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Voor u ligt het draaiboek van een film van de stad. 'Groen' is als 
uitgangspunt genomen. Dit groen kan gezien worden als 
inverse van de bebouwing. De stad wordt gelezen vanuit het 
groen. 

Niet alleen de uiterlijke verschijningsvorm, het decor, bepaalt 
hoe de film verloopt. Ook het verhaal en het spel zijn 
doorslaggevend voor het al dan niet succesvol zijn van de film. 
samen vormen deze drie onderdelen en mijn eigen 
interpretatie een scene uit de film van Den Bosch. 

Decor 

Ruimtelijke situatie waarin de scene Zich afspeelt 
Vertaling naar stedenbouw: 

'.\ Ruimtelijke analyse 
Morfologie, voorkant-achterkant situatie, ontsluiting, afmetingen 

Verhaal Niet direct zichtbaar. Oat wat zich in de hoofden van 
mensen afspeelt op de plek 
Vertaling naar stedenbouw: BeJeving 
Interviews, literatuur, kranten 

Spel Oat wat zich daadwerkelijk afspeelt op de plek 
Vertaling naar stedenbouw: 
Ruimtelijke observatie 
Sporen, geluiden, observeren 

Door middel van twee doorsnedes dwars door Den 
Bosch (noord-zuid en oost-west) wordt een groat aantal 
verschillende "groene" plekken behandeld. Op deze 
manier komt groen in veel varierende wijken, gebouwd 
in uiteenlopende tijdsperiodes en op verschillende 
schaalniveau's, aan bod. Soortgelijke ru imtes warden 
met elkaar vergeleken. 

Om de film interessant te houden wordt niet iedere plek 
even uitvoerig besproken. Sommige ruimtes warden 
slechts kart behandeld, omdat ze erg vaak terugkomen, 
of omdat het 'verhaal' niet boeiend genoeg is 
bijvoorbeeld. Andere plekken warden uitvoerig 
behandeld, zoals hiernaast weergegeven . Elke 
benaderingsmethode (decor, spel en verhaal) wordt op 
een daarbij aanlsluitende manier uitgewerkt. 
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5 woorden die 
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Per plek 

scene 

• 
scene scene 

Alie scenes samen vormen 'een voorstelling van de 
stad vanuit een groen decor' de titel van mijn 
afstudeerproject, oftewel een film van het groen in 's 
Hertogenbosch. 

Aan het einde van de film wordt uitgezoomd om zo 
iets te kunnen zeggen over de grotere schaal en de 
stad als geheel, maar oak over bepaalde typen groen 
en gebruikers. 

Film 

glasbak/vuilnis 

bankje met prullebak 

p parkeren 

,1 l\ speeltuin 
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G roenstructu u r 

De uiteindelijke film uit dit draaiboek bestaat uit losse scenes. Er zit geen 
duidelijke samenhang tussen naast elkaar liggende plekken. Elke plek 
blijkt uniek te zijn. Ze hebben wel een gezamenlijk thema. In veel films is 
dit liefde, in deze film is het groen. 
De plekken zijn niet in hokjes te duwen., dan zou er informatie verloren 
gaan. Wei zijn er een aantal thema's/verhaallijnen die door de 
verschillende scenes en schaalniveau's heenlopen. Sams kruizen de 
verhaallijnen elkaar oak. Je zou het kunnen zoen als een matrix, waarbij 
de verhaallijnen langs de ene as zijn uitgezet en de scenes langs de 
andere as. 

Verder heeft elke plek heeft zijn eigeninvloedscirkel: een cirkel 
waarbinnen de bewoners gebruik maken van het gebied. De grootte van 
de invloedscirkel is afhankelijk van de grootte van de plek zelf en van de 
bereikbaarheid. Grotere parken trekken vaak mensen uit alle omliggende 
wijken, terwijl van grasveldjes vaak alleen de mensen van het blok 
gebruik maken. 
De plekken zijn geen concurrenten maar te vergelijken met winkels uit 
verschillende branches. Voor je boodschappen ga je vaak dagelijks naar 
een supermarkt, terwijl je in een kledingzaak alleen af en toe komt. Een 
speciaalzaak zoek je l'!JiS5Cbien maar een keer per jaar of zelfs in je leven 
op. Ze staan _!ps-van -elkaar, zo is aat-ook bij de groenplekken. 
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Verhaallijnen 

1. Beslotenheid 
De mate van beslotenheid is bepalend voor het gebruik van een groene 
plek. 

_ Bij plekken op blokniveau wordt de ruimte alleen gebruikt als deze 
besloten is. De ruimte moet afgeschermd zijn van de 'buitenwereld' willen 
omwonenden langere tijd in de plek gaan verblijven. De morfologie is 
hierbij belangrijk. De plek moet omsloten zijn door wanden, dit kan in de 
vorm van bebouwing, groen, objecten, of het op een slimme manier 
plaatsen van de bebouwing. Het autovrij zijn van een ruimte is hierbij oak 
belangrijk. 

VB. Het Jordaensstraat veldje wordt volop gebruikt, de identieke 
veldjes iets verderop warden niet gebruikt omdat er hier 
geen flat tussen de doorgaande weg en de veldjes is, de veldjes 
horen hierdoor meer bij de straat. De Concordialaan veldjes zijn 
besloten doordat de gebouwen zo geplaatst zijn dat er 
langwerpige tabs toelopend veldjes ontstaan, die aan de brede 
kant uitkomen op een groenstrook, gevolgd door een rustige 
weg en een park. 

_ De mate van beslotenheid bepaald of een ruimte als plek voor de 
omwonenden of als openbare ruimte wordt beschouwd. Het is belangrijk 
dat het doel (prive of openbaar) oak terug te zien is aan de fysieke 
opbouw van de ruimte. Vanaf de kavels moet er een verbinding en zicht 
zijn op de ruimte en de groenruimte moet duidelijk afgeperkt zijn wil het 
als 'prive'-ruimte warden behandeld. 

VB. Bij de Hambaken loopt een groenstrook achter de bebouwing 
langs. Deze strook staat in verbinding met alle andere 
groenstroken, de ruimte is niet besloten en schuttingen zorgen 
ervoor dat er geen zicht is op de ruimte. Dit zorgt voor veel 
criminaliteit. Bij 't Heern is oak sprake van achterkanten. Hier is 
de ruimte duidelijk afgeperkt en er heerst een privesfeer. Als 
buitenstaander voel je je niet welkom en dit is oak de bedoeling. 

_ Bij plekken op wijk- en stadsniveau hangt de beslotenheid nauw samen 
met de veiligheid en de manier waarop de plek wordt ervaren. De 
afmetingen van de ruimte zijn hiervoor belangrijk. Als de ruimte een 
duidelijke vorm heeft en te overzien is (zoals bij het Taxandriaplein) is het 
een soort 'priveruimte' van de hele wijk. Een priveruimte op grotere 
schaal dus, dit is gunstig voor de veiligheid. Bij grotere plekken zijn de 
afmetingen zo groat dat de sociale controle moeilijk wordt en dat men 
zich verloren voelt gaan in de ruimte (zoals het Beatrixpark en noordelijke 
deel van het Westerpark). Als de ruimtes visueel wat meer warden 
opgedeeld (zoals in het zuidelijke deel van het Westerpark) komt dit het 
gevoel van beslotenheid ten goede. 

2. Verbondenheid 
Als mensen zich verbonden voelen met een plek wordt de plek vaak veel 
beter gewaardeerd en met meer respect behandeld. 

_Op blokniveau wordt de verbondenheid verkregen als de priveruimte in 
de openbare ruimte overloopt. Vaak ontstaat dan een prettige ruimte. 
Mensen moeten het gevoel hebben dat de ruimte bij hun woning hoort. 
Vaak warden dan priveobjecten toegevoegd aan de ruimte. Bij flats is het 
moeilijker een gevoel van verbondenheid te bewerkstelligen doordat 
alleen de mensen van de begane grand rechtstreeks in verbinding staan 
met de ruimte. De bewoners van de hoger gelegen plekken kunnen er 
bovendien op neerkijken hierdoor ontstaat minder snel een privacy 
gevoel. Vaak is de ruimte bij flats oak puur functioneel als restruimte 
ontstaan. 

VB. De trapjes aan de Concordialaan,het vrijwel direct grenzen 
van de voordeur aan de groenruimte in het Jordaensstraatje, 
het doorlopen van de achtertuinen van de woningen in de 
gezamenlijke achtertuin bij 't Heern. 

_ Trots. Als mensen trots zijn op een plek voelen zij zich hiermee 
verbonden. Dit geldt op alle schaalniveau's grater dan het blokniveau. 
Het gevoel van verbondenheid kan op verschillende manier verkregen 
warden: 
x de geschiedenis (fort Orthen bij de Orthenplas, de vestingwerken bij de 
Dommel en Bossche Broek) 
x de goede naam (Bossche Broek) 
x de activiteiten die er warden georganiseerd ('dag van het park' 
Westerpark is maar een keer georganiseerd maar iedereen begint erover, 
Septemberfeest aan de Noorderweg) 
x het door de buurt zelf lospeuteren van voorzieningen bij de gemeente 
zijn losgepeuterd (speeltoestellen op het Taxandriaplein en op de 
Noorderweg, een skatebaan in het Beatrixpark) 

_ Het ontbreken van verbondenheid kan tot gevolg hebben dat de ruimte 
aanvoelt als niemandsland. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het 
gebied. Er is geen zicht op het gebied. Het wordt vaak sterk vervuild en 
de veiligheid neemt af 

VB. Scooter-ontsnappings-pad door de Hambaken, autodiefstal 
vanuit het Beatrixpark en de dump van winkelwagentjes. 
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3. Inrichting 
De inrichting is niet altijd bepalend voor het gebruik. 

_Met name als het gaat om de veldjes waar vrijwel niks aan inrichting is 
gedaan kan het gebruik nag wel eens verrassend uitpakken . Op 
blokniveau (Concordialaan en Jordaensstraat) is een grasveld meer dan 
genoeg voor de omwonenden om de ruimte volop te gebruiken. Kinderen 
kunnen er spelen en volwassenen gaan barbequen of gezellig kletsen . De 
veldjes zijn niet afhankelijk van de inrichting maar juist van de mensen 
die eramheen wonen en het gevoel van beslotenheid. Het is cruciaal wat 
de mensen op de begane grand met de ruimte doen. 

_Op wijknniveau is alleen een grasvlakte soms oak al genoeg om te 
warden gebruikt als sport- en evenementen terrein. 

VB. grasveld Noorderweg, verplicht vrijgehouden door 
hoogspanningskabel 

_Op wijkniveau warden functies vaak uit elkaar gehaald. Plekken werken 
dan samen. 

De kinderen spelen op de grasstrook langs de Noorderweg, de 
honden warden uitgelaten bij de vlakbij gelegen Orthenplas. 
Een zelfde relatie hebben het Annapark en het IJzeren Kind 

_Van een stadspark wordt verlangd dat al deze functies in een park 
zitten. Het is verder belangrijk dat een ruimte ingericht wordt om mensen 
naar de plek toe te trekken vanuit de verschillende wijken. 
Zitmogelijkheden zijn een minimale vereiste om verblijf in de ruimte te 
bewerkstelligen en afgeschermde besloten hoekjes zorgen voor een 
prettigere ervaring van de ruimte en langduriger verblijf. 

VB. Prins Hendrikpark en Westerpark, waarbij het noorderlijke 
deel vrijwel a Ileen gebruikt wordt om door te steken . 

_ Op regionaal niveau/ het buitengebied is de inrichting juist vaak heel 
natuurlijk met weinig toevoegingen. Hierbij spelen de bereikbaarheid en 
de begaanbaarheid met de auto/fiets een ral. 

VB Bossche Braek, Maasoever 

Opvallend 
Er zijn nag een aantal losse punten die opgevallen zijn door op deze 
manier naar het graen te kijken. 

_Mensen vormen zelf een onderdeel van het decor. Hun aanwezigheid is 
van invloed op het beeld en het gevoel dat men bij een ru imte krijgt. 
_Plekken op gratere schaalniveau's zijn veel minder afhankelijk van de 
omwonenden. Er wonen meerdere graepen omheen en de fnrichting 
trekt vaak mensen aan. 
_Als er water is is er verder weinig nodig. 
_Het is belangrijk dat je een randje kunt lopen. 
_Bankjes en verharde paden zijn erg belangrijk. 
_Op veel plekken zijn de bankjes weggehaald i.v.m. hangjongeren. 

4. Type bezoeker 
Het type bezoeker is bepalend voor de eisen die aan een ruimte gesteld 
warden . Je kunt een ruimte wel ontwerpen, maar het hangt oak af van 
de type bezoeker of dit nut heeft. Niet voor elke doelgraep vormt een 
uitgekiend ontwerp een meerwaarde. 

_ De graotste gebruikmaker van het graen is de hondenuitlater. Ondanks 
dat dit de grootste graep is maakt het hen het minst uit hoe de plek 
eruitziet. Zij gaan doelbewust op zoek naar het graen in hun buurt en zijn 
vrij snel tevreden. Wat hen het meest bezighoudt is of de hand er wel 
mag poepen en of er een mooi randje afgelegd kan warden. De 
hondenuitlaters zoeken onderling makkelijk contact. Zij gebruiken de 
ruimte als ontmoetingsruimte. 

_ Kinderen zijn oak een grate doelgraep. Kinderen stellen minder eisen 
aan een ruimte. De beslotenheid is voor hen bijvoorbeeld een 
onbelangrijk punt. Kinderen bevorderen het contact tussen mensen. Zij 
vullen de ruimte en ouders of anderen verblijven dan oak vaker in deze 
ruimte. 

