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De Brabantse Stijlprijs 2014

[SUBTITEL] Inspiratie voor de kwaliteit van openbare ruimte in Brabant

DE BRABANTSE 
STIJLPRIJS 2014

Provincie Noord-Brabant

De stijlprijs is een initiatief van  
Mijn Mooi Brabant 
Met Mijn Mooi Brabant realiseert de provincie samen 
met onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen en 
initiatief nemers in de bestuursperiode 2011-2015 projecten 
die de ruimtelijke kwaliteit van Brabant bevorderen. 
Gedeputeerde Yves de Boer gaf in 2013 opdracht om 
de stijlprijs te ontwikkelen. Provincie en Architectuur 
Lokaal bedachten samen de formule. In de periode 
maart – september 2014 hebben zij de prijs uitgevoerd. 
De keuze voor de kunstenaar en de trofee voor de 
stijlprijs is begeleid door het Brabants Kenniscentrum 
voor Kunst en Cultuur (BKKC).

Rijke oogst met veel voorbeeldprojecten
De stijlprijs heeft een verrassende hoeveelheid inzendingen 
opgeleverd. Maar liefst 39 in totaal, ingezonden door 
27 Brabantse gemeenten. De rijke oogst beslaat een 
grote diversiteit aan openbare ruimteprojecten. Onder 
andere pleinen, dorpscentra en parken. Elk project laat 
op zijn eigen manier zien wat er in Brabant mogelijk is 
in de openbare ruimte. Met liefde en aandacht voor de 
ruimtelijke verschijningsvorm en op een manier tot stand 
gekomen die te typeren is met ‘ons’. We doen het vooral 
samen in Brabant. Wat tevens opvalt, is de rol van de 
gemeente als belangrijke voortrekker. 

Met de Brabantse Stijlprijs 2014 geeft de provincie Noord-Brabant een impuls aan 
professioneel opdrachtgeverschap van Brabantse gemeenten rondom de ruimtelijke 
kwaliteit van openbare ruimte. Het genereren van voorbeelden van aansprekende 
Brabantse openbare ruimten biedt inspiratie aan gemeentelijke opdracht gevers 
van toekomstige (her)inrichtingen van openbare ruimte. Datzelfde geldt voor het 
stimuleren van publiciteit en debat over openbare ruimten die ‘des Brabants’ zijn. 
Alle gemeenten zijn door de provincie uitgedaagd om gerealiseerde openbare 
ruimteprojecten in te zenden. Met een motivatie waarom die projecten voorbeeldig 
zijn voor de ‘Brabantse Stijl’. Elk project moet laten zien dat je in Brabant bent en 
moet duidelijk maken dat het op een Brabantse manier tot stand is gekomen.

INSPIRATIE VOOR DE KWALITEIT  
VAN OPENBARE RUIMTE IN BRABANT
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Aannemers Combinatie 
Moergestel
Industrieweg 20
5066 XJ Moergestel  

Tel.  013-513 36 14
Fax  013-513 16 16
aannemersbedrijf@opthoog.nl   

Contactpersoon: 
Emely op ‘t Hoog

Van der Weegen Bouwgroep
Ringbaan Oost 300
5018 AL Tilburg

Tel.  013-535 21 35
Fax  013-542 78 00
info@vanderweegen.nl

Contactpersoon: 
Tjeerd de Kort 

ACM B.V.
ACM B.V.m

o
e rge stel

Aannemers Combinatie Moergestel

Gemeente Oisterwijk
Voor de verkoop van de bouwkavels 
maakt de gemeente Oisterwijk 
gebruik van makelaars:

Lelieveld Makelaardij
Stationsplein 1
5061 HG Oisterwijk

Tel. 013-521 02 22
info@lelieveldmakelaardij.nl
 

Van den Elzen
Baerdijk 24
5061 GG Oisterwijk

Tel. 013-528 52 85
info@elzen.nl

Contactgegevens

Voor meer informatie:

www.PannenschuurBuiten.nl

Genieten van het buitenleven!

Informatiebrochure

ACM B.V.
ACM B.V.m
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Aannemers Combinatie Moergestel

Woonwijk Oisterwijk

Het planten van wilgentenen samen met de buurtbewonersHet gezamenlijk met de buurtbewoners opgestelde speel- en beplantingsplan LED-verlichting

Het inrichtingsplanDe feestelijke opening van het park op 17 mei jl.De combinatie waterberging en natuurlijke speelplek
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De gemeente bepaalt de regels van het spel, zoekt de 
samenwerking op, schakelt waar nodig professionals in 
en toont lef in de aanpak van de opgave.

