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PREMIUM 
Artist impression met een beeld van Blossem zoals dat er op hoofdlijnen uit komt te zien. De 

architectonische invulling staat nog niet vast. © Studioninedots - Karres en Brands 

Waar vroeger de chips van Nibb-
It van de band rolde, krijgt 
Tuinzigt nu een nieuw smoel 
BREDA - Een druk op de rode knop en de confetti-kanonnen spuiten erop los. 
Op het vroegere Nibb-it terrein aan de Ettensebaan in Breda verrijst een nieuwe 
buurt met 600 woningen. En de onthulling van de naam moet natuurlijk gevierd 
worden: zie hier de geboorte van Blossem Breda. 

Palko Peeters 15-07-20, 19:45 Laatste update: 10:48 

 

De happening verbreekt de jarenlange stilte hier aan de rand van de stad. Het 
vroegere industrieterrein ligt al lang braak, verscholen achter de Ettensebaan. De 
fabriekshallen zijn al lang verdwenen. Alleen het ketelhuis en de portiersloge staan er 
nog, als stille getuigen van industrie van weleer.  
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In 2007 sloot het Ierse concern Kerry International de Nibb-it locatie, lang was het 
terrein in beeld voor bedrijvigheid. 

‘Het was keihard werken. Sjouwen, veel sjouwen’ 

Aan de rand van de opgetrokken feesttent op het bouwterrein in wording staat Omar 
Boulakjar (74), gewapend met fotoalbum. Hij werkte 35 jaar bij Nibb-it. 

Van onder zijn pet ziet hij het schouwspel rustig aan en glimlacht. Bijna berustend: 
de stadsvernieuwing laat zich toch niet tegenhouden. ,,Ik kan er nog van dromen”, 
zegt Boulakjar als hij even terugblikt op al die jaren in de Nibb-it fabriek, bladerend 
door het album. 

De fabriek, waar hij van 1966 tot in 2001 werkzaam was. Noeste arbeid, vertelt de 
vriendelijke man, geflankeerd door zijn zonen Faissal (raadslid voor D66) en Fikri 
(Taxi Pelikaan). ,,Het was keihard werken. Sjouwen, veel sjouwen.” 

De zakken aardappelen kwamen aan de lopende band binnen. In de hoogtijdagen 
werkten er wel 800 mensen in de chipsfabriek. Boulakjar hoorde tot de eerste 
generatie van 75 Marokkanen die bij Nibb-it aan de slag gingen. 

Dit was zijn werkterrein, hier ligt zijn geschiedenis, laat hij een foto zien van het 
moment waarop de directeur hem een lintje opspeldt voor 25 jaar trouwe dienst. Zo 
vond de familie Boulakjar in Breda een bestaan.  

Tot de stad de knoop doorhakte en de bestemming veranderde in wonen. De 
ontwikkelaars NBU en Maas-Jacobs kochten het perceel van 5,2 hectare in 2018.  

Lees verder onder de foto 
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Wandeling met belangstellenden uit de buurt over het voormalige Nibb-it terrein aan 
de Ettensebaan waar 600 woningen verrijzen. © Pix4Profs-Ron Magielse 

En nu staat er die tent om de onthulling van de naam van de verse bouwlocatie te 
vieren: Blossem Breda. Een trotse wethouder Paul de Beer (D66, stedelijke 
ontwikkeling): ,,Mooi om hier nu te staan.” Zoals de wethouder toch al voor een 
enorme bouwopgave staat, met 6000 woningen tot 2022.  

Nieuw smoel voor Tuinzigt 
De bouwers Jan Voesenek (NBU) en Kris Maas (Maas-Jacobs) spreken hulde over 
de voortvarendheid, de samenwerking, het bouwteam. Ze geven de wijk Tuinzigt een 
nieuwe voorkant, een nieuw smoel. Goed voor in totaal 600 woningen, waarmee 
Blossem Breda direct één van de grootste bouwlocaties is in de stad.  