VB. Concordialaan, Jordaensstraat, Taxandriaplein 

Allochtonen en dan met name de kinderen en vrauwen zijn inwoners 
die al bij een beetje draog weer de buitenruimtes opzoeken. Zij 'leven' 
oak echt in deze ruimtes. Spreken er met elkaar af en brengen er de tijd 
door. 

VB. Beatrixpark 

_ Leeftijd speelt een rol. 45-plussers staan vaak minder kritisch 
tegenover het graengebied dan mensen tussen de 25 en 45 jaar. Deze 
jongere generatie heeft vaak een voile agenda en wil graag een plek om 
te ontspannen dichtbij huis. Deze plek moet echter wel iets te bieden 
hebben. Een trekker om naar de plek toe te komen. Natuur alleen is lang 
niet altijd genoeg. Zij pakken oak sneller de auto om naar een verderweg 
gelegen plek te gaan . 

Moraal 
'Moraal van het verhaal' 

'Het groen' wordt door iedereen ontzettend gewaardeerd. 
Het is nag steeds belangrijk voor ontmoetingen. Het is het nieuwe plein. 
Zander graen zou er vaak niet eens contact zijn. Mensen trekken naar 
buiten. Kamen er voor de ontspanning en zijn vaak heel erg bereid om te 
praten. Men kijkt vaak niet echt kritisch naar deze plekken. Dit gebeurt 
pas als er plannen komen vanuit gemeente. 

5. Tijdsfactor 
De tijd is van grate invloed op het decor en de beleving van de ruimte. 

_ De tijd waarin de plek is aangel'egd is vaak bepalend voor het uiterlijk 
en de vorm van de plek. Dit is nauw verbonden met de in die periode 
heersende bouwstijl en in de mode zijnde boomsoort. Water stroomt 
door alle tijsperiodes heen. 

VB. Het Westerpark heeft populieren en gridkorven, terwijl1 er 
langs de Dommel eeuwenoude wilgen en esdoorns staan. In het 
Beatrixpark staan grate Kastanjes langs de paden. 

_ Plekken veranderen door de tijd. Soms veel, soms weinig. Vaak op 
initiatief van de bewoners. 

VB. Het mooiste voorbeeld is het Taxandriaplein, ooit ontworpen 
als een voetbalveld binnen de toen gebouwde wijk de Muntel 
om de arbeiders bezig te houden zodat ze geen kwaad zouden 
aanrichten. Later omgebouwd tot speeltuin, onlangs is er een 
voetbalveld toegevoegd om hangjongeren bezig te houden. Een 
ander voorbeeld zijn de bomen langs de Dommel. Esdoorns 
warden gekapt en iepen teruggeplaatst. 

_De functie van een groengebied kan oak veranderen door de tijd omdat 
de stad er naar toe groeit. Het gebied moet daar dan vaak op inspringen. 

VB Bossche Broek, Maasoever 

Den Bosch 
'Den Bosch in kaart brengen vanuit het groen' 

Typisch Den Bosch in het kart: 
_ Afgravingsplassen 
_ Rivieren 
_ Vestingwerken 
_ Veel huurwijken 
_ Bourgondisch en toch hip imago 
_ De stad maakt gebruik van iconen om imago uit te dragen 
_ Veel inspraak buurtverenigingen 
_ Ingezoomd: in speeltuintjes komen vaak dezelfde materialen terug 
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Maaspoort (7000 woningen) 
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Maaspoort 

Omsluitende bebouwing 

De Maasoevers vormen een beeindiging van de stad 
in noordelijke richting. De stad kan niet verder 
groeien die kant op. De dynamische stad is steeds 
dichter naar de rivier toe gekomen. De oevers zijn 
echter vrijwel niet veranderd. Wei is het er nu drukker 
dan ooit. Met name door de bouw van de wijk 
Maaspoort ('70-'90). 

Voor inwoners van de Maaspoort wordt de Maasoever 
gezien als hun wijkgroen. Zo zijn de woningen 
destijds gepresenteerd aan toekomstige kopers. De 
andere inwoners van Den Bosch en omgeving hebben 
de Maasoevers echter al veel eerder ontdekt. Zij 
gebruiken het op een iets andere manier. Bij hen 
vormt de dijk vaak een onderdeel van een langere 
fiets-, motor- of autoroute. Dit kan nogal eens voor 
wrijving zorgen. Het gebied dient onbedoeld ineens 
twee doelgroepen. 

Het gebied is op meerdere manieren te gebruiken. 
Vanaf de dijk, in de uiterwaarden en vanaf het water. 

• 

--- onverhard pad 

Inrichting 

Opp: ca . 
200.ooom1 

Het water wordt hier niet besproken. Vanaf de dijk is 
er een schitterend uitzicht over de Maas met haar 
uiterwaarden richting het noorden. Richting het 
zuiden is de skyline van de Maaspoort zichtbaar. 
Verder bevindt zich nag het oude dijkdorp Oud 
Empel langs de dijk. De dijk is goed begaanbaar 
voor alle soorten van verkeer en toerisme. 

De Maasuiterwaarden zijn op de hier beschreven 
plek zo natuurlijk mogelijk gelaten. Hier en daar 
hebben mensen zelf elementen toegevoegd. Het lijkt 
alsof je door weilanden moet steken, over hekjes 
moet klimmen en over het water moet springen om 
er rand te kunnen struinen. Er zijn echter oak trapjes 
en bruggetjes op sommige plaatsen. Het is enigzins 
onduidelijk welke bedoelingen de gemeente precies 
heeft met het gebied. Dit is echter tegelijkertijd oak 
de charme. Toch zouden enkele kleine aanduidingen 
en bewegwijzeringen het gebied nag aantrekkelijker 
kunnen maken voor een grotere doelgroep. 

vs. 

* 
De stad is naar de Maas 
toegegroeid. De rol van 
de Maas is veranderd. De 
rivier vormt nu de 

2008 beeindiging van de stad. 

[JJ 

Het groen kan warden 
opgevat als stadsgroen, 
maar oak als wijkgroen. 
Het verschil in gebruik 
zorgt voor wrijving. 

Vanaf de dijk doemt een 
schitterend uitzicht op. 

Het is onduidelijk waar 
het gebied betreden mag 
warden. Goede 
informatievoorziening zou 
de beleving nag meer ten 
goede komen. 

Interpretatie 
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Hond uitlaten, wandelen, vissen 
Over de dijk: joggen, fietsen, skaten, 
autorijden, moterrijden 

Gebruikersgroep 
Wijkbewoners van Maaspoort en Oud Empel, 
Bosschenaren, bewoners van dorpen rondom 
Den Bosch 

Steer 
Natuurlijk,weids, druk bezocht 

• 

"Omdat dit gebied zo dichtbij is zijn we in de 
Maaspoort gaan wonen. In de zomer zijn er 
veel fietsers en wandelaars. Het is hier altijd 
super druk met auto's. De toeristen-auto's 
moeten eigenlijk ergens anders heen gaan. 
Ik loop iedere dag over de dijk. Sams oak wel 
langs het water, maar niet met de hand. Die 
is daar te oud voor. Zander de hand maak ik 
een grotere ronde." 
Vrouw (35 jaar) met kind (7 jaar) en oude 
hand 

"De toeristen-auto's moeten 
eigenlijk ergens anders heen." 

"We wandeteri hier vaak. We vinden tiet 
jarnmer dat het niet wat meer begaanbaar 
ls. Als l1et de bedoeling is dat je hier 1 ond 
mag SlJlllnen, moeten ze net wat beter 
aange11en. Hel llJl<L nu a1sof het ~1let 111119. 
Iedereen gaat nu romaar door de 
w 'ilanden. rk denk dat mensen rne honden 
-elkaar Wei ontrnoeten hier, maar dat gebeurt 
overal natuurl iJk. Er iijn ook een paar 
strandjes, maar zwemmen in 111lt water van 
de Maas llj l<t me niet verstandig." 
Stel ( 40 jaar) 

"In de zomer is er een schapen
herder hier. En er grazen witte 
koeien." 

~er is altiid heel veel te doen h1er. Vooral op 
zonda!:J . Fr verliJn,eJen oak motorrijdubjes: 
lifer. lkben Vilf'IUI! Utrecht hler kCJmen wone.n 
ti Us I Vind hel Wei fjjn ~Is er wal teven In de 
brouwerij 1s:. Er Lijn 11.:el toerlsw11, maar dal 
weet Je His ie tiler ko(111 worien lk wooh nu 1 
!aar 111~r . Je mag volgens 1111] wel door al d1eo 
velden h1e1 benec!en wandelan. teaereen 
doet hec in ieder geval •.. tn de zomer is er ~1 i e 1 

alUjd een schapenherder en er staan ook wel 
eens van dfe grole wll.te koeien." 
Vrduw {30 jo;1ar) wooril in ~n auct tiurs il<ln de 
dl)k rJat Z£. aan hel opknappen is 

"Het lijkt nu alsof je er niet mag 
komen." 

"Ik vind het wel fijn dat er wat 
leven in de brouwerij is hier." 

Interview met stadsecoloog 

"De maasoevers zijn op dit moment totaal niet 
toegankelijk of aantrekkelijk. De bedoeling is 
om de inwoners 3 referentieprojecten te laten 
zien en ze dan te laten kiezen hoe zij 'hun' oever 
graag ingericht zien. Een van de projecten is 

• 
heel natuurlijk (Eindhoven, Genneperpark) 
een andere is veel meer recreatief, de laatste 
is weer anders.'' 
Gesprek met Rob Brinkhof (stadsernloog 's 
Hertogenbosch), 17 oktober 2007 

Even geen hinder van auto's op de Empelsedijk 
Al bljna twee jaar wordt er een strijd gevoerd tussen de voor- en tegenstanders over de volledige afsluiting van de 
dijk voorgemotoriseerde voertuigen. Bij Treurenburg wordt de weg nllar de Maaspoort momenteef onderhanden 
genomen, daardoor is de dijk aan die zijde nu afgesloten. 
Het was het derde •Neekend op rij met uitzondedijk mooi \'Veer. En dat was op de Ernpelsedijk te rnerken. Het was 
er gisteren een drukte van belang met wandelaars, fietsers, skeelers en onder aan de dijk aan het water de 
sportvissers. 
Jan Oyevaar fietst hier veel met zijn vriendin. "Als fietser heb ik er wel belang bij dat deze dijk voor gemotoriseerd 
verkeer wordt afgesloten. Maar als je het heel zwart-wit stelt, wonen daar in die flats aan de Maas boulevard de 
rijkelui. Ze hebben een prachtig uitzicht en een mooi aangelegde boulevard voor de deur, dat is niet voor iedereen 
weggelegd. Moel het dan ook nog zo zijn dat ze geen hinder van verkeer mogen hebben?" 
Een aanta! vissers klimt met hun hengels en zware tassen de dijk omhoog naar hun auto's. Ze zijn lid van de 
Heineken visvereniging. 
'Nil van /\melsfort y.;indt zich op over de afsluiting: "We moeten steeds meer betalen voorde visvergunning maar 
kunnen op steeds minder plekken terecht. lk vind het asociaal wanneer ze het hier zomaar afsluiten. Onze spullen 
vervoeren we met de auto, ze zijn te zwaar voor achterop de fiets." ... Minouche Groene1.ivoud bewoonster van de 
iviaasboulevard trekt de bolderkar met haar clriejarige dochtcr iv\ijntje over de clijk ... Haar clochtertje op de drjk 
leren fietsen, ziet ze zi-eh niet zo snel docn. ''Oat doe ik dan toch maar' liever op een fietspad. Alhoewel, nu zou het 
v1.1el kunnen zonder gemotoriseerd verkeer mis-;chien \Yel. Er zouden dari veel meer kinderen uit de v;ijk gebruik 
rnaken van de dijk, maar dat kan met al die auto's nu niet zonder toezicht." 
Brabants Dagblad, 1 S oktober 2007 

"Als ik m1Jn buurt Maasoever zou moeten beschrijven dan 
karakteriseer ik die als saai en eentonig" 
"Er zou ,_,.._,at rnij betreft best \Vat rneer vertier mogen zijn. Het is zonc\e dat een blikvanqer als de Maasboulevard 
ovenvegend door enkele wandelaars en jog~1ers v.;ordt gebruikt. 
VVijks-ehets i~11;:i:aspoort, rnaart 2007 

Empelsedijk verkeersveiliger 1 ! 
Warrig beleid College en gemeenteraad 
De nieuwe ver"keersfunctie van de diJk is niet alleen in strijd met de visie va11 de gemeente, 1.·vaarin de dijk en 
uiterNaarden fu11geren als parknatuurgebied voor de bev,mners \tan de Maaspoort rnaar ook strijdig rr1et de 
beleid5vi":>ie Vdn de Provincie die de recreatieve verbindinger1 v~'ln het stedelijk gebied met grote natuurgebiedeh, 
zoals het Madsgebied wil versterken. 
Website Fietsen bond afdelinq Den Bosch, horne.wanadoo.nll'"fietsersbond.ht/, 2006 

Verkeer op de Maasboulevard en Empelsedijk 
Deel name aan discussie 
De gernecnte lieeft vele verzoeki:n gehad voor het definitief afsluiten van de dijk. iviaar is dat eeri reele maatregel? 
\Nat L.ijn de problemen met liet verkeef op de dijk? Wat zijn de voor-, mavr z.e.ker ook de nadelen? Over deze vra9en 
wil de gerneente gfaag met belanghebbenden van gedachten 'Nisselen. Op 18 december om 19.30 uur Zell 
WPtllouder Van dP Mortel de discussie over het verkeer op de cl!jk starten. 
W"'bsite '.·VV·NJ.nieuv,.isbank.nL 18 november 2002 

Er doen verschillende verhalen de ronde over de Maasoevers. De 
mensen die er komen of aan de dijk wonen, vinden het een prachtig 
gebied. Vanuit de gemeente en de 'wijkschets' wordt duidelijk dat 
het gebied door een bepaalde groep mensen oak wel als 'saai' wordt 
bestempeld. Je moet er dus van houden. Als het gebied meer wordt 
ingericht voor 'recreatie voor de massa', met ijscokramen en een 
verhard pad, zal het een andere doelgroep aantrekken, maar de 
vraag is of dit wenselijk is omdat het afbreuk doet aan het 
natuurlijke, ongerepte karakter. Misschien is opdelen in fragmenten 
een oplossing. 
Een ander punt waarop de meningen verschillen is het verkeer op de 
dijk. Recreanten willen de dijk open houden voor verkeer, bewoners 
willen hem graag afsluiten. Uiteenlopende belangen dus. 
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Is functiescheiding 
nuttig in het groen? 