Jury toetst 39 inzendingen aan de  
‘Brabantse Stijl’ 
Tijdens de jurybijeenkomst blijkt uit de ingezonden 
projecten veel aandacht voor het proces, de lokale 
elementen en de gemoedelijke sfeer. De jury ziet dat veel 
projecten zijn uitgevoerd in nauwe betrokkenheid met de 
lokale gemeenschap. Uit de inzendingen spreekt respect 
voor de geschiedenis, de wens om te verbinden en om 
lokale (bouw)partners te betrekken. Sommige projecten 
zijn behoudend en historiserend. Maar dat kan juist ook 
worden opgevat als een groot gevoel voor authenticiteit 
en streekeigenheid. Bovenal heeft de jury sympathie voor 
projecten met verhalen, innovatie en creativiteit en voor 
inzendingen die een tikje tegendraads zijn en een zekere 
‘voorwaartsheid’ hebben. Vijf inzendingen worden niet 
beoordeeld; ze voldoen niet aan de inzendingeisen. In de 
eerste ronde sneuvelen 21 inzendingen. Deze afvallers 

hebben volgens de jury weliswaar kwaliteiten op lokaal 
niveau, maar ze onderscheiden zich minder in proces, 
ruimtelijke kwaliteit en motivatie voor een ‘Brabantse Stijl’. 
Tijdens de tweede ronde met 13 inzendingen nomineert 
de jury vier projecten die voorbeeldig zijn voor de 
‘Brabantse Stijl’.

Debat met gemeenten verrijkt de  
‘Brabantse Stijl’ 
Veel gemeenten, betrokken partijen en ontwerpers  
van de ingezonden projecten doen mee aan het debat.  
Het publiek kan aan de hand van stellingen keuzes 
maken. Maar liefst 80% van de aanwezigen vindt dat 
burgerparticipatie leidt tot een beter ontwerp. En meer 
dan de helft is het oneens met de stelling dat de Brabantse 
openbare ruimte historiserend is. De meningen zijn gelijk 
verdeeld of er zoiets bestaat als een ‘Brabantse Stijl’. 
Tijdens het debat wordt de definitie van de ‘Brabantse Stijl’ 
verder verrijkt met historie bewaren voor de toekomst,  
lef tonen, slim combineren en het gemoedelijke 
 combineren met het moderne.  

De jury beoordeelt 
op 13 juni 2014 in 
Hilvaria Studio’s de 
39 inzendingen

<  Een greep uit de collectie van voorbeeldprojecten
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Breed onderschreven wordt de liefde voor het specifieke 
en betekenis geven aan een plek zonder bombarie.  
Als slotstuk van het debat worden de vier finalisten 
bekend gemaakt door gedeputeerde Yves de Boer. 

De Grote Markt in Bergen op Zoom weer  
als geheel herkenbaar
De jury bezoekt in een dag alle finalisten. Bergen op 
Zoom bijt de spits af. Hier staat de opknapbeurt van  
De Grote Markt centraal. De herkenbaarheid van het 
plein als ‘de woonkamer’ van Bergen op Zoom laat te 
wensen over. Door de verwijdering van de parkeer- 
situatie, een betere bestrating, een uniforme aanpak  
van terrassen, zonwering en reclame is van een  
verrommeld plein een eenheid gemaakt. Door op een 
gelijkwaardige manier alle betrokken partijen te laten 
meepraten, trad de gemeente op als goede huisvader. 
Sindsdien speelt het plein een belangrijke rol in de 
citymarketing.

Lukwelpark in Oosterhout krijgt nieuwe 
verblijfskwaliteit
Ook in het Lukwelpark in Oosterhout is sprake van een 
transformatie. Het inrichtingsniveau van het park laat te 
wensen over. Daarnaast ligt er een opdracht om hemel-
water uit de omliggende wijk te bergen. In plaats van het 
zo snel mogelijk af te voeren, wordt het water in dit park 
omarmd. In het Lukwelpark zijn tussen de bestaande flats 
‘blauwe vingers’ gestoken, zodat de flats ín het park in 
plaats van áán het park zijn komen te liggen. Een mooi 
voorbeeld hoe een waterbergingsplan nieuwe verblijf-
kwaliteit in de openbare ruimte kan  creëren. Ontwerp, 
aanleg en onderhoud zijn door de gemeente zelf ter 
hand genomen en low budget uitgevoerd.

