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door Edine Wijnands

BREDA – „Wow, hoe vet is dit?” Bij
het Spanjaardsgat stapt Thijs (19)
even van zijn fiets om zijn tele-
foon te pakken en een foto te
maken. „Mooi”, knikt hij naar de
3D-projectie die de hele zijgevel
van de KMA beslaat.
Eerder deze vrijdagavond opende
economie-wethouder Bob Berg-
kamp de indrukwekkende instal-
latie. Om hem heen een grote
kring belangstellenden. De
oplichtende hartjes op hun borst

verraden hen als bezoekers van
de zesde Cultuurnacht.
Bergkamp legde uit dat de projec-
tie een game is. Binnenkort twee
jaar lang elke avond te spelen met
een app die is te downloaden op
de telefoon. Helaas duurt het

even voor de apparatuur defini-
tief in de kademuur kan worden
ingebouwd. „Er ligt een zeldzame
varen dwars”, aldus Bergkamp.
De projectie is een blikvanger tij-
dens de Cultuurnacht. Een nacht
waarop een recordaantal van 45
culturele deelnemers de deuren
openzette. Een nacht ook die gis-
teren een paar duizend bezoekers
trok. Wandelend van activiteit
naar activiteit. Soms mopperend.
Want het was koud. Bar koud.
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door Léon Krijnen
leon.krijnen@bndestem.nl

BREDA – Bouwer Dura Vermeer is
door het waterschap Brabantse
Delta begin november schriftelijk
opgedragen om met onmiddellij-
ke ingang minder grondwater op
te pompen bij de bouw van het
project Breda Vooruit. Dat op
straffe van een mogelijke dwang-
som van 50.000 euro per week, op-
lopend tot 75.000 euro per week,
met een maximum van 650.000
euro. Bij een controle op 2 okto-
ber kon Dura Vermeer, zoals wet-
telijk verplicht, geen overzicht
van de debietmeterstanden over-
leggen. Uit een overzicht dat de
bouwer een dag later overhandig-
de bleek dat na 12 september 2014,
toen de grondwateronttrekking is
gestart, meer water opgepompt
en afgevoerd is dan de maximaal

toegestane hoeveelheid. Volgens
het waterschap was in de eerste
vier weken 60.443 m3, in de twee-
de vier weken 71.722 m3, in de der-
de 62.745 m3 en in de vierde
55.831 m3 onttrokken. Terwijl er
volgens de voor desbetreffende
project geldende regels per
maand niet meer dan 50.000
kuub onttrokken had mogen wor-
den. In de brief stelt het water-
schap dat de hoeveelheid wegge-
pompt grondwater waarschijnlijk
nóg hoger geweest is dan gecon-
stateerd. „Dat is in strijd met de al-
gemene regels grondwater van
Brabantse Delta en zal door de
verlaagde grondwaterstand als ge-
volg van deze onttrekking moge-
lijk gevolgen hebben voor de om-
geving”, laat het waterschap we-
ten aan Dura Vermeer.
Inmiddels hebben zich bij de ge-
meente Breda 23 eigenaren van
huizen in Belcrum gemeld met
klachten die volgens hen veroor-
zaakt zijn door de bouw. Die
klachten betreffen loszittend stuc-
werk, scheuren in de muren en
klemmende ramen en deuren.
Volgens woordvoerder Peter van
den Bosch van waterschap Bra-
bantse Delta heeft Dura Vermeer
zich na de brief wel aan de toege-
stane hoeveelheden gehouden.
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Er ligt nog een zeldzame
varen dwars bij de
installatie in de kade
Wethouder Bob Bergkamp

Roken en
gokken gaan
weer samen in
het casino
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Dura Vermeer heeft
in de eerste weken
van de bouw van
Breda Vooruit veel
te veel water uit de
grond verwijderd.