Twee gebieden met elk hun eigen 
programma. Bezoekers bedenken 
onbewust waar ze voor komen en waar 
ze heen gaan. 
Voor velen zal het weinig toevoegen 
dat iets verderop andere functies 
geplaatst zijn waar oak gebruik van 
gemaakt kan warden. Slechts de 
wandelaar en hondenbezitter plakken 
de ruimtes aan elkaar. 
Toch is het een groat voordeel dat de 
functies die elkaar in de weg staan, nu 
geen last van elkaar hebben. Hoe vaak 
is het wel niet zo dat kinderen warden 
gehinderd in hun spelen door de 
hondepoep? Vissers hebben hier hun 
rust en kinderen kunnen aan de 
overkant van de weg voetballen naar 
hartelust. 
Natuurlijk is het wel degelijk mogelijk 
om functies te combineren, maar dan 
moeten er duidelijk bepaalde plekken 
zijn en genoeg ruimte om alles in te 
kunnen delen. Voor deze locatie, met 
de beperkte ruimte random het water, 
is dit dus een prima oplossing. 
Functiemenging is slechts dan 
succesvol als de afmetingen groat 
genoeg zijn en de ruimte slim wordt 
benut. 
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Hoe vindt men balans 
tussen wijkgroen en 
stadsgroen? 

De Maasoever; aan de ene kant is de 
plek lang geleden ontdekt door de 
stedelingen en komen zij er 's zomers 
in het weekend langs tijdens een 
rondje op de mater of in de auto. Ze 
stappen dan even af/uit en genieten 
van het uitzicht. Aan de andere kant 
komen de omwonenden wandelend 
naar de uiterwaarden om even een 
luchtje te scheppen of de hand uit te 
laten zoals ze dat altijd doen. Met mooi 
weer wordt de plek dan ineens 
ingenomen door de stadsbewoners. 'Zij 
mogen er niet komen met hun 
stinkauto's. Veel te gevaarlijk voor de 
kinderen en het verstoort de rust.' 

Het gebied heeft een dubbele rol als 
wijkgroen en als stadsgroen. Het dient 
onbedoeld ineens twee doelgroepen. 
Hoe is dit op te lossen? Fysiek 
misschien door het gebied te 
fragmenteren en voor ieder wat wils te 
maken, maar de kracht van het gebied 
zit hem juist in de uitgestrektheid. 
Sociaal moet er misschien iets 
veranderen. De trots van mensen zoals 
die wel leeft bij de Dommeloevers in de 
binnenstad zou hier de oplossing 
kunnen vormen. Het is echter wel een 
erg ideologische gedachte dat mensen 
een gevoel van verbondenheid 
creeeren met de zo eindeloze en 
onheilspellende Maas. 

Een oplossing is niet zomaar te vinden. 
Toch blijkt dat het gebied volop wordt 
'geleefd' en 'beleefd' op de meest 
uiteenlopende manieren. Mensen 
vormen nu eenmaal zelf een onderdeel 
van het decor en dat het gebied 
mensen zo bezig is gaan houden heeft 
oak wel weer zijn charme. 

• • 
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Gebruik 
Hond uitlaten, vissen, wandelen, 
doorkruisen 

Gebruikersgroep 
Omwonenden, buurtbewoners 

Steer 
Rustig, natuurlijk, kleinschalig 

• 

JHG Hendriks 
Website www.flickr.com, 22 december 2007 

"De leerlingen kunnen hier een cursus 
vissen volgen. We komen hier iedere 
vrijdagmiddag. Het is hier lekker rustig." 
Vrouw (30 jaar) werkt op school voor 
moeilijk lerende kinderen 

"Ik kom hier dagelijks. Het is het enige 
groen in de buurt waar de hond los kan 
lopen. Aan de overkant is we! een parkje 
(Annapark) maar daar spelen de 
kinderen vaak. Verder is er nog de 
Stenen Kamer Plas, maar daar wordt nu 
aan de weg (A2) gewerkt. Dit pad wordt 
wel vaak gebruikt door mensen die hier 
wonen. Verder zijn er veel vissers. Die 
blijven ook overnachten in de tentjes. Ja 
dat is heel raar. Ik ga ook vaak naar de 
Drunense Duinen daar mag de hond ook 
los, of naar het Prins Hendrikpark daar 
k.om ik doorheen op weg naar mijn werk 
en dan neem ik de hond mee." 
Vrouw (30 jaar) met hond 

• Bouwhinder Hintham tot begin 2011 
Zoals bekend zit, pal bij Het IJzeren Kind, de komst van een verpleeghuis met annex 28 senioren plus-woningen, 
en een kleine honderd vrije sector·appartementen, er nu snel aan te komen. Bovendien keren straks zo1:.;el de 
Biechten als de b1bliotheek in moderne vorm terug in het comple:<. 
Brabants Dagblad, 4 maart 2008 

Veel animo voor project IJzeren Kind 
De start van de verkoop van 95 koopapparternenten aan het IJzeren Kind in Hintharn lokte gistermiddag veel 
belan~r,,tellenden naar De Kentering. De inforrnatiepakketten vcm De H ere Hintham vonden met name gretig 
aftrek bij vijft igplussers. 
Brabants Daqblad, 18 februari 2008 

lnbreker belandt in armen agent 
Op het Annapcirk in Hintharn zijn woensdagavond een 17-jarige inwoner van Den Bosch en een 18-jarige 
plaatsgenoot aangehouden, die warden verda-cht van inbraak in een woning. 
Brabants Dagblad, 18 december 2007 

"Met nieuwe schoenen ga je er 
niet lopen." 

'We iopen vaak een rondJe hier. We 
vinden l1et maoi en denken dat l1et niet 
Ile nif!tiWllOuw 11og mooler gaal wc1Jen. 
helAnnapar k Wllrdt veel gebr!Jlktbn dat 
het een spee!UJ1ntje en dierenparkj 
heen. Het pod in het Anno.park is betei 
dan tiet pad rand het !Jreren KIM Ze 
~ouden >r wel een beter pad kunnen 
aanleggen want nu~t nleuwe sclloencm 
911 Je ei nlet !lJpen a 1~ liel Ml is . 1-iel 
Al napar~ rs wel g etJ .inrl 11\•>utl n. Al 
w •11 qro rnn<Je gdar1 wal\d .le.11 dan 
pc1kk 1 vnc ook cJ1 O~terpl ' l!n rJ Aa 
wvers rnr.e. " 
Srel (60 par) wanrle!en blj hat Anna 
park 

"Vissers ovemachten zelfs in 
de tentjes." 

"Dit is de enige plek waar de 
hand las kan lopen." 

Deze plek heeft een eenvoudig verhaal. Het IJzeren Kind wordt 
gebruikt door de visser en de wandelaar al dan niet met hand en 
men geniet er van de natuur en de rust. Er zijn niet veel 
voorzieningen, je moet ervan houden. Mensen wonende in de 
aangrenzende appartementen en nag te bouwen appartementen 
(zullen) genieten van het uitzicht. 

Het Annapark is leuk voor kinderen en om even een kijkje te 
nemen af langs te !open. Het is geen trekker voor mensen uit de 
weide omtrek, maar daar streeft het oak niet naar. 
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Hinthant Zuld (1740 won1ngen) 
;are11 · bO wrJk 
aanva1 ~e11jk voo1 .l vr!Je ~'ll'l1, 
mat.1r in cJe J . i;;n '70 wen.I 'lEi 
l1rbr1u m19 '1~ 111eet 
[Jf'li;~vormi ~ dO<.l tit "el 
11ernalrngei1 van groepen 
l"vtln1nyn1LJe$ 11 tJL bouw van 
een aJntal 1l0l:s 
ar sled 1t:s enkel~ Jllda~11 
;~acten vnJ~bande oarntu!tt.re 
woningetr <tis bungalo!N9 en 
kleint! villa 's gecJusten:I in 
apa1 te Liuu1 t)es 
aanral a1 rtD intirakn li1a9. 
relatiel ve"'I koor (fJ'l% Lo . 
.i3% in le ~tad) 

Aawljk Noord (798 wonlngen) 
·inci 1<1ren 'Sr wur 

rober v 11 ~ilri t~f. r\V(lLJ'fiOe 

rriti~wo1m'l00!T •n galeriitJa( 
111.'!t ~tratenpatroon rs l'f'eJ 

een'f("JUctrg vo11 ngegeven 
relat1 r rneer bewoners v'ln 
r'fr-t-NedNI se herlwmst 
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' u Ill de stad 1 

ili.'1111.al 1/0fllr 10in1Jraket Zei;l' ilOCig 
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Aawi.ik Noord 

Situatie 

Graafsebuurt Noord (839 woningen) 
rJvei qil!19Swi1I<, voor n na de 

or log 
q roE1 1 u r akte r door loe~dss111g 
v<m t1;i1ro1~n lJ()uW1Jlu~kf' r1, 
langg~ . ~ q1ue:m.one., 1.1nen 
'311 w1jk An OLH1rtpa1 ken 
1ienvoui:1lge dtJi'.!Swon1nge11 
rn vc.orJJt11tJ£5 t!i LJOrtlcktlats 
wndl!r lift 
de gmotsd1allge bebouwmg 
.ver<I eµroj~1 d OR 
strateg1s.ch punten 
na "'e11 111griJ1 ende 
herstructul"<.rir1g h~vat:- <fit 

ellleil 111.J j l l:l0\le!'5~el1jkf> 
w· rta!fllr UITl het Spo Uom, 
l1et stadwn v;Jn I C Den 
l3osi:l11 liP.t rrani;fenum 
De VIier! er 1 11et ~portpa1 k 
11 11 ·sler va11 l r<·a~wlj~ 

ni:iord ltCJt he rlrnthamerpafk. 
Jaten '30 villawlj\<,opgeri ht 
rnet E!f!I 1:1wen. i.illlTl~~' e 1 
turnr !lP<Je7 rte plJnts0e11P . 
rolatief niina r ti.:w1un<'f"S · an 

ei; N~de11andse aR<omsr t 22 l'o 
I r.; 1~% 111 ii= sl:adi 
aa11ral wrn1111g111braken, 
autolntira~"'n n gew"!llJSl..lellcre 
.eer ha1J J 

-luitende bebouwing 

sportveld ' I r 

Het Annapark en het Uzeren Kind warden samen 
bespraken omdat ze niet zomaar las kunnen 
warden gezien. Het zijn twee tamelijk grate 
graengebieden die slechts van elkaar gescheiden 
warden door de vrij rustige Jan Heijmanslaan. 
Het Annapark heeft met zijn dierenpark, speeltuin, 
hondenuitloopveldje en voetbalveldje meer 
voorzieningen dan het Uzeren Kind. Het park 
heeft echter wel een vrij onduidelijke vorm. Dit is 
ontstaan doordat de wijken die er aan grenzen in 
allerlei verschillende tijdsperiodes zijn gebouwd 
en het park een soort van restruimte hiertussen is. 
Het Uzeren Kind is een natuurlijk ingerichte 
afgravingsplas waar gewandeld en gevist kan 
warden. 
De ruimtes vullen elkaar aan, maar dit zou nag 
versterkt kunnen warden door een rondwandeling 
mogelijk te maken waarbij je beide plekken 
aandoet. 

Inrichting 
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Hiervoor is een extra oversteekplaats nodig (er 
is al een goede) en zal het randje rand het 
IJzeren Kind afgemaakt moeten warden. 
Daarna kunnen mensen kiezen voor de kleine 
rande rand de plas of de uitgebreidere ronde 
inclusief het Annapark. 
Opvallend is dat beide plekken omringd zijn 
door achter- en zijkanten. En dat er 
uiteenlopende typen bebouwing voorkomen 
random de gebieden. Het prachtige zicht op de 
plas wordt alleen benut door de appartementen 
en in mindere mate door de basisschool. Het 
woonwagenkampje en de vrijstaande woningen 
sluiten zich volledig van de ruimte af. Door de 
achterkanten vriendelijker in te richten wordt 
het groen kwalitatief beter en wordt het zicht 
vanuit de woningen tegelijkertijd beter benut. 
De sociale contrale neemt dan toe. 

~ ri 

2 losse groengebieden 
met elk een heel 
verschilfend 
functiepakket. 

Door goede 
'l•ll'oversteekmogelijkheden 
~ te maken, wordt het 

mogelijk een rondje te 
wandelen. 

? 

Het pad rand het IJzeren 
Kind moet dan ook eerst 
doorgetrokken warden. 

Doordat er hier nog 
gebouwd moet gaan 
warden liggen alle 
mogelijkheden open. 

~-· .. 
Op dit moment warden 
beide ruimtes omsloten 
door erg veel 
achterkanten. Door deze 
vriendelijker in te richten 
wordt de openbare 
ruimte prettiger. Tegelijk 
kunnen de omwonenden 
dan profiteren van het 
mooie uitzicht. 

~ ... . .. 

