letterlijk op in, rond 
en op de Terminal. Ook is bewust voor baksteen gekozen. Het 
materiaal past bij de omliggende stad, is duurzaam, levert 
optimale milieuprestaties (Cradle to Cradle) en betaalt zich 
uit in een lange levensduur en laag onderhoud.

Voor de openbare ruimte is een concept van gescheiden 
afvalinzameling ontworpen. Het is gekoppeld aan de 
loopstromen in het gebouw en de wachtvoorzieningen. 
Het ontwerp inspireert gebruikers om afval op een juiste 
manier aan te bieden. Zo wordt gezorgd voor een duurzame 
afvalinzameling en wordt zwerfvuil voorkomen.

Binnen brengen vides, openingen en doorzichten 

het daglicht tot diep in het complex. 

Het parkeren is uit het zicht op het dak van 

het complex gerealiseerd; hierdoor vormt het 

parkeren geen barriere in de verbinding van het 

complex met de stad.

Het complex verbindt door middel van een 

openbare publieke passage twee, voorheen van 

elkaar gescheiden, delen van de stad.   

De zichtlijnen en het contact tussen binnen en 

buiten maken het gebouw overzichtelijk en 

dragen bij aan de sociale veiligheid.
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Onderhoud(svriendelijkheid)
De gevels verbeelden de (plan)geschiedenis van het ontwerp. 
Oorspronkelijk geplande gevelopeningen zijn gemarkeerd 
met afwijkend metselwerk of natuursteen. De gevel is 
bovendien duurzaam, robuust en onderhoudsvriendelijk. 

Als gevolg van de ontwerpaanpak kan het eventuele 
veranderingen in de gevel(openingen) probleemloos 
absorberen. De binnenbouw van de woningen en de kantoren 
bestaat uit een lichte, demontabele scheidingsconstructies. 
Hierdoor zijn toekomstige aanpassingen met beperkte 
inspanning mogelijk. 

Sociale duurzaamheid
De creatie van een duurzame, gezonde en sociaal veilige 
leefomgeving was een belangrijk uitgangspunt bij de 
Openbaar Vervoer Terminal Breda. Daarbij zijn achterkanten 
en andere ongedefinieerde ruimten vermeden. 

Kenmerkend zijn de 147 woningen die als volwaardig 
onderdeel van het complex zijn gerealiseerd. De woningen 
geven vorm aan de overgang naar de bestaande bebouwde 
omgeving. Ook geven ze de OV Terminal een ‘voorkant’ en 
dragen ze bij aan de levendigheid en sociale veiligheid op 
‘kwetsbare’ locaties en momenten van de dag.

Koen van Velsen architecten

Spoorstraat 69a
1211 GA Hilversum
www.koenvanvelsen.com

Contactpersoon:
Steven van der Heijden
Email svdh@koenvanvelsen.com
Telefoon 035 6 222 000

Auteursrecht van alle foto’s in dit document behoort toe aan 

fotograaf René de Wit

De creatie van een gezonde en sociaal veilige 

leefomgeving was een belangrijk uitgangspunt 

binnen het ontwerp. 

De woningen geven vorm aan de overgang naar 

de bestaande bebouwde omgeving. 

De Openbaar Vervoer Terminal Breda is in 

economisch, sociaal en energetisch opzicht een 

duurzame ontwikkeling.

De OV Terminal breda is ontworpen als een 

perfect passend onderdeel van en voor de stad 

Breda: karaktervol en hecht verwoven met de 

omliggende bebouwing. 
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