
LIVE ART

Podium Bloos, Nieuwe Veste, Chassé Theater

KLAVERS JANSEN

Een industriële ontmoetingsplek
voor makers en publiek





planontwikkeling
• Februari 2020

• Plan van aanpak initiatiefnemers
• Drie fases

• Maart-juli 2020 eerste fase
• Uitwerken ruimtelijk PVE i.s.m. architect/ theateradvies
• Ontwikkelen begroting/ beheerstructuur i.s.m. BBN
• Programma ontwikkeling door middel van workshops en gesprekken
• Ruimtelijke ontwikkeling/ afstemming met ambtelijke werkgroep

• Augustus – september
• Concept rapport besproken ambtelijk en bestuurlijk

• November 2020 start tweede fase



Context ‘de Strip’



Context opdracht

• Het Klavers Jansen terrein is 1,2 HA 

• Onderdeel van het stedelijke ontwikkelingsgebied CrossMark

• Klavers Jansen kent een eigen signatuur binnen het creative district

• Klavers Jansen is een aanvulling op aanbod in het centrum 

• Op het terrein worden huizen gebouwd en een culturele enclave 
ontwikkeld

• Inzet is om inhoudelijk het artistiek profiel Live Art vorm te geven

• Inrichting van het gebied biedt plaats aan repetitieruimtes, 
presentatieruimtes, kantoren, horeca, werkplaatsen etc..



Stedelijke cultuurvisie vertaald naar 
Klavers Jansen

• Een faciliteit die betaalbaar is en blijft voor makers

• Het terrein creëert een culturele en economische waarde voor de 
stad en de wijk (bedrijvigheid)

• De kunstenaars creëren door hun aanwezigheid ook waarde door 
toekomstige stijgende vastgoedprijzen (gentrificatie)

• Breda krijgt een positie als culturele maakstad

• Breda verstevigt het vestigingsklimaat voor bedrijven



•Het complex biedt ruimte aan presenteren, 
creëren en recreëren

•Slimme combinatie van wonen, werken en
verblijf



De ontmoeting staat centraal



Efficiënte
Multifunctionele
Gedeelde
Ruimtes



Gesloten gebouwen worden transparant



Oog voor het industriële erfgoed



De industriële ruwheid blijft bewaard



Klavers Jansen, een permanent festivalterrein

• Er is altijd wat te doen:
• Voorstellingen

• Films

• Workshops

• Horeca

• Meet and Greet

• Festivals

• Repetities

• Debat

• Congressen en zakelijke bijeenkomsten



Programma

• Activiteiten van makers en culturele organisaties
• Evenementen en voorstellingen

• Openbare repetities, work in progress

• Educatieve activiteiten

• Gezamenlijk programma
• Festival Live Art Breda 

• Residenties en verdiepende programma’s

• Talentontwikkeling
• Coaching

• Peers



Programmaclusters
Klavers Jansen als motor voor de podiumkunsten

• Urban Art
• Stimuleren, ontwikkelen en presenteren

• Workshops, presentaties

• Community art
• Ontwikkelen, repeteren

• Presenteren, hier of elders in de stad

• Hedendaagse muziek
• Geluidstudio’s, repetitieruimte en podium

• Podium voor concerten en  experiment



Wat krijgt het publiek?
Een constante stroom van activiteiten

• Naar de film, theater of concert

• Op bezoek bij stedelijke festivals

• Deelnemen aan workshops en lessen

• Op bezoek bij kunstenaars, openbare repetities, inleidingen

• Deelnemer aan inspirerende congressen, op maat gemaakt 

• Of gewoon op bezoek voor een toevallige ontmoeting in het café 



De gebruikers

• Op dit moment meer dan 20 potentiële gebruikers/ deelnemers uit Breda en 
omgeving, die samen willen werken op het terrein. Cultuur en creatieve industrie

• Door programmaclustering en timesharing effectief gebruik van de ruimtes, en 
mogelijkheden tot crossovers en samenwerken

• Sommige organisaties huren eigen ruimtes (door de aard van hun werking), bv 
Chassé Cinema en Theaterwerkplaats Tiuri. 

• Podium Bloos en Chassé Cinema zorgen voor een doorgaande programmering

• Artists in residence en peers zorgen voor inspiratie

• Regelmatige gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld Live Art Festival Breda



Eigendom 

• De opstallen worden eigendom van de Stichting Klavers Jansen. 
• Nader onderzoek wordt gedaan naar haalbare financiering van de 

noodzakelijke investeringen. Stadsherstel NV is geïnteresseerd in deelname  

• De grond blijft van de gemeente en wordt verhuurd aan de Stichting 
Klavers Jansen 

• Het complex wordt voor 20 jaar ontwikkeld en komt dan weer terug 
in gemeentelijke handen

• De gemeente kan over 20 jaar opnieuw besluiten wat ze met de 
gebouwen/ het complex wil. Tegen die tijd is CrossMark een 
volgroeide wijk die misschien een andere (culturele) impuls nodig 
heeft



Beheer
• Er is een eerste voorlopige beheeropzet gemaakt (begroting/ 

organisatie). De definitieve opzet wordt gemaakt in de volgende fase 
in overleg met stakeholders, gebruikers.

• We gaan uit van een beheersstichting.

• Stichting Beheer Klavers Jansen is een nieuw op te richten 
onderneming die belangrijke delen van het complex huurt van de 
eigenaar
• Beheer is een kleine organisatie die zorgt voor een goede 

programmaplanning, voor het aantrekken van commerciële evenementen en 
aansturing van de horecafaciliteit. 

• Zij doen ook het dagelijks onderhoud, de BHV, de publieksontvangst, 
kaartverkoop en technische ondersteuning bij evenementen etc.

• De huurprijzen zijn realistisch afgestemd op de financiële mogelijkheden van 
de gebruikers



Vastgoed- en gebouwexploitatie

• Het vastgoed wordt verbouwd op basis van gebruikswensen

• Onderhoud wordt verdeeld tussen huurders en eigenaar

• De vastgoedexploitatie is een sluitende, laag renderende (2% per 
jaar) exploitatie

• De gebouwexploitatie gaat uit van realistische huurbedragen, 
bezettingspercentages, horeca en commerciële opbrengsten



Exploitatie uitkomsten

• De eigenaar van de opstallen heeft een sluitende exploitatie (20 jaars
termijn)

• De huurders hebben een  jaarlijks exploitatietekort van ca € 150.000
• De hoogte van dit tekort hangt onder andere samen met de wijze waarop de 

verbouwingsinvesteringen worden gefinancierd

• Het gezamenlijke programma heeft een minimale jaarlijkse impuls 
nodig van € 50.000,-



Fase twee

• De hierbij gepresenteerde opvattingen, uitwerkingen, kansen en 
mogelijkheden laten de potentie van Klavers Jansen zien. 

• In een volgende fase maken we een definitief ontwerp van het complex
• duurzaam, tijdelijk

• met een goed onderbouwde stichtingsbegroting

• De beheerstructuur volledig uitwerken met de stakeholders 

• De exploitatie nader onderbouwen met een goede risicoanalyse

• Het programma verder verdiepen met toekomstige partners

• De financiering handen en voeten geven



Op weg naar crossmark 2040