Een kruidentuin in de
keuken, maar dan hightech

� De 3D-projectie op het Spanjaardsgat werd tijdens de Cultuurnacht geopend. foto Joyce van Belkom/het fotoburo
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door Edine Wijnands

BREDA – Het is 22.15 uur vrijdag-
avond. Terwijl het Klokken-
makersgilde het zware geluid van
de grote bom laat schallen over de
Markt, heeft zich voor de deur
van de Grote Kerk een behoorlij-
ke rij gevormd. Onder dikke sjaals
lichten rode hartjes op. Voeten
stampen tenen warm. Je moet er
wat voor over hebben om in een
bitterkoude Cultuurnacht het
beloofde spektakel in de Grote
Kerk bij te wonen.

Maar het is wachten waard, zeg-
gen de vrienden Bob, Bart en
Jeroen. Zij kunnen het weten, ver-
tellen ze verderop in een druk
Brandpunt in de Reigerstraat. Zij
zijn er al om half acht geweest.
Nee, veel meer zagen ze nog niet
van de Cultuurnacht. En eigenlijk

weten ze ook nog niet zo goed
wat ze eigenlijk willen zien. Het
is nou eenmaal niet gemakkelijk
om te kiezen uit de 45 activitei-
ten die de nacht te bieden heeft.
Hoewel. Voor Mariëlle, die net uit
een bomvolle Waalse Kerk stapt -
waar vooral de Van Goghexperien-
ce veel belangstelling trekt - is de
keuze niet zo moeilijk. „Ik blijf in
het centrum. Het is me te koud
om naar de Belcrum te fietsen.”
Toch jammer, zo ontdekken veel
Cultuurnachtbezoekers die met
blauw verlicht bootje of met de
speciale gratis pendelbus de over-
steek wel wagen. Onder de naam
Cultuurnacht Verlicht blijkt de
Belcrum behoorlijk uit te pakken.
Met een optreden in Podium
Bloos van een onnavolgbaar elasti-
sche Menno van Gorp bijvoor-
beeld (meervoudig kampioen
breakdance), of met het program-
ma dat in het nieuwe station

� Bij de Waalse Kerk kunnen bezoekers zelf een aardappeleter worden in
een digitale versie van het beroemde schilderij van Vincent van Gogh.

� Producten van Creative Use of Technology in Brandpunt in de Reigerstraat.
Hier ook een programma van onder meer IDFX en KOP.

� Dans in de hal van het nieuwe station. Een locatie van de Cultuurnacht die
heel wat argeloze treinreizigers verraste.

Koude nacht vol warme

� Terwij aan het Spanjaardsgat een 3D-installatie op de muur van de KMA
veel belangstelling trekt, vaart de speciale watertaxi onder de Hoge Brug.

� Meervoudig werelkampioen breakdance Menno van Gorp tijdens het
programma Cultuurnacht Verlicht in Podium Bloos. Koude zesde Cultuurnacht Breda

stelt bezoekers voor dilemma. Wat
te doen? Het is veel voor één avond.

door
Edine Wijnands

edine.wijnands@bndestem.nl

CULTUURNACHT 2015

� Op de Grote Markt trekt de slagwerkbattle van Chicks with Sticks en Lucifers Slagwerk veel kijkers.

� In de foyer van het Chassé Theater is de
Katja Heitmann.



BN DESTEM ZATERDAG 24 JANUARI 2015 STAD EN STREEK 31

plaatsvindt. „Ik begrijp er niks
van, maar het is leuk om op deze
manier op mijn trein te moeten
wachten”, zegt Anthony. In zijn
hand een doosje met een halve fri-
kadel. Nee, hij wist niet dat er in
Breda een Cultuurnacht was.
Maar dat verklaart veel, lacht hij.
En, terwijl zijn trein boven hem
Breda binnenrijdt, speelt de tien-
jarige Boris onverstoorbaar een
game in MOTI, probeert jongleur
Kevin publiek de show binnen te
lokken van Tiuri, wandelt traag,
maar gestaag een sliert mensen
de Lutherse kerk binnen, vormt
zich op de Grote Markt een kring
rond de slagwerkers en duiken
weer anderen de coulissen van
het Chassé Theater in. Er is veel
te doen deze vrijdag in Breda.
Heel veel.