Interpretatie 
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Situatie 

Maaspoort (7000 wonmgen) 

jaren '1 .' a wiik 
hel is de bedoel ing zoveel rnogeliJk Bosscl1enaren die in cle 
j<Jren '6{l en '70 naar Plders : ij r; ve1trokken, ~rug te halen 
naar de stad. Daarom besleecl t het plan erg veel aandacht 
aan de 1.voon !w1alitei 
kenrnerkt lich door evenwicl1t19e stectenbouw met rit:rkenbare 
bU\lileM , e<!'l OUidt> lijke .'lat r- eri groenst.11ctuur M n heldete 
hierar d1ie van d~ Wlt1Jenstr1Aluur, c: ri ~fl aanl.!ekke\iJ k<t en 
gevarie rde urd1itechJur 
de bebouwrrrg bes aat 'i00rT1arnel1jk ul 
qroridgebonden ee11gez111swoninger1 
de wlik Is overweg rid srhoc n 
relatret we1niq allocntoncn ( lstl'o), 1'f'latief veel JOfl8 gezinnen 
rnP-l klnderon, n (nog) ein1g ouder rt r laUef veP! lloge 
inlmrnen:. 
relatie l1oge vei liL he1d 

Deelbuurt: Sraatslied.onbuurl (?GO won1ngen) 
mi van vrij taande en irr ijen ge: ouwde ~eng zlnswon111gen 
proiect t Heern aan de oostelijk~ flank omvat 26 woningen 
waarin spe la!;> a$1dacht i~ besteerl ;ian mlli •i, wonen en 
werken 

• 

Omsluitende bebouwing 

De groene ruimte wordt in principe begrensd door de 
woningen. In het ontwerp is er voor gekozen om 
kleine achtertuinen te maken, zodat de gezamenlijke 
achtertuin beter gebruikt zou warden. De bedoeling 
was dat de achtertuinen door zouden lopen in de 
gezamenlijke tuin. Nu blijkt dat een groat aantal 
mensen hun achtertuin toch hebben afgezonderd door 
het plaatsen van een heg of schutting. Opvallend dat 
wel altijd is gekozen voor een natuurlijke afscheiding, 
in de vorm van hout of planten. 

De ruimte voelt erg prive aan. Als buitenstaander voel 
je je hier niet op je gemak en dit is ook wel de 
bedoeling. In de noord/zuid richting is het niet 
toegestaan om de ruimte als 'vreemde' te betreden. 
De oost/west verbinding is wel toegankelijk voor 
niet-bewoners. Dit verschil is echter niet duidelijk 
aangegeven. De glimpen die je op kan vangen vanaf 
de weg maken wel nieuwsgierig naar de ruimte. 

groententuin 
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• 27m ., 

Opp: ca . 
2.970m1 

2 

kruidenperk 

kavel 

kampvuurplek 

Inrichting 

De mensen die hier wonen, werken hier ook vaak. Er 
zijn studio's geplaatst op de hoeken. Bewoners 
brengen dan ook een zeer groat deel van hun tijd in 
en rand hun woonblok door. 
Het prive-achtige karakter kan ook snel als 
beklernmend ervaren warden. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat de woningen naar de straat toe 
vrij gesloten lijken. Er wordt weinig contact gezocht 
met de omgeving. De aanwezigheid van de 
Maasoevers bijvoorbeeld ,waarvan een inprikker ten 
noorden van het blok vlak langs de woningen loopt, 
wordt vanaf de binnentuin nauwelijks gevoeld. Dit is 
een gemiste kans voor een blok dat als belangrijkste 
ontwerp- en woonvisie 'het milieu' heeft. 

Het blok zou overal geplaatst kunnen zijn. Het zoekt 
nergens contact met het landschap en de omgeving. 
Een opmerkelijk punt voor een samenlevingsvorm die 
is opgericht met het oog op het contact tussen 
mensen en het 'met elkaar leven'. Of is deze 
samenlevingsvorm juist gebaat bij dit kleinschalige, 
introverte karakter? 

De ruimte is,met name 
aan de noord- en zuid 
zijde, afgeschermd van 
de omgeving. 

De ruimte loopt in 
principe door tot aan de 
woningen. In sommige 
gevallen zijn schuttingen 
geplaatst die ervoor 
zorgen dat de ruimte 
eerder ophoudt. 

De algemene ruimte is 
opgedeeld in 
verschillende hoekjes 
met varierende functies. 

De connectie met de rest 
van de wijk is klein 
doordat de woningen 
met name naar de 
achtertuin zijn gericht. 

I nterpretatie 
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Steer 

.. 
r ..... 

Gemoeclelijk, prive, besloten 

Gebruikersgroep 
Omwonende kinderen 
volwassenen 

Gebruik 
Spelen, tuinieren, praten, rond 
het kampvuur zitten, 
voorstellingen organiseren 
(kinderen) 

en 

"Het is erg koud in deze huizen. Ik zou tech 
denken dat ze daar wel iets aan kunnen doen, 
want dit is natuurlijk ook niet 
natuurvriendelijk. Er is hier geen centrale 
verwarming aanwezig. Je meet zelf hout 
stoken of een gaskachel nemen. De huizen 
zijn slecht onderhouden ... Er wonen hier met 
name vrouwen van mijn leeftijd alleen. 
Tegenwoordig is er veel meer mogelijk voor 
vrouwen. In onze tijd was dat neg niet zo. De 
generatiekloof tussen mij en mijn dochter is 
veel groter dan die tussen mij en mijn moeder 
zeg ik altijd ... Niet iedereen helpt even geed 
mee in de tuin, maar ik irriteer me er niet aan. 
We hebben ook een kampvuurplaats, waar 
ongeveer 1 keer in de maand gebruik van 
wordt gemaakt. Als je het met de anderen 
geed afspreekt is dit geen probleem. Ik 
organiseer verder wel eens filmavonden voor 
alle vrouwen hier. Ik sta bekend om mijn 
rappe praat hier als Amsterdamse. Ik heb ook 
in een andere groepsgemeenschap gewoond 
en dat beviel me beter. 
Laatst kwamen kinderen hier appels rapen. 
Teen heb ik ze weggestuurd. Het is 
priveterrein in dit gedeelte van de tuin ... We 
zijn op weg naar de groentetuin, maar moeten 
eerst naar de poppenkast die een aantal 
kinderen hier organiseren." 
Vrouw (45 jaar) met dochter (14 jaar) 

"We moeten eerst naar een 
poppenkast die de kinderen hier 
organiseren." 

"Er wonen hier met name vrouwen 
van rand de 40." 

"Niet iedereen helpt even goed 
mee." 

"ftet rnilieu is !le b1ndende factor Viln cieze wljk. 
l::r wordt veel gewerkt aao huis. Mijn man is 
natuurstriptekenaar. Je moet op een wachtlijst 
om hier te mogen Wollen. De gezamenlijke tuin 
tit:vordert zek.er hel contact In deze wijkl..ln de 
eerste onderhandelfngsfase war~ er ook 
kopers belroKken blj het proces, maar die ziJn 
CJilemaal afgeh<1akl Er litten nu alleeri 
huurden;, Het klopt eigenllJk niet dat dlt huur 
is ... Als er hanroongeren hier komen ga ik met 
ze praten em dan bliJven ze weg. Ze zijn heel 
aanspreek.baar." 
vroow ( •U jaar) in gezam!!llllJke groonteotuln 

"Ha~ongeren zijn goed aanspreek
baar. 

"De gezamenlijke tuin revorderd 
zeker het contact." 

"Het klopt eigenlijk niet dat dit huur 
is." 

Ecowijken en - dorpen 
't Heem, ook in De Maaspoort in Den Bosch, werd in 1990 
opgeleverd. Hier staan 26 rnilieube\.vust gebouwde 
huur1;vonihgen rond een gerneenschappelijke binnentuin. Het 

zijn vier 'blokken ' met op de hoeken 'modulen', die worden 
verhuurd als atelier- ofwerkruimte aan bewoners van het project. 
Verhuur Joopt via een woningbouwvereniging. De eigen 
bewonersvereniging draagt huurkandidaten voor. 
Website Ecowijken en - dorpen; Anders Wonen Anders Leven 
V·.iww.ornslag.nl/wonen/ecodorpen.htrnl#m\iv2proj, maart 2008 

Kerstliederen oefenavond 
27 ma art do 20.00 Studieavond Jan Mosmanlaan 1 b 
Sa thy a Sai Baba, Centrum Den Bosch 
Welkom op de Sathyil Sai Baba Site van het Centrum Den Bosch 
Wij zijn onderdeel van de landelijke spirituefe organisat1e, die 
gelegenheid geeft tot bewustwording van onze Goddelijke 
natuur. 
Website Sathya Sai Baba 
vvww.studioq.nl/saib~.:i ba/agenda/age nda.html, maart 2008 

Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 
Op 19 opril 2006 heeft u een aanvraag voor een ontheffing 
ingevolge art. 75, Se lid, onderdeel a van de Flora- en faunav1et 
ingediend, voor het inventariseren van vleerrnuizen met gebruik 
van mistnetten. Bij de beoordeling is gebleken dat uv-1 aanvraag 
aan de voonvaardcn voJdoet. Hierbij ontvangt u de gevraagd0 
ontheffing 
VVebsit e wvvw.rninlnv.n l, 6 juni 2006 

Alternatieve behandelwijzen en 
therapieen in Den Bosch 
V\Jebsite '//'-.'/ 1,\

1.telefoonboek.nl, 111aart 2008 

Bajo Karikatuurtekenaar 
VVe bsite ':~ 'l>' \ '·,•.trou •..v enindeprovincie.nl/00•~ 7 79 /, mart 2008 

lnstituut voor Levenskunst V.O.F. 
Website wwwzoekned.nl. maart 2008 

Stokwielder Keramiekatelier Kleigoed 
Ern'.lt Sch u m acherst raat 34 
Website 'HWW k<idodorp.nl, rn aa rt 2008 

De mensen die hier wonen, maken duidelijk een keuze voor deze plek en 
deze manier van samenleven. Het is een bepaald type mens dat hierop af 
komt. Met name vrouwen tussen de 40 en 50 jaar. Vrij feministisch 
ingestelde dames, al dan niet met kinderen. 

Opvallend is dat er hier sprake is van huurwoningen. Bij een dergelijk 
project zou je eerder koopwoningen vewachten. Met name omdat de 
ruimte in het midden gezamenlijk onderhouden moet warden en huurders 
zich vaak minder verantwoordelijk voelen voor zo'n ruimte dan eigenaars. 
Het blijkt in 't Heern echter toch te werken. Waarschijnlijk is de reden 
hiervoor dat mensen bewust kiezen voor deze samenlevingsvorm en dat 
'het milieu' de bindende factor van de bewoners is. Daarnaast is de sociale 
controle groot en spreekt men elkaar aan op eventuele 'misdragingen'. 

\j r 
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• 
Formule: 
achtertuingevoel of 
toeval? 

Hoe is het te verklaren dat op dit 
eenvoudige grasveldje zo veel 'leven' 
plaatsvindt terwijl naastgelegen veldjes 
er verlaten en ongebruikt bij liggen? 
Twee verklaringen dienen zich aan. 

De eerste verklaring is er eentje vanuit 
een ruimtelijk perspectief. Op het 
eerste gezicht lijken de veldjes identiek. 
De wanden die de veldjes omsluiten 
maken hier echter het verschil. Het 
grasveld aan het Jordaenstraatje wordt 
afgeschermd van de doorgaande Pieter 
Breughelstraat doordat hier een 
woonblok tussen is geplaatst. Aan de 
andere zijde van het veld wordt de 
wand gevormd door dichte bomenrijen. 
De ruimte voelt aan als priveruimte. Je 
krijgt er een achtertuingevoel. Het 
direct grenzen van de flats aan het veld 
versterkt dit gevoel. 

Een tweede verklaring heeft een 
sociologisch karakter. Bewoners van 
het Jordaenstraatje wonen niet slechts 
in dezelfde flat, maar hebben veel 
sociale bindingen met elkaar 
opgebouwd. Ze nemen deel aan 
gezamenlijke activiteiten en zetten zich 
daarvoor in. Ze hechten waarde aan 
hun directe leef omgeving. 

Er zijn dus zowel stedebouwkundige als 
sociale factoren die een verklaring 
kunnen geven voor het verschil in 
functioneren van de veldjes. Een 
vicieuze cirkel lijkt te zijn ontstaan 
waarbij bewoners de ruimte zijn gaan 
claimen en gebruiken en inrichten, 
waardoor de ruimte nog meer aanvoelt 
als achtertuin voor de bewoners. 

• 
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Contact zoeken of 
afschermen? 

't Heern is een samenlevingsproject waarbij 
bewoners intensief met elkaar in contact 
komen en waar men gezamenlijke interesses 
heeft. Op blokniveau is deze formule 
succesvol en heerst een hechte 
gemeenschap met de groene ruimte als 
ontmoetingsplaats. Als op de schaal van de 
hele wijk wordt gekeken, blijkt dat het 
Heemblok echter volledig op zichzelf staat. 
Het is een eilandje binnen de wijk. 
Buitenstaanders zijn er niet welkom. Is dit 
niet in strijd met de idealen van de 
bewoners? Blijkbaar willen zij alleen contact 
met gelijkdenkenden. 

Er is een aantal punten dat het interne 
contact bevordert: 

fysiek 

sociaal 

het hebben van kleine achtertuintjes 
vloeiende overgang prive en (semi) 
openbaar 
Besloten en omsloten ruimte 

het type mensen dat er woont en 
de homogeniteit van de bewoners 
de intentieverklaring die je moet 
tekenen dat je graag wilt deelnemen 
aan deze vorm van samenleven 
het gezamenlijk huurder zijn van de 
binnentuin 

Met name dit laatste punt is belangrijk en 
bovendien toe te passen in andere situaties. 
Brandevoort is een goed voorbeeld van een 
wijk waarin oak gewerkt is met 
gemeenschappelijke binnenhoven. Hier was 
de verwachting dat mensen daar de auto 
zouden neerzetten en elkaar op straat 
zouden ontmoeten. In de praktijk blijkt dat 
de contacten zich juist voornamelijk in deze 
ruimte afspelen. (zie het afstudeerverslag 
'Binding met de buurt' van Tijs Maassen 
TU/e) 
Een bijkomend punt is dat mensen in overleg 
moeten bepalen wat ze met zo'n ruimte aan 
willen en ze de tuin gezamenlijk moeten 
onderhouden. Er warden regels gemaakt 
over het gebruik. Allemaal momenten 
waarop contact noodzakelijk is. 