De Leerfabriek in Oisterwijk is op 26 juni 2014 het speelveld voor het debat over de ‘Brabantse Stijl’
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De Glazen Boerderij in Schijndel steelt  
de harten van de burgers
Schijndel presenteert zich als ‘lintdorp met lef’. Met De 
Glazen Boerderij van architectenbureau MVRDV wordt 
op een bijzondere manier invulling gegeven aan het 
marktplein. Dit gebouw is een uitvergrote Schijndelse 
boerderij, uitgevoerd in glas. De aangrenzende openbare 
ruimte in de vorm van een boerenerf en de herinrichting 
van de markt is ontworpen door MTD Landschaps-
architecten. Er is echter lang gesleuteld, gepraat en 
onderhandeld om dit ‘waaigat’ om te toveren tot een 
aangenaam plein. Zowel gemeente, ontwikkelaar als 
ontwerpers hebben de Gordiaanse knoop van behoud, 
publiekstrekker, monument, innovatie en culturele identiteit 
weten te ontrafelen. Het resultaat is een kunstwerk dat 
direct in de harten van de burgers werd gesloten. 

Herontwikkeling Zijtaart redt de ziel  
van het kerkdorp
Tenslotte treft de jury in het kerkdorp Zijtaart van de 
gemeente Veghel een opmerkelijke herbestemming aan 

van een leegstaand klooster dat de leefbaarheid van 
het dorp vergroot. Het klooster vormt samen met de kerk 
en de pastorie de ziel van het kerkdorp. Sloop van het 
leegstaande klooster is dan ook geen optie. Ook voldoet 
het schoolgebouw niet meer aan de eisen van deze tijd 
en is het dorpshuis te klein. School, dorpshuis en zorg-
woningen krijgen een plaats in het klooster waardoor  
in het dorpscentrum ruimte vrij komt voor zowel woning-
bouw als voor een aantrekkelijke openbare ruimte.  
Op de dorpspatio van het klooster wordt elk jaar het 
magnoliaconcert georganiseerd. De ‘Structuurvisie en 
herontwikkeling centrum Zijtaart’ is opgesteld door 
Strootman Landschapsarchitecten.

Gemeente Veghel wint met Zijtaart de stijlprijs
Het Veghelse project voor Zijtaart is voor de jury de 
uiteindelijke winnaar. Deze inzending heeft een typisch 
Brabantse oplossing gevonden voor een typisch Brabants 
probleem. Hier wordt de leefbaarheid centraal gesteld 
door slim en integraal te werken. Openbare ruimte wordt 
opgevat als ruimte die door het hele dorp beleefd, 

De vier finalisten voor de stijlprijs. Met de klok mee en startend vanaf linksboven:  
De Grote Markt, Lukwelpark, Zijtaart en De Glazen Boerderij
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De jury bezoekt op 3 juli 2014 de finalisten. Met de klok mee en startend vanaf linksboven:  
De Grote Markt, Lukwelpark, Zijtaart en De Glazen Boerderij

gedragen en in stand wordt gehouden. Het proces ken-
merkt zich door een pragmatische en open houding en 
de opzet is multifunctioneel. Het belangrijkste complex 
van het dorp is behouden en van een nieuwe vitaliteit 
en betekenis voorzien. Tijdens het Festival Ruimtelijke 
Kwaliteit op 15 september 2014 ontvangt de Veghelse 
wethouder Jan Goijaarts de trofee uit handen van  
ge deputeerde en juryvoorzitter Yves de Boer. 

Eervolle vermeldingen voor Eersel en Oss 
Tijdens de prijsuitreiking krijgen de gemeenten Eersel 
en Oss een eervolle vermelding. Het Kwaliteitsplan 
gemeente Eersel bevat volgens de jury een veelbelovende 
strategie voor het ontwikkelen van kwaliteit in landschap 
en openbare ruimte in en rond lintdorpen. De jury vindt 
dat in ’t Gengske in Oss met goedkope middelen en 
door een goede samenwerking een groots effect in het 
stedelijk weefsel tot stand is gebracht. Hierdoor heeft 
deze verwaarloosde steeg nieuw elan gekregen.

Combineer professionele formule  
met meer reuring
De provincie heeft het voornemen deze ruimtelijke kwaliteits-
prijs elke twee jaar uit te reiken. Uit de evaluatie van de 
editie 2014 komt: de formule van de prijs werkt goed, er 
zijn veel voorbeeldprojecten binnen gekomen, het debat 
is een aansprekende interactieve werkvorm, er zijn 
producten met kwaliteit gemaakt – zoals het juryrapport, 
de trofee en de expositie – en de provincie krijgt compli-
menten als opdrachtgever en uitvoerder. Aanbevelingen 
voor de editie 2016: Hou vast aan de professionele 
formule van de prijs maar creëer tegelijkertijd meer reuring 
en betrek een breder publiek. Bedenk een slimme 
PR-strategie en maak daar geld voor vrij. Doe meer met 
alle inzendingen; de winnaar en de finalisten zijn slechts 
het topje van de ijsberg. Bekijk of de formule een meer 
open karakter kan krijgen. Bijvoorbeeld door ook een 
publieksjury in het leven te roepen of naast een juryprijs 
ook een publieksprijs in te stellen.


