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Met vriendelijke groet,
loes levy

Voor je ligt de oktober editie van Breda. Precies vier 
jaar geleden kwam ik in dienst bij Nederland Bruist. 
Wat is er veel veranderd in die vier jaar. We zijn niet 
alleen naar een ander pand verhuisd, we hebben ook 
veel meer personeel in dienst, een nieuwe huisstijl, 
een hogere oplage en meer naamsbekendheid 
gekregen. Inmiddels zijn we ook op facebook te 
vinden. Wil je tussentijds op de hoogte gehouden 
worden, Like BredaBruist dan! En zoals een bedrijf 
groeit, heb ik ook de stad de afgelopen jaren zien 
opbloeien. Kortom: Breda Bruist! 

In deze editie lees je in de rubriek ‘Bruisende 
zaken’ alles over Bailine Breda. Ga ook eens kijken 
bij Jambelle, want deze winkel is onlangs geheel 
verbouwd. En als je dan toch in de buurt bent, moet 
je zeker even een bezoekje brengen aan de Heeren 

van Breda op de Grote Markt. Omdat de herfst voor 
de deur staat, besteden we in dit nummer aandacht 
aan de nieuwste trends op het gebied van wonen.
Helemaal van nu is de retrostyle uit de jaren 50 en 
60. Met slechts een paar kleine aanpassingen is je 
woonkamer weer helemaal up-to-date. Wie weet 
ga je net als ik binnenkort wel samenwonen. Een 
bijzonder moment in je relatie, al kunnen er ook een 
aantal dingen veranderen. Hoe je dit aanpakt lees je 
verderop in dit magazine. Inspiratie nodig voor een 
nieuw interieur? Neem dan eens een kijkje bij Haco 
op de woonboulevard. Hier ga je zeker slagen!

Zoals jullie zien is er genoeg te lezen in deze editie. 
Tot volgende maand.

BruIsende lezer,
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hij is ambitieus, heeft oog 
voor detail en probeert mensen 
te prikkelen met zijn werk. 
roel wildervanck (34) ademt 
architectuur. eerder dan verwacht 
richtte hij dit jaar zijn eigen 
architectenbureau op en is hij 
sinds een paar maanden de trotse 
eigenaar van lab-r. Breda Bruist 
sprak met hem over zijn grote 
passie, de betekenis van een 
ontwerp en hotspots in Breda. 



Grootste succes tot nu toe?
‘Bij mijn laatste werkgever heb ik meegewerkt aan de 
huisvesting van ingenieursbureau IMd in een oude staalfabriek 
in rotterdam. Het karakter van de oude fabriekshal werd 
behouden en de kantoren en vergaderzalen werden als 
nieuwe paviljoens aan de ruimte toegevoegd en onderling 
verbonden met loopbruggen en trappen. Dit heeft een prachtig 
spel opgeleverd tussen oud en nieuw en laat je de fabriekshal 
steeds vanuit een ander perspectief ervaren. Mijn rol lag bij de 
detaillering van het geheel. Dit ontwerp is verkozen tot BNA 
Gebouw van het Jaar 2012 in de regio Delta.’

wat zegt de architectuur van een bedrijfsruimte of woning 
over de gebruikers ervan? 
‘een goed ontwerp weerspiegelt het karakter van de eigenaar, 
het bedrijf of de bewoner. Het komt tegemoet aan zijn of haar 
behoeftes en moet passen als een maatpak.’

welke plekken in Breda toveren qua architectuur en 
vormgeving een lach op je gezicht?
‘De Grote Markt is toch wel het kloppende hart van de stad. 
Het is een plein met een goede indeling, omringd door 
statige panden en geflankeerd door de Grote Kerk. ook de 
Chassé Promenade doet me veel. Als ik daar om me heen 
kijk naar de ruimte en de imposante gebouwen heb ik echt 
het gevoel dat ik in een moderne stad sta. Verder vind ik het 
terrein rondom het Blushuis achter de brandweerkazerne een 
creatieve plek waar bijzondere architectuur staat en wordt 
ontwikkeld.’

welke opdracht staat er bovenaan jouw wensenlijst?
‘Ik zou weleens een uitgaanscentrum willen ontwerpen met 
verschillende faciliteiten.
Het lijkt me een geweldige uitdaging om diverse vormen van 
uitgaan en beleving te combineren in één complex.’

naam: roel wildervancK
leeftijd: 34 jaar 

GeBoorteplaatS: eindhoven
huidiGe woonplaatS: Breda

Bedrijf: laB-r
www.laB-r.nl

Door opdrachtgevers intensief te betrekken bij het ontwerp en 
het bouwproces ontstaat er een uniek project.’ 

wat heb je met architectuur?
Lachend. ‘Wat niet! Architectuur is overal om je heen, van 
de inrichting van de openbare ruimte tot de stoel waar je op 
zit, alles is bedacht en ontworpen. Voortdurend zie ik dingen 
waarvan ik denk, dat is goed bedacht, of dat zou ik toch 
anders doen. Het is een visie die zich blijft ontwikkelen.’

waar haal jij je inspiratie vandaan?
‘Dat kan van alles zijn. Architectuurboeken, beeldende kunst, 
de natuur, maar ook mensen zijn voor mij een grote bron 
van inspiratie. Meestal geeft de context, de omgeving van de 
opgave, al richting aan het ontwerp.’

wat maakt jouw werk zo leuk?
‘Het samenwerken met mensen, een complex vraagstuk van 
een opdrachtgever uitrafelen en samen komen tot heldere 
en slimme oplossingen waar iedereen zich gelukkig bij voelt, 
daar doe je het voor. Architectuur doet iets met je zintuigen. 
Als dat een positieve invloed op mensen heeft, dan is mijn 
doel bereikt.’

hoe ben je op het idee gekomen om lab-r op te 
richten?
‘Ik had mezelf voorgenomen eerst een tijdje carrière 
te maken binnen een architectenbureau voordat ik 
mijn eigen bureau zou gaan starten. Door de crisis 
verliep dit plan echter anders. In plaats van bij de 
pakken neer te zitten, heb ik die ambitie van een 
eigen bureau een stuk sneller opgepakt.’ 
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wat is de rol van lab-r?
‘Niemand wil zomaar een ontwerp voor zijn of 
haar woning of onderneming. Iedereen heeft een 
bepaald idee, droom, ambitie die hij of zij wil 
waarmaken. lab-r achterhaalt wat de vraag van de 
opdrachtgever is en geeft hier vorm aan. 
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