• • 
)\j 

Opp: ca. 
2.970m 
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Gebruik 
Doorkruisen, hangen, spelen, elkaar opzoeken, 
TV-kijken in partytent 

Sfeer 
Besloten, huiskameridee, rommelig 

• 

Gebruikersgroep 
Omwonenden, ouders en kinderen 

" 's Zomers wordt buiten samen 
voetbal gekeken. Dat er rontact 
gezocht wordt ligt puur aan de 
mensen." 

"Het veldje wordt vaak gebruikt. Deze 
buurt is een samenleving van jonge 
mensen met kinderen. 
In zomer is het bloedheet in de flat, 
mensen pakken dan samen een biertje, 
kinderen spelen er, ouders kijken samen 
voetbal. Er staat een tent van een van de 
mensen. 
De mensen vormen samen een sociale 
gemeenschap, een sociale eenheid. 
Hoe verder je naar achteren gaat 
(hiermee bedoelt hij: hoe verder je de 
Pieter Breughelstraat in gaat van de 
Uzeren Vrouw af), hoe slechter het wordt. 
Mensen onder mekaar, leren elkaar beter 
kennen, hierdoor is er minder criminaliteit. 
Dat ze hier wel samen komen op het gras 
en verderop niet, ligt niet aan het groen 
want dat hebben ze daar ook, het ligt aan 
de mensen." 

"Hebben mensen nog contacten met 
elkaar? Ik wel maar ik zoek het ook altijd 
op, je moet er wel interesse voor hebben. 
Het ligt puur aan de mensen die er 
wonen." 

Man (65) is de auto aan het wassen in de 
Pieter Breughelstraat, de straat die 
loodrecht op de Jordaensstraat staat 

"Ik zou het echt niet willen 
missen, wij zitten hier altijd." 

• 

" Het ligt eraan wie er op de 
begane grond wonen." 

"Ik vind het heel fijn hier. Ik woon er al 37 
jaar. De kinderen hoeven niet de stoep af. 
De gemeente houdt het goed bij. Nee, ik 
zou het echt niet willen miss en. Wij zitten 
hier altijd. Het zorgt voor contacten die je 
hebt. We hebben ook nieuwe speeltjes 
aangevraagd bij de gemeente ... De 
mensen in die andere flat zitten niet bij 
ons maar zitten vaak op een ander hoekje 
van het veld en gaan daar ook wel 
barbequen enzo. Het zijn allemaal jonge 
stelletjes ... Dat groen wat we hebben 
moeten we houden!" 
Vrouw (60 jaar) met hondje 

"Het velUJe word\ nlet va-1.gebrulkt Het is 
k.a,i l eft e I ~n park (Prins Hendrik~ark) 
d1cntblJ rlus waarom zou ie. Het llJkt me 
wel leuk als er op ons veldJe ook mem;en 
t>uil£n rouden zittert, l1el i!1 w I gezeUig, 
maa1 IJ.. de.nil. nfet llill 111. er bl] wu gfilln 
liltfon. o~ rial veld] hl!!rnaa i~ '"'"! wel 
a1l1Jd dwk Hat llgl e1 aan wle er o~ .il11 
liegane grand i'<11111'n. ()1 fi,,l ~r.t.w veldJe 
;njn die m~n .JI Qd bu1ten. He! komt 
door hen dat he! attiid dmk is da;ir.. r 
won<:!n voornl allod1tonen en jonqere 
stet len 1U11de1 ~indeten hier. Ill> '/'.i' een 
klnJ.J kriJ(Jen gaa11 .ie weg. fr zl!n X•~ v~ 
een- 1de1 e1fnnen."' 
Mi!ll ( 32 Ji!il') 01J ;iuto, woant aar') tweede 
veldJe 

Het veldje aan het Jordaensstraatje leeft. De mensen die aan het dit 
groene plein wonen zorgen hiervoor. Zij vormen samen een hechte 
gemeenschap. De vraag is waarom dit veldje wel wordt benut en 
soortgelijke veldjes iets verderop niet. Bestaat er ee~ verband tussen 
dit gebruik en de betere naam van deze flats ten op z1chte van andere 
flats in de buurt? 

Waarschijnlijk is hier sprake van 'goed voorbeeld doet goed volgen'. 
Wanneer een aantal bewoners een band opbouwt en samen 
activiteiten organiseert, is het makkelijk voor nieuwkomers om zich 
hierbij aan te sluiten. De soci~le samenhang die ~o on~t~at, _zorgt op 
zijn beurt voor een betere soc1ale controle en soc1ale ve11ighe1d. Als er 
voldoende sociale activiteiten zijn, nemen de criminele activiteiten af. 

I I 





Graatsebuurt 11oord 839 woningen 

gmen kdrakLer d0(1r 
~P<lS::iing va11 hi11fol'.1<ln l.louwblukkef\, lripggerekl'e 
ciroemon~. I nen en wijk en buurtwrken 

Situatie 

""'I1wudlge 'jtj w1111inge11 mP v<.. ·rtu nti •; en pl r ekflal.5. 
zonder iift 
t-elatlef veel 1mlnallleit 

mondve or 

• '-J 
lJ1 
3 

•• •....:.. .... . . -· ..... ,. •••• 

Het veldje aan de Jordaensstraat is het eerste 
veldje in een reeks groene veldjes, gezien vanaf 
de Dzeren Vrouw. Het lijkt op het eerste gezicht 
weinig meer dan een grasveld met een hoop 
rommel erop. Achter deze 'rommel' schuilt echter 
een heel verhaal. Er vinden volop activiteiten 
plaats en de samenhang in de flats is veel grater 
dan die in de flats een stukje verderop. Meer 
hierover op het volgende blad. 

Vanuit het decor gezien is het functioneren van 
deze plek te verklaren doordat gebouwen aan drie 
zijden van de plek, en de bomenrij aan de vierde 
zijde, ervoor zorgen dat er een ruimte ontstaat die 
aan alle kanten afgeschermd is. Hierdoor ontstaat 
een gevoel van beslotenheid, van privacy. 
Omwonenden eigenen zich het veldje toe en 
voegen, net zoals ze in hun eigen achtertuin 
zouden doen, objecten aan de ruimte toe. 
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Opp: ca. 
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Inrichting 

- gemotoriseerd vervoer 
trottoir 

Omsluitende bebouwing 
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rn 

. / 
'II 

Doordat de flat vrijwel direct grenst aan het 
grasveldje wordt dit gevoel nog eens extra 
versterkt. Er bevindt zich alleen een breed 
trottoir tussen het gras en de flat. (zie ) 
Dit trottoir lijkt door te mensen tot hun domein 
te warden gerekend. 

De andere veldjes aan de Pieter Breughelstraat 
zouden een impuls krijgen als zij ook wat meer 
afgeschermd werden van de straat. De struiken 
die nu tussen de veldjes en de straat geplaatst 
zijn vervullen deze functie niet. De ruimtes 
!open in elkaar over en het gevoel van 
geborgenheid ontbreekt. Deze afscherming kan 
in de vorm van een gebouw, een bomenrij, een 
object enz. Deze suggestie is hiernaast grafisch 
weergegeven. 

1 

• 

Gevoelsmatige grens van 
de ruimte. 

Bomenrij kan gezien 
warden als 'wand' waar 
de ruimte eindigt. 

Afgeschermd groen plein. 
Een geborgen gevoel 
wordt veroorzaakt door 
het 'omwanden' van een 
plek. 

Groene 'uitstulpingen' 
van de straat. De ruimtes 
lijken 1 te zijn met de 
straat. 

Aanbrengen van een 
wand zorgt ervoor dat er 
een besloten plek kan 
ontstaan. 

Interpretatie 
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Hambaken 552 wonlngen (Hambaken 1 t/m 4) 

Jaren 70' woouwijk 
Soci.~<tl gP.differenheerd gebouwd, gerfdll op autu 
Sobere arch1tectuu1 
Wconl.lulllter1 ats ei lande11 1 geisoleerd 
AchLelk<1nten aan 1 uinr hoofdwegen 

Situatie 

VersnlppFling In op,.nlJ, n~ ru1mt:e, nduicJel11 .;tru iiur Jn 
voor ~n adlterkanten, on<JmdellJke sd1eid1n1:_ ltJ n opi:nbaar 
en prive 
Grot~ eengezin<:huurwont11gen 
VeeJ 'Werf\uil 
Ca. 10 t>. ,, allochtoon, vi!t:l lcigi: inkomens, veel huurwonlngen 
IJlst van rondhariaem'fe JOnaen=naroepe11 
Toename leefkllmaa laat.st.e Jaren 

Hambaken 

dood lopende 
straat/hofje 

~3+k 

2+k .. ~k 
allemaal rijtjes: 
3 verd + kap drive-inn 
2 verd + kap 

2+k ~ \~·3+k 
2+k ~~ ~};3+k 
2+k 1't. 2 verd plat 

of 1 verd plat 
""' • 2v 

lv 
1
;.... P Omsluitende bebouwing 

De bebouwing en het groen vormen hier wel heel 
duidelijk inversen van elkaar. De wijk is 
opgebouwd uit een stenen wereld en een groene 
wereld. De connectie tussen deze twee is 
minimaal. Dit wordt veroorzaakt doordat er alleen 
maar achter- en zijkanten naar het groengebied 
zijn geplaatst. De huizen zijn gericht op de brede 
straten aan de voorkant. 

Doordat het groen zo achteraf ligt voelt niemand 
zich er verantwoordelijk voor. Het is geen prive 
ruimte, maar een openbare ruimte. Dit zorgt er 
oak voor dat de ruimte slecht wordt onderhouden 
en dat er mensen komen die er niet wonen. Dit 
heeft weer voor een verminderd gevoel van 
veiligheid tot gevolg. 

De groene ruimtes in de wijk zijn op te vatten als 
brede brandgangen die samen een labyrint 
vormen. Je kunt hierdoorheen zonder het gevoel 
te hebben de wijk te betreden. Er is zo weinig 

• 
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14.600m' 

'11Jl\ max 

,4 

sociale controle dat hangjongeren er makkelijk in 
kunnen verdwijnen. 

Verder ingezoomd wordt duidelijk dat alle stukjes 
groen een eigen thema met bijbehorende invulling 
hebben. De groenstrook die hier is onderzocht, is 
opgedeeld in een deel voor de grotere kinderen, 
met een voetbalveld en speeltuin en een deel voor 
de kleinere kinderen, dat is afgezet met hekjes 
zodat scooters niet blindelings door de ruimte 
kunnen razen. In het tweede deel mogen honden 
niet loslopen, in het eerste deel is dit wel 
toegestaan. Op deze manier wordt programma 
toegevoegd aan de ruimte en een aanzet gegeven 
om de ruimte meer karakter te geven. Het is een 
vergeefse paging om de ruimte meer betekenis te 
geven dan slechts een inverse van de bebouwing. 
De fysiek van de omliggende bebouwing drukt een 
te grate stempel op de ruimte om met slechts een 
nieuwe inrichting een drastische verandering te 
kunnen bewerkstelligen. (zie scene pagina) 

II 

Interpretatie 

~~ 
+- -

De groene ruimte staat 

(_~ volledig las van de rest 
van de wijk. Het is op te 
vatten als een brede 
brandgang. 

~ 
Of eigenlijk een groen 
gangenstelsel dat een 
labyrint vormt waarin je 
makkelijk kunt 

II verdwijnen. 

~ Doordat er alleen L achterkanten naartoe 
gericht zijn is de sociale 
controle heel slecht. 

t1U1\ 
Door programma toe te LI voegen aan de ruimte 
wordt geprobeerd meer 
karakter te geven aan de 
ruimte. Dit is niet 
genoeg. (zie scene 
pagina) 
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Sfeer 

I 
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Tussen openbaar en prive, 
heilspellend, somber 

Gebruikersgroep 
Omwonenden, kinderen 
andere wijken 

uit 

• 

Gebruik 
Spelen, hand uitlaten, wandelen, 
doorkruisen, hangen 

• "Er is hier heel veel overlast. De mensen die 
hieraan wonen klagen altijd over herrie en 
overlast. Kinderen uit de diamanten- en 
sprookjeswijk komen de boel hier verpesten. 
Van de kinderen in deze wijk heb je geen last." 
Oude man (80 jaar) met hand 

"Kinderen uit de andere wijken 
komen hier de brel v~n." 

"Het green Is reeentel~k afgezet zod11 er geen 
brommers meer doorheen kUMerl razen. De. 
speelLoestal/en zlJn deor oe ~tin rs en rJe 
gi::meente samen. ongeveer 'I Jaar geleden 
ge-upgrade. Het ene delll is voor JOnge 
kfnderen het andere deel voor oudere. met een 
voelbaJveld, daar mogen de hom;ten oak 
10& ••• Er zijn steeds meer delen door 
omwonenden geclalmd. Vroeger stoi1den er 
strulken van degemeent.e. N11 die weggehaald 
1iJn, plaatst ledereen zljn schulting nel ieLs 
ve'der Oilar achter. De gemcente gedoogd het 
omdat zij het gebied dan niet hoeven te 
onderhouden .. . Er k.omen steeds meer 
woningen lh de verkoop hier. Er liJn Veel 
mensen die In ilet wntrum ~1lt hun woning rijr1 
geze{ vanwege liernructurerfng hiernaartoe 
ve.rhuisd. Een -aantal ja<ir terug wllde de wijk 
Hambaken tiiri naam veranderen variwege de 
slechte reputatie. Wri zijn hct enige deel 
(Hambaken 1 t/m II) dat nog steeds Hambaken 
heet en wiJ zijn ook meteen het telatief goede 
de.ct ... Wlj vrnden hel erg groen In deie wlj~. Als 
de gemeente opn euw zou bouwen zouden re 
het llefll vollef zetten. 