bndestem.nl
Video en fotoalbum

door Edine Wijnands

BREDA – Zelf was Gus-
tave Petit (61) best tevre-
den met zijn foto. „Ik
vond hem mooi.” Maar
dat hij er de juryprijs van I Love
Breda mee zou winnen, was
geen seconde in zijn hoofd op-
gekomen. „Geweldig”, zegt hij.
Gisteravond tijdens de Cultuur-
nacht maakte de jury van I Love
Breda in MOTI de winnaar be-
kend. Thema van deze derde
editie was ‘Kijk, mijn wijk!’
Bredanaars werden uitgedaagd
een beeld in te sturen van iets
dat in hun ogen een bepaald
deel van Breda typeert.
Petit koos voor de Zandberg-
dwarsstraat. Hij zegt: „Het is ei-
genlijk de enige plek in de wijk
waar je kunt zien waarom het
Zand‘berg’ heet.” Nergens is
iets te merken van een hoogte-
verschil. „Tot je in dat ene straat
komt. Met een trapje daal je af
naar de huizen achter de Baro-
nielaan.”
De jury was zeer te spreken
over de keuze. „Geen gracieuze,
maar een bescheiden, onopval-
lende straat in Breda”, aldus de
jury. „De foto maakt nieuwsgie-
rig. Je wilt er er graag een kijkje
gaan nemen.”
Ook de kwaliteit en compositie

van de foto kreeg de han-
den van de jury op el-
kaar. „Het waait. Een
meisje in een spijkerjasje
wil een stap maken te-
gen de wind in. De bete-

kenis van de wijk wordt zo in
het beeld prachtig uitgelegd.”
Voor de jury, die gecharmeerd
was van meer inzendingen,
stond het als een paal boven wa-
ter: unaniem viel de keuze op
de inzending van Gustave Petit.
Van zijn werk zijn inmiddels an-
sichtkaarten gemaakt.
Naast een juryprijs, werd tij-
dens de Cultuurnacht gisteren
ook bekendgemaakt wie vol-
gens het publiek het fraaiste
beeld had ingezonden. Al sinds
de opening van de expositie
van I Love Breda in MOTI op
tweede kerstdag, konden bezoe-
kers een hartje plakken bij hun
favoriet. Op die manier was ei-
genlijk al vrij snel met het blote
oog waarneembaar: de prachti-
ge foto die Hans Maas al in 2007
maakte in het Markdal, is vol-
gens het publiek de mooiste in-
zending. Als tweede kozen be-
zoekers voor een foto die Quiri-
ne van Genderen maakte van
het Boeimeerpark. Derde werd
Suzanne van Loo die een daklo-
ze man vastlegde die zijn eten
deelde met zijn hondje.

Dit is de enige plek waar
is te zien waarom de
wijk Zand‘berg’ heet

De foto maakt je
nieuwsgierig. Je wilt er
een kijkje gaan nemen

Gustave Petit Jury van ‘I Love Breda’

� Boris (10, links) is in MOTI niet weg te slaan van een megagrote game die
deel uitmaakt van de expositie Born Digital.

Foto Gustave Petit
wint ‘I Love Breda’

cultuur

� Gustave Petit won met dit beeld uit de Zandbergdwarsstraat.

� Tussen de eetkraampjes van Foood en allerlei optredens op het plein voor
Podium Bloos, probeert Kevin jonglerend mensen naar Tiuri te lokken.

� Een verstilde groep staart naar opmerkelijke films van het BUT-filmfestival
in Brandpunt.

“ “

� Publieksfavoriet was de foto van Hans Maas van het Markdal

 foto’s Joyce van Belkom/het fotoburo

� Cultheld Harry Merry mocht op de Bredase Cultuurnacht natuurlijk niet
ontbreken.

perfomance Selfie Myself van