Lees verder onder de foto 
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Arbeiders in de vroegere Nibb-it fabriek aan de Ettensebaan. © Faissal Boulakjar 
En zo wandelt het gezelschap van 130 mensen uit de buurt en andere 
belangstellenden, die zich hebben aangemeld voor een verkenning, over het 
bouwterrein in wording. Voetje voor voetje over de gleuven in de oude fundering en 
langs de hopen steenpuin.  

Hoogstedelijk en duurzaam 
Met linten zijn de contouren afgezet waar de ‘hoogstedelijke’ en duurzame (warmte- 
en koudeopslag) bebouwing moet verrijzen. Bij enorme impressies wordt even halt 
gehouden voor uitleg.  

Zo nemen de mensen kennis van de ‘robuuste’ appartementenblokken en de pakweg 
zestig grondgebonden woningen die verrijzen aan de rand van de Magnoliastraat. 

Lees verder onder de foto 
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Omar Boulakjar werkte 35 jaar in de Nibb-it fabriek aan de Ettensebaan. Hij wordt 
geflankeerd door zijn zonen Fassail (links) en Fikri. © BNDeStem 

Nieuw woonmilieu 

 
Impressie van de nieuwbouw op het Nibb-it terrein aan de Ettensebaan in Breda. © 
Studioninedots - Karres en Brands 

Landschapsarchitect Sylvia Karres ziet er vooral een uitdaging in een nieuw 
‘woonmilieu’ te scheppen, legt ze de kijkers uit. ,,Hier wordt straks in een groot park 
gewoond.” Want dat is de opzet: autoluw en een buurtpark. Met groen dat door de 
wijk heen meandert, met besloten hofjes waar het fijn toeven is.  
 
In het ketelhuis komt iets van horeca als knipoog naar het industrieel verleden. 
Parkeren gaat vooral ondergronds, op parkeerdekken en op plukjes maaiveld.  
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‘Ik vind dit een heel mooi plan’ 
Saskia Taks (40) woont in de Magnoliastraat en doet mee in een klankbordgroep om 
het buurtpark mede in te vullen. Want participatie staat bovenaan bij de bouwers. 
,,We worden er vroegtijdig bij betrokken. Dat is goed. Beter meedenken dan verrast 
worden. Ik vind het een heel mooi plan”, zegt ze tijdens de rondleiding.  

,,Ik denk dat de wijk hiermee een boost krijgt, zowel qua wonen als qua groen.” Ze 
hoopt op een opwaardering van haar eigen Tuinzigt-buurtje. ,,Ik ben blij dat de 
industrie niet terugkomt.”  

De bouw begint naar verwachting eind 2022. 

Nieuwe woonbuurt in het groen 

Op het Nibb-it terrein, hoek Ettensebaan en Tuinzigtlaan, verrijst een nieuwe 
woonbuurt met circa 600 woningen, veelal appartementen. 

Er komen twee iets hogere wooncomplexen, 42 en 50 meter hoog, als 
oriëntatiepunten die dit nieuwe wijkje extra karakter geven. 

Het 42 meter hoge gebouw komt in het hart van de nieuwe buurt. De andere, 50 
meter hoge wooncomplex, komt op de hoek van de hoofdroutes. 

De grondgebonden woningen (met parkeren op maaiveld) komen aan de kant van de 
Magnoliastraat. 

De auto wordt zoveel mogelijk geweerd. In de pen zitten een ondergrondse 
parkeergarage en een ‘mobiliteitshub’ met enkele parkeerdekken. 

Dat alles ingebed in een buurtpark met wandel- en fietsroutes en beschutte plekjes 
waar Tuinzigt-bewoners straks terecht kunnen. 

De ‘buren’ Bakkersland (Borgesius Breda) en Van Dorst Transport zijn niet in de 
plannen opgenomen. 

blossem-breda.nl 



 
De vroegere Nibb-it fabriek aan de Ettensebaan. © Faissal Boulakjar 
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Wethouder Paul de Beer (D66, stedelijke ontwikkeling) bij een impressie van de 
nieuwbouw op het Nibb-it terrein. © BNDeStem 

 
Het ketelhuis van de vroegere Nibb-it fabriek aan de Ettensebaan in Breda. © 
BNDeStem 
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