"Er warden steeds meer clelen door 
omwonenclen gedaimd." 

• Aangehouden bij inbraakpoging in huis 
Een 18-jarige man uit Ahnere, een 17-jarige man uit Ecte en een 18-jarige ltal1aan zijn woensdag 
aangehouden op de Tweede Harnbaken in Den Bosch. Dit wegens een inbraakpoging aan cte 
Slagenweg. 
Bra ban ts Dagblad, 18 januari 2008 

lnbrekers ronselden tieners 
Twee jongens van 14 en 15 jaar werden in de niew .. vsjaarsnacht betrapt bij een woninginbraak. Een 
derde verdachte van 15 jaar werd daags erna aangehouden. De politie vermoedt dat zij 
verantwoordelijk zijn voor vijft1en tot twintig woninginbraken in slechts enkele we ken. Sindsdien is het 
rustig in de getroffen Mu~iekbuurt en Sprookjesbuurt. De politie denkt dat de drie jongens andere 
jongeren hebben benaderd om mee u1t stelen te gaan en roe pt rnemen op die met de ronselpraktijken 
te maken kregen om zich te melden. 
Brabants Dagblad, 12 jan 2008 

Onderzoek naar vechtpartij in Bossche Hambaken afgerond 
De politie heeft het onderzoek naa' de massale vechtpartij die in de nacht van 27 op 28 augustus 
plaatsvond in de Bossche Hambaken afgeronct. Het is gebleven bij de aanhouding van vijf 
Bosschenaren in de leeftijd van 20 tot 24 jaar. "We hebben veel vermoedens ten opzichte van meer 
mogelijke verdachten. Maar het ontbreekt aan bewijs om hen aan te houden", aldus 
politiewoordvoerder Rob van Velsen ... .Volgens getuigen gaat het orn een vechtpartiJ tussen zo'n 
dertig Marokkanen en zo'n dertig Antilliaame jongeren . A gen ten vonden na afioop stokken, flessen en 
een mes. Ook werden hulzen gevonden waaruit de politie concludeert dater is gescho ten. Een wapen 
is nooit gevonden. 
Brabants Dagblad, 20 september 2007 

Graag zou ik in contact gebracht worden met een van de 
buurtvaders. 
i.v.m overlast jongeren met name in het weekend.ween sinds 1990 op de trommelslager, altyd heel 
leuk gevonden. het laatste jaar is er neg weinig leuks aan.wie kan my helpen' 
Website (forum) www.hambaken.ni, 24 august us 2007 

De opvoeders van de straat 
Een brede g limlach, een 'he mattie' en een ferme 
handshake. De jongerenwerkers Gunther Baelen en Reggae 
Coutinho van DlvE-rs wo rden overal in de Hambaken 
hartelijk onthaald door ha119jongeren... B halve de 
rondgang door de wijk (het ambulante jongeren•NerkJ en de 
preventie van sc hooluitval houden ze zich bezig met het 
organis,•ren van activiteiten. Zo hebben ze in de Brede 
Bossche School Hambaken kickboksen opgezet. Oat werd 
zo populair dat het project nu zelfstandig draait. Elke avond 
komen er zo'n ve:ci rt ig jongeren op af. Ook met voetbal 
weten ze veel jongens aan zich te binden. Wie op stra'1t in 
de fout gaat. krijgt represaille•. ''Die jongen d,1a r, die moet 
van mij om negen uur thui s zijn. Anders mag hij van rnfJ nlet 
meedoen, dat vveet hij.'' 
8rabants Dagblnd. 14 april 2007 

Alweer een nieuwe wijkspeelplaats 
Het opknappen vnn de speelplekken in de Harnbaken schiet 
lekker op. Na de opening van de wijkspee lplaat> aan >le 
Eerste en Derde Ha111baken komt er ook in de _grcenstrook 
tussen Smaragd en Trornpet een nieuwe wijkspeelplaats . 
Nieuwsbrief voor de Harnbaken 'De Baken verzet', oktober 
2005 

De jongerenwerkers GUnther 
B~e l en en Reggae Coutinho ( links i 
Vd n Divers. foto Chris van 
Cromvoirt 

Het groen lijkt niet bij de wijk te horen. De ruimte is van niemand, 
iedereen kan er komen en je voelt je er niet thuis, maar oak niet 
bekeken. Zo'n ruimte blijkt ideaal voor hangjongeren. Er is weinig 
toezichten er zijn veel ontsnappingsmogelijkheden. Het is een 
groat doolhof waar ze in kunnen verdwijnen. Het is hun domein, 
maar er wordt hard aan gewerkt om dit tegen te gaan. 

De omwonenden zijn wel blij met het groen in de wijk. Een actieve 
groep probeert het op te knappen en te verbeteren door 
speelplaatsen te creeeren en een programma te bieden aan de 
jongeren. Er wordt dus ingespeeld op de situatie en niet, zoals 
zovaak tegenwoordig bij grate herstructureringsopgaven, 
geprobeerd andere bevolking hier te krijgen. Hier wordt 
ingespeeld op de huidige bevolking. 

r 
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• 
Stadspark of 
natuurpark? 

Het Prins Hendrikpark is mooi, daar is 
iedereen het over eens. Het is heerlijk rustig 
en prima geschikt om een rondje te lopen. 
Maar is er niet veel meer mogelijk? Het park 
heeft de afmetingen van een flink stadspark. 
Als er een vol programma zou worden 
toegevoegd met barbeque- en 
picknickplekken en misschien ook nog 
horecamogelijkheden, zou het park een 
echte trekker kunnen worden. Mensen uit de 
hele stad komen er dan heen om te 
ontspannen. lets wat prima aansluit bij de 
moderne mens met de volle agenda die toch 
graag even ontspant dichtbij huis. Het park 
kan op deze manier van meerwaarde zijn 
voor de hele stad. 

Als de geplande nieuwbouw wordt 
gecombineerd met recreatieaccomodaties is 
er veel mogelijk in het park. Dit zal de 
veiligheid ook ten goede komen. De sociale 
controle wordt grater wanneer er zicht 
vanuit woningen op het park is. 

Daarnaast is het mogelijk om de 
omstandigheden voor de huidige bezoekers 
te verbeteren. Denk hierbij aan extra 
steigers voor de vissers en zwemmers en 
verbetering van het dierenparkje (meer 
educatieve waarde toevoegen). 

Bouwen op het voormalige HAS terrein voegt 
weinig toe aan het park doordat de drukke 
weg ertussen zit. De aanwezigheid van het 
park biedt echter wel een meerwaarde voor 
de bebouwing. 

• • 
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Kan een ruimte achter 
bebouwing werken? 

De groenstrook in de Hambaken vormt op dit 
moment een openbare ruimte waar 
omwonenden zich niet verantwoordelijk voor 
voelen. De ruimte lijkt fysiek geen onderdeel 
uit te maken van de wijk waar hij in ligt. 

Om een ruimte die bedoeld is voor de directe 
omwonenden succesvol te laten zijn is een 
punt onmisbaar: verbondenheid. 
Omwonenden moeten het idee hebben dat 
de ruimte van hen is. Dat zij samen met een 
klein groepje andere omwonenden recht 
hebben om de ruimte te gebruiken. Zo kan 
de ruimte gaan fungeren als een prive 
ruimte. De sociale controle wordt hierdoor 
hoger en de criminaliteit zal afnemen. 

Op dit moment probeert men deze 
betrokkenheid te bewerkstelligen door 
speeltuintjes te plaatsen en thema's te geven 
aan de ruimtes. Dit is echter niet genoeg. 

Grotere fysieke ingrepen zijn nodig om 
verbondenheid te bewerkstellingen: 

Tenminste een deel van de 
woningen moet zicht hebben op 
de plek 
De ruimte onderbreken zodat 
kleinere delen ontstaan 
De ruimtes afschermen voor een 
geborgener gevoel 
De ruimte geleidelijk over laten gaan 
in de priveruimte (eigen bezit) 
van de omwonenden. Bv door lage 
erfafscheidingen en toetredings
mogelijkheden 

Bij nieuwbouw 
Zorgen dat omwonenden belang 
hebben bij een beter verzorgd groen 
gebied door ze mede-eigenaar van 
het gebied te laten zijn 
Afspraken maken over de 
erfafscheiding als er toch 
achterkanten uit komen op de ruimte 

• 
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Boomplantdag 
Op zaterdag 7 april hebben vele kinderen uit de 
wijken random cle !Jzeren Vrouv; een boom 
geplant in het !Jzeren Bos, die zij de komende 
tijd zullen v rzorgen ... "Om te voorkomen dat 
het park random de !Jzeren Vrouw wordt 
volgebouwd met steen en beton, planten we 
bomen op de bouwlocaties." 

Website Sticht"ing IJzerenVrouw 
www.ijzerenVrouw.ni 2007, 15 november 2007 

Gebruik 
Wanclelen, hond uitlaten, dieren kijken/voeren, 
pauze houden, zitten, doorkruisen, spelen in 
speeltuin, voetballen, zwemmen, vissen, varen, 
mediteren1 hangen (jongeren), fietsen, 
rolstoelrijaen 

Gebruikersgroep 
Bewoners van omliggende wijken, mensen 
werkende in de omliggende wijken, oudere stellen, 
vrouwen met kinderen, jongere stellen, opa's en 
oma's met kleinkinderen, veel allochtonen 

Sfeer 
Open, green karakter, rust, dierengeluiden, 
verkeersgeluiden, weids 

• • "Mensen gaan h1erheen om te sporten, te 
varen of te zwemmen. Ze gaan wel 
gewoon die barriere weg over. Het park 
heeft een lokale functie, mensen uit alle 
wijken komen erheen, veel mensen vinden 
het park." 
Vrouw (45) komt net van bakker (op ca. 
400m van park) 

"Het leuke is dat het een kinderboerderij 
en speeltuin heeft, het Is wel wat verder 
lopen voor veel mensen. • 
Man (30) met kind (3) en hond (op ca 
300m vanaf park) 

"De rust en eendjes zijn fijn, 
maar bbq en pickni9<£>1ekken 
zouden ook leuk zijn. ' 

"Ik kom hier I a 2 l<eer In de maand om 
een frisse neus te halen, het is een leuk 
paril, ik heb vroeger in de buurt 9ewoond, 
het Is nostalgle Voor mij. Toen w11s het 
veeJ dltjiter, meer bebasslng en een 
jeugdtwembad, dal heeft te maken met 
Jongelul dat het opener Is gemaakt, vfnd 
het wel lcaal n u rnaar lie.grtip dat rneosen 
Zich nu velllger voelen. lk vind het een 
oase In Den Bosch . Tn de bossen is liet niet 
prettig alleen. De gellliden van dieren zjj n 

echt gc nimen en .cl~ opperl/lakte van 11et 
par~ ls goed. Hi;t Is illleen jammer dat je 
nergp..ns drinken oid kunL hal n. • 
Man ((;0) binnne.nhu1sarcM ect, kom met 
autl;l vanuit Rosrnalen, sportolJtfit aan, 
gaat vctak naor parken in omgeving (in 
park) 

"Tk v1nd die 11 1~t Prr;i r1111 en de eenuJes. lk 
1c'lu hever zien dal er nog meer 
wo1-Wlngen 1 ;:irert. rk l'IP.ll 111 ~rankrtjk een 
n:· · eati •pf'1? gezien w~r n1!1I1sen u1t de 
sredeon rr.rartoe trekken l::r Z!Jn ook 
bartJeque en pickrnckplekken, die de 
9emeenle 11at1erl1and kw<lrn oprl.limei\ . fk 
ctenk dril rJal In N!!tle• 1arid ,;iok Iran. 
M1!n!o>!n widen ~1el lekkei on1 bullen l.t! 
z!Jn. Hfur 1s l/\.'!!.I rdtnmel t!f1 di: Jii·t-..n 1 .n 
l•linanli!I Hl?t 1~ lt111k VOM r1C llltf 'N I ats 
zE:: ew1 Je k11nt h•er wel veei lopun en ·,;; 
a"1'.lnd$ wnriJT. er gevoetbald. d;)t u; 
filnlastiscl1. " 
Vmuw (35) lnet kft1d {Pim vah ~} Jn pa lue 

(Ill' ila11kl n hel parl<) 

"Het is een oase in Den Bosdl, 
alleen jamrrer dat je nergens 
iets kan drinken." 

• IJzeren Vrouw wacht lange strijd 
Het gaat nog jaren duren voordat de strijd is beslecht orn de bebouwing random de IJzeren Vrouw. De 
wijkraad Muntel - Vli ert·Orthenpoort en de Stichting IJzeren Vrouw kondigden gisteren tijdens een 
inspraakcworid aan hun verzet tegen de plannen lang vol te houden. 
"Maar als de wethouder naar ons zou luisteren, kan h1j over een jaar aan het bouwen zijn", aid us na afloop 
Mat van Essen van de s tichting . 
Brabans Dagblad, 25 januari 2008 

Den Bosch, Barten-Eikendonk-Hofstad 
Eind jaren negentig heeft er een wijkanalyse plaatsgevonden, die de probleinen blootgelegd heeft. De 
conclusie was dat de drie wijken gekenmerkt warden door veel bouwtechnisch verouderde woningen. De 
slechte staat van de woningen in combinatie rnet criminaliteit , hoge werkloosheid en een laag 
opleidingsniveau geven de wijk een zwakke positie in de stad ... Naar aanleiding van de geconstateerde 
problemen is besloten om de wijken aan te pakken. Niet alleen de woningeh zijn punt van ,1andacht ook 
sociale projecten warden nodig geacht om de wijk weer op gewenst niveau te krijgen. 
Website www.keikenrn o;centrurn.nl 2007 

Bouwplannen Brabantbad 
Voor de HAS bebouwing is het wachten op het (voorontwerp) bestemmingsplan. De 3 dubbele woontorens 
gaan lijken op de Vesteda toren in Eindhoven, waarvan de arch1tectuur zou passen in bijv . het Paleiskwartier, 
maar niet hier. De heer Verrelst van architectenbureau AWG uit Antwerpen presenteerde zijn on twerp voor 
74 appartementen en 36 starterswoningen op de locatie Brab<lnt Bad. 
Verslag, bouwplannen Brabantbad, Wijkplatform Oost en Stichting IJzeren Vrouw, 25 september 2007 

'Maak Prins Hendrikpark monument' 
In een paging om plannen in en random het Prins Hendrikpark tegen te houden, gaat de Stichting Uzeren 
Vrou\·'./ ijveren voor een monurnentale status van het park. 
Brabants Da9blcid, 3 oktober 2007 

Extra lichtpuntje is overdreven luxe 
Het Prins Hendnkpark dat ,1 ls een groene deken oni waterplas de Uzeren Vrouw ligt gekruld, wordt binnen 
enkele maanden flink opgeknapt. 
De gemeente heeft er inmiddels al aardig wat bomen gesnoeid. Zo links en rechts wordt straks ook nog wat 
groen aangeplant. En komend voorjaar warden de wandelpaden verbeterd .. .. 'Want die wandelpaden 
zitten vol k11iien. Als je even niet oplet, dan breek Je je nek.' Het park heeft lange tijd op de lijst gestaan orn 
flink orider handen genomen te vvorden. In at\.vachting van die renovatie is aan onderhoud niks rpeer 
gedaan, aldus Kroon: "Oat we er nu loch rnee beginnen, is omdat het echt te gevaarlijk werd." Het 
wandelpdd random de Uzeren Vrouw wordt gladgestreken en van een nieuwe .~sfaltlaag voorzien. 
Bovend ien komt er aan de kant van de Grobbendoncklaan een stuk bij "waardoor het weer mogelijk is om 
helemaal random de plas te wandelen". Of de gemeente clan niet gelijk ''"t extra lantaarns kan plaatsen, 
vroeg een 1.'JijklJe •.·voon~te ~. "lk 'Nandel er graag. En dan is een extra lichtpuntje daar geen overdreven luxe." 
De gerneente inv~eert ~:chter niet in verlichting van pcirken. Tot verbazing van deii \Nijkbewoonster: "Maar 
vrouwen m ugen er tocl1 ook wandelen! ". Oat vo11d Kroon ook: "fvia.::rr n1oet dat dan per sea ls het donke1 is?" 
8i'abo(1 b Dagblad, 2006 

Dierenpark Prins Hendrikpark 2e meest bezochte park 
"Dt' d1erenparken die· doot de mee\te respondenten bezocht warden, zijn Zuiderµark (16,2%) en Prins 
HPndrikl:},:uk ( 16'fo) __ _ J-let diHrt-nµark 111 het Prins 1-!endrikpark heeft voldoende vrijwilligers, m-aar niet 
voldoemfo financiele rn idde.len." 
lnve11tarisatil ... rapport Dierrnparken ·s-Hertogenboscl l , 2006 

'Nieuw leven nodig voor parken in stad' 
Parken in Oen Bosch aantrekkeli jker maken en een veel bel.:"tngrijkere rol geven als ontmoe tingsplt~k en voor 
tecreatie ... Aanleiding voot het parkenplan i'> de discussie over de bebou1;vlng van een dee/ van het Prins 
Hendrikpark rotidom de lJzeren Vrouv·1. Van den Eerenbeernt stelt voor orn de eentonigheid van de p!ds 
l IZP.f'ed \/roliw te doorbreken door t1Nee kunstmatige schiereilandjes. Aan de. zuidkant zou voorts eerr 
patkp-:ivi ljoen in hilt \·"later rn oPten komen. Van den Eerenbeemt doet ook de suggesti e om het park bij 
donker af te ,1 u1t en. OvNdog is de sociale veil1ghekl geg,1randeerd doordat u-len het aantrekkelijke park 
l1Et1o~ken. 

B"'b.,ms Dagblad, 5 JUii 2004 

's-Hertogenbosch: Bewoners last van Marokkaans straatterreur 
De politie erkent l1et Prins Hendrikp;,rk en omgeving extra in de gaten te houden. iviomenteel is het rustig. 
1naar buurtbewoners zijn er niet gerust op dat aan de terreur van een groer> voorrt! Marokkaanse jongeren 
een eincle is gekomen . .,Het probleem rnoet opgelost v.•orden, ander.s duikt het straks ergens anders op. " 
Brabants Di1gbl;id, novemb~r 2002 

Het park is altijd al onderwerp van gesprek geweest. Door de jaren heen is er 
veel veranderd in en rondom het park. Er zijn veel verschillende meningen 
gevormd en te vormen over deze plek, maar iets dat telkens terug komt is dat 
er volop mogelijkheden zijn om recreatieve functies toe te voegen aan het park 
en dat dit door veel gebruikers zeer gewaardeerd zou worden. Door deze 
potentie te benutten kan het park nog meer betekenis krijgen voor haar 
omgeving. 

I 



• 
Parrallel aan de Noorderweg loopt een 
hoogspanningsleiding boven de grond en liggen 
belangrijke elektriciteitsleidingen onder de grond. Dit 
zorgt ervoor dat er binnen een brede strook niet 
gebouwd mag worden. 

T er hoogte van de Noorderweg is gekozen voor een 
grote open plek binnen de wijk Orthen. Een grasveld 
met enkele speelobjecten dat zich tot een centrale, 
sociale plek binnen de wijk heeft ontwikkeld. 

• • • .. -
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Muntef 1531 won. 
voo oorl1"'l -. df1Je11:!erswi1k 
t.lUUbeJstruduur, waarb1j 11>.latief gesloten 
l:>lok en i.1r1Jefdc:rswonin1J"'r g !bouwci zijn 
orn een binnenplaat<;, binne1 1 een stelsel va11 
sr 1,:1lle. str.ater'l n plf'irt"l1 
gr out aantill ple111e11 rn 1 hntJ~ 

r lrit.1ef v Pl 11 w1r v -1 <11i0d1tonen, veel 
mensen met lager inkamen en veel 
eenouuergezi11n<'!t 1 erl engf'zlnswoningen 

Vliert 1470 won 
11a oodog!it:' 'oven;i 11qs ljk 

- e<:inent et rl op oinnenst.:10 
· slr tenr:at1t: 11 fr. 1 tin li1 hier<tJ'l:hisch -
apgebouwd rnut zowel rec.111£! al!; gaD0Qer1 
lr i .n :n lanen 

t:: nvnudige nJl:it:: v<Jfllng n met voortu111en 
lia;ikS oµ 1,1k;ia .1<1n II t1Mlqe 
V.llQI lhOVt::ll 
rel lief 11eel al lod1t1men, veei t age 
ink(lr'nenc;, veel u11111nahtelt 

Graafsebuurt noortl 839 won. 
g1 oen ktirakrer door toepuss1ng vilrt 
half open lJ(llJWbl k~f!1 , ta11ggerel\li; 
roenz.one , i<ln n U1 1"11 en buuttparken 

• l!env< ud1ge rUtJ wori1J1gEn met 
voorUJinlJes ~.rt 001ueJ..n is zonder l1tt 

- relatle \lceJ 1rnlt1allt.eil 

Graafsebutt t zuicl 985 won. 
- rbe ckr&· en eerrvoudfge rnidden 
slandswiJ~ i-eer mp<1d va11 OIJll:l ri 
:>teeoachtici Ir ,dition~ van ot,1b11u v 
n 1et <;ieslaten btiuwuloft,ken .en een 
rulmtelhk hier r his l von11 -
qe.aev 1 srratcnpatroon 
, f!lattef v I 111 w~ va11 0 luL ¥., i 

t:eno1.1derge2111nw-1 ~n veel I 11.1ur 

Hlnthamerpoort: 662 won. 
- '-Omµa ·te, duicJPffjke l'J grenscle uuu 

tiet e.:r I>le<:i .., trg ara\.. er, . ek> 11 
bou1 blOl<J<.en, 011111e -traten t!l l weo mi 
groi:n deels rdtli• 111~a: rri ,1.; vom van 
rnet1';!ppen .ifgl"'dE'lcte huiren, maar iok 
wvonrumplexen net pfatte. dal<. :n 111 
expression1stlsct1e stJJI 
rP.latie. v-"el ·men ~11 van 20 tr.It 44 Jeel 
mensen m~t faq r rnkamen en veel hullr 

Vliert 

eropvang 
.... lli-.:JlllllU Mondverzorging 
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geplande 
nieuwbouw 

Omsluitende bebouwing 

Het Prins Hendrikpark is uniek in het centrum van Den 
Bosch. Nergens in de buurt is zo'n groat groengebied te 
vinden. Daarvoor moet je al snel naar de rand van de 
stad. In de omgeving zijn wel veel kleine 
groengebiedjes te vinden, die geen van alien 
rechtstreeks in verbinding staan met het park. De 
mogelijkheden hiervoor zijn zeer beperkt vanwege de 
straten die om het park liggen. De vraag is oak of zo'n 
verbinding iets toevoegt aangezien de karakters van de 
gebieden ontzettend verschillen en zij juist sterk zijn op 
hun eigen manier. Een wandeling is natuurlijk altijd 
mogelijk. 

In de huidige situatie grenst er geen bebouwing 
rechtstreeks aan het park. Het park is hiervan 
afgeschermd door straten met bomenrijen. Deze twee 
elementen samen vormen een duidelijke begrenzing. In 
de nabije toekomst komt hierin aan de zuidkant 
verandering. Hier is wel sprake van een bomenrij, maar 
direct daar achter is nieuwbouw gepland. 
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De komst van nieuwe bebouwing biedt mogelijkheden voor 
het park. Zeker met het oog op het verbeteren van het 
gevoel van veiligheid. 

In de zuid-oost hoek voormalige BrabantBAD-lokatie is een 
nag wat rommelige zone te vinden . Hier zijn verschillende 
functies geplaatst, zoals parkeren en spelen. De inrichting 
en vormgeving hiervan is voor verbetering vatbaar. 

Verder zou het park plaats kunnen bieden aan een aantal 
recreatieve functies. Den Bosch heeft in zijn centrum 
nergens een vergelijkbaar groengebied, maar het is vooral 
erg groat en erg rustig op dit moment. Het aanbod aan 
activiteiten laat te wensen over. Dit is oak niet altijd nodig in 
een park, maar het zou wel iets kunnen toevoegen op deze 
plek waaraan veel buurten grenzen met jonge kinderen en 
waar een achtertuin vaak ontbreekt. 
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Gevoelsmatige grens van 
het park, bepaald door 
wegen. 

Onduidelijke grens, 
onduidelijke ruimte. 

Visuele relatie bebouwing 
met park, gescheiden 
door weg. 

Brede weg vormt 
barriere. 

1 Ontwikkeling mogelijk 
op mooie lokatie, geen 
uitbreiding park vanwege 
weg. Wei zicht uit 
woningen op park. 

2 Ontwikkeling mogelijk 
die onderdeel is van het 
park. Wisselwerking 
tussen nieuwbouw en 
park. Kan onbepaalde 
ruimte daar verbeteren. 

Upgraden dierenpark. 
Recreatie toevoegen in 
het park. In de vorm van 
horeca en spelen wellicht 
in het water. 

Skyline 's-Hertogenbosch 
op de achtergrond. 
Maakt het echt onderdeel 
van de stad. 

Interpretatie 

LJ 
LL) 



• 

Ottllen 695 wohlngen 

Historisch dijkdorf) 
aren '50 en '60 wijk plus wat oudere bebouwing 

T ;leranl 'Wijkje', hoga socia l <.0111.role 
Sterk verenigingsleven 
L.asl «in ron cll angP.r1d1: jo11gert!ngi- epen 
C<!. 70 % koopwonfMg r1 

Situatie 

• 
Orthen 

Omsluitende bebouwing 

De ruimte is ontstaan als vrijwaringszone van de 
hoogspanningskabels. Er is op dit stuk van het 
traject gekozen voor een minimalistische inrichting 
van de ruimte. Een groat grasveld waarop later 
enkele speelobjecten zijn toegevoegd. 

De mogelijkheden voor zo'n gebied zijn zeer beperkt 
vanwege de richtlijnen. Deze invulling blijkt erg goed 
te werken. Het veld wordt vanzelf gebruikt als speel
en sportveld voor mensen uit de hele wijk. De 
'mensen maken de plek' hier. Zij vormen min of 
meer zelf het decor met hun aanwezigheid en 
trekken op die manier anderen aan. 

De ruimte wordt aan de zuidkant erg rommelig 
beeindigd. Hier komen achterkanten en zijkanten 
van percelen uit op het veld. De percelen vormen 
geen rechte lijn aan de kant van het veld. De 
verspringing is soms wel een paar meter. Met beter 
onderhoud van de bomen en struiken die langs deze 
rand geplaatst zijn kan de ruimte mooier afgerond 
warden. 

Som 
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mast 

Opp : ca. 
17.750 rn' 

hoogspann ing 
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Inrichting 

De ruimte voelt aan als een geheel. Vaak deelt een 
straat de ruimte in tweeen. De straat die 
hierdoorheen loopt is visueel gezien echter zo weinig 
verschillend van de rest van de inrichting dat hij deze 
keer niet zorgt voor een tweedeling. 

Doordat er geen pad over of langs het veld loopt is 
het minder aantrekkelijk om er met de hond te gaan 
wandelen. Er is dan ook weinig hondepoep op het 
veld en dit zorgt ervoor dat vrijwel alle kinderen er 
voor kiezen om hier te spelen in plaats van bij de 
dichtbij gelegen Orthenplas. Een andere reden die 
ervoor zorgt dat er minder hondepoep ligt is dat het 
duidelijk een sportveldje is. Het is algemeen bekend 
in de buurt en mensen houden daar rekening mee. 

Er zijn bewust heel weinig bankjes langs het veld. Dit 
om hangjongeren te weren die hier vroeger zaten. 
Een opmerkelijke plek trouwens, want het voormalige 
'hangbankje' bevond zich recht onder een 
lantaarnpaal en in het voile zicht van de omliggende 
huizen. Twee zaken die er normaal gesproken voor 
zorgen dat hangjongeren de plek mijden. 

2 
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Rommelige rand, met 
achter- en zijkanten en 
bomen en struiken, het 
onderhoud moet hier 
verbeterd worden. 

Het geheel wordt 
doorkruisd door een weg, 
toch vormt het duidelijk 1 
geheel. 

De ruimte is eigenlijk 
ontstaan doordat het een 
vrijwaringszone van de 
hoogspanningskabels 
vormt. 

Deze bepalen dan ook 
voor een groat deel he 
beeld van de ruimte. 

Als echter beter gekeken 
wordt blijkt het veld te 
fungeren als speel- en 
sportveld, mensen 
'maken de plek'. 

Interpretatie 
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Gebruikersgroep 
Omwonenden, oudere en jongere 
kinderen, vaders, jongeren 

Gebruik 
Spelen, voetballen, kijken naar de 
kinderen, overheen rijden, hangen 

• 

Sfeer 
Weids, kil, gebeurd veel, open 

• 
Buurtfeest 15 september 2007 
Zaterdag 15 september vondt het inmiddels 
welbekende Buurtfeest plaats aan de Noorderweg 
metals therna Flower Power ...... Het feest duurde van 
13.30 tot 24.00. 
Website Buurtcornite Fort Orthen 
www.xs4all.ni/- mythai/index.html, februari 2008 

"Ik vind het prettig dat deze strook er is 
en dat er niet gebouwd mag worden. Ik 
houdt altijd vrij uitzicht. Er wordt heel 
veel gevoetbald. Vaders met jonge 
kinderen komen hier. Soms komen 
mensen speciaal met de auto om hier te 
voetballen. De middelbare school hier 
vlakbij heeft gymles op dit veld. Met 
mooi weer komen ze iedere dag. Eerst 
kwamen ze altijd met de fiets, maar die 
gooiden ze overal neer. Nu komen ze te 
voet Er worden hier ook evenementen 
georganiseerd. Bijvoorbeeld door de 
Pinkstergemeenschap een keer in het 
jaar een samenkomstdag. 

begrijpen dat mensen van de overkant 
van het veld met de auto over het veld 
rijden. Langs de weg aan die andere 
kant kunnen ze de auto niet kwijt en zo 
kunnen ze hem toch bij het huis zetten." 
(zie 'spel') 
Man (65 jaar} woont aan open veld 
( aangebeld} 

"De bankjes zijn weg vanwege 
de hangjeugd." 

De bank:jes zijn weggehaald vanwege de 
hangjeugd die hier ging zitten met 
kratten bier ... Er ligt hier niet veel 
hondepoep. Er is ook een spedaal 
hondenuitlaatveldje ... lk kan wel 

"Mensen komen hier met de 
auto naartoe om te 
voetballen." 

"De middelbare school heeft 
gymles op dit veld" 

De buurtbewoners zijn hardstikke blij met het groene veld aan de 
Noorderweg. De actieve buurtvereniging zorgt ervoor dat er 
geleefd wordt op de plek. Zoals eerder gezegd: 'mensen maken 
de ruimte'. Door hun aanwezigheid, maar zeker oak door a lies wat 
er georganiseerd wordt. Door hun verhalen gaat er iets leven op 
deze plek. Zander mensen zou de ruimte slechts een verplichte 
afstandzone zijn. 

Je kunt het veld zien als de 'markt' van de wijk of een centraal 
evenemententerrein. Maar de beste manier om de ruimte te 
beschrijven is als een informeel sportpark. 

I 
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Onbekenden takelen 
Bosschenaar (36) toe 
Op de Laagakkerstraat in de wijk Orthen is in 
de nacht van woen'idag op donderdag rand 
kwart over tvJee een mishandelde man 

"Er wordt hier veel georganiseerd. We 
hebben een erg actief buurtcomite en 
hebben hier zelfs een prijs mee 
gewonnen. Met het geld wat we toen 
kregen is deze speeltuin gebouwd. Wij 
zijn vooral gericht op de jeugd. Voor de 
ouderen is er een andere vere11iging 
Ieder jaar wordt op dit veld het 
Septemberfeest georganiseerd voor de 
buurt. Er staat dat een grate feesttent 
op het veld. Bij de Orthenplas is veel 
minder mogelijk. Dat ligt helemaal vol 
met drollen. 

"Elk jaar wordt het 
Septemberfeest hier 
gehouden. We hebben een 
zeer actief buurtcomire." 

Er is vrij veel overlast van jeugd uit de 
Sprookjeswijk die hier op weg naar de 
stad doorheen komt. De speeltuin is ooit 
in brand gezet." 
Vrouw (35 jaar) met kind ( 4 jaar} bij de 
speeltuin, lid van het buurtcomite 

I 
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• 
De nieuwe vorm voor 
succesvolle pleinen? 

Het Taxandriaplein is ontworpen als 
ontmoetingsplek voor de arbeiders die 
in de wijk eromheen kwamen wonen. 
Vroeger werkte het nog zo dat mensen 
elkaar op een plein ontmoetten en 
vervulde zo'n plek een sociale rol. 
Vandaag de dag is er vrijwel geen plein 
meer waar deze rol nog vervuld wordt. 
Het Taxandriaplein echter, is door 
telkens te veranderen, met de tijd 
meegegaan. Door ingredienten toe te 
voegen zorgen de omwonenden ervoor 
dat het een openbare ruimte blijft waar 
dingen gebeuren, waar het sociale 
leven vorm krijgt. 

Soms kan een plek goed gewaardeerd 
warden, niet door zijn schoonheid 
maar door zijn functionaliteit. 
Omwonenden hebben er zelf voor 
gezorgd dat het plein, dat kort geleden 
nog een parkachtige uitstraling had, 
meer functies en een praktische 
invulling heeft gekregen. Blijkbaar 
vinden de bewoners de mogelijkheden 
belangrijker dan de uitstraling van de 
plek. 

Verschillende culturen komen hier bij 
elkaar en mensen leren 
vriendschappelijk naast en met elkaar 
te leven. Dit zijn de functies die vroeger 
door de steenachtige pleinen vervuld 
werden. De huidige invulling is met 
name gericht op kinderen, die er op 
hun beurt voor zorgen dat ouders met 
elkaar in contact komen in de openbare 
ruimte. Wellicht is dit de ideale vorm 
van hoe ontmoetingsplekken in deze 
tijd ingericht moeten warden. 

• • 
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• 
Hoogspanning of 
ontspanning? 

Het veld aan de Noorderweg is in 
eerste instantie restruimte. Ruimte die 
niet bebouwd mag warden vanwege de 
hoogspanningskabels. Maar deze 
ruimte is veel meer dan een restruimte. 
Het veld wordt gebruikt voor sport en 
spel, voor evenementen en om te 
hangen. Allemaal bezigheden van 
mensen in hun vrije tijd. 

Een simpel grasveld moet dus zeker 
niet warden onderschat. Het is hier 
zelfs van onmiskenbare waarde voor de 
wijk als ontmoetingsruimte. 

Enkele punten die bijdragen aan het 
succes van dit grasveld: 

Fysieke factoren: 

- Voldoende groat 
- Kale inrichting 
- Geen hondepoep 
- Geen water 
- Geen/weinig rotzooi 
- Goaltjes 
- Speeltoestellen 

Sociale factoren: 

- nabijheid van scholen 
- actieve buurt(vereniging) 

• 
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Gebruikersgroep 

.. 
r --

Wijkbewoners, kinderen, moeders, 
jongeren, vaders 

• 

Gebruik 
Spelen, voetballen, kijken naar de 
kinderen, doorkruisen 

• 

Sfeer 
Druk, gebeurd veel, rommelig, 
levendig 

• 
Onbekenden takelen Bosschenaar (36) toe 
Opening wijkspeelplaats Taxandriaplein. 
Dit is een hele bijwndere d,19. Bewoners uit de Muntel hebben zelf heel 
actief de verpetering viln het plein opgepakt. Er is een mooie speelplaats 
en er is een Richard Kraj icek veld: voetbal en tennis. Oat is mogelijk door de 
handen in I te slilt.lll: gemeente en Krajicekfoundation doen wat en 
bewoners hebben zelf enorm veel sponsorgeld bij elkaar gehaald. Oat is al 
rnooi, mooier is dat jo hg en oud op dit plein samenleeft Het vvelzijn van 
rnensen in de buurt is gebaar bij bewoners in beweging! Ac.tieve 
Muntelaars: jullie zijn Goud' 
Website www.barteigenrnan.nl (wethouder), 31 oktober 2007 

'In minuut verandert je leven' 
Natasa Mandie (24) had gedacht dat ze koel zou blijven als er ooit een 
overval in haar cafetaria De Taxander in Den Bosch zou worden gepleegd. 
"Als mensen vrnegen o f ik niet bang was voor een overval dan zei ik 'Nee, 
hoor ik bicd hem gewoon een frietje aan' Maar de gewapende overval die 
op 14 januari werd gepleegd op het bedrijf aan het Bossche Taxandriaplein 
heeft haar zo gesd10kt dat zij nag altijd hulp krijgt van slachtofferhulp . 
Brabants Dagblad, 13 maart 2007 

25 april Koninginnedag activiteiten op 
Taxandriaplein 
Koninginnedag 2007 wordt een bijzondere dag. Op maandag 30 april 
brengt de koningin een bezoek aan 's-Hertogenbosch. In de binnenstad 
,.vordt een groots fee_st georganiseef<.l en de verwachting is dat vee/ 
80sschenaren hierb ij aanvvezig willen zijn. Dadrorn is besloten dit jaar niet 
op Koninginnedag zelf, rnaar op woensdag "25 <1pril een opwarmer voor d i t 
grate feest te organiseren op het Taxandriaplein. Het kinderwerk V>n 

Divers org~niseert in samenwerking met stichting De Hobbel deze jaarlijks 
terugkerende act iv1teit . 
Vl/ebsite www.divers.ni, LOO? 

Speelstratendag /feest Taxandriaplein 
Ook op het-raxandriaplein wRs het afgelopenzondag 21september 2003 
een drukte v.:in jf'w elste. De vrijwil liger'jStiLhting De Hobbel, Diver~ 

hadden er een buurtfeest georganiser:ird. Aanleid ing w t; ndd:iit het 'lUCce s 

van vorig jaa r, het JOO -jarig bestaan van bgen ~ez1' die oak een duit in het 
zakje deed .. 
f\lieuv1sbrief B.ast io!'1 Oranje, 21 septe1r1ber 2003 

'Je houdt altijd een aantal klieren' 
De ovedast door h(1ngje1Jgd op hel K<:1pe!aan Koopmansplein is al ruim 
ti,,vee jaar t!'t.!n <J r'OOl prob! min de 1N1jk De- Muntel. Tot ergernis van voor.i l 
de bewoner~. in de ppartPme nte11 'iv;un I Carre heeft de gemeente nog 
steeds geen slrt1c<t11 ele oplos>ingen gevonden. 

.. . Het plan om een nieuw voetbalveldJe te plaatsen op het Tax~ndriaplein 

heeh voor VE.1el opschudding gezorgd bij rl~ o.rnwonenden. Kunt u d ie 
reactie begrijpen? 'Die rnensen hebben hPt idee ,1thte< her plan verkeerd 
begrepen. Door een veldje aan te leggen op het Taxandriaplein kun je de 
plaatselijke jeugd daar houden; niet om de jongeren van het Kapelaan 
Koopmansplein daar naartoe te verplaatsen ... Blijtt ieder~en 111 zijn e19e11 
b uurt, ddn is e.- meer sociale c.ontrole t::-n veranti.voordt:lijksgevoel. Ah; we 
dat goed doen, dar: heb je met m inder g1ote groepen en minder grote 
problemen te maken. Ef zUl len natuurlijk a!tijd 'Nc1t klieren tussen zitten, 
maar dat hou je altijU." 
Brabdnts Dagbl,1d, JI juni :>003 
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Het circus Amar slaat zijn 
tenten op te 
' s-Hertogenbosch 
Voorstellingen op 22 en ;>J mei 1934. 
Standpl•ats Taxandriapl~in op de i•iluntel. 
Provinciale Noordbrabant<..ch~ en 
's-Hertogenbossd1e Courant, 17 mei 1934 

Het Taxandraplein is een plek met geschiedenis. Het is een plek voor het volk 
en is dat altijd al geweest. De plek verandert door de tijd. Hij is ooit bedoeld 
om lager geschoolden bezig te houden zodat ze geen verkeerde dingen 
gingen uithalen. Sinds enkele maanden is er een voetbalveldje aangelegd met 
hetzelfde doel alleen nu zijn de hangjongeren de doelgroep. De bewoners van 
de wijk de Muntel hebben invloed op hoe de plek eruit ziet en hoe deze wordt 
gebruikt. Zij zorgen dat er dingen gebeuren en dat er evenementen naar de 
plek toekomen. De betrokkenheid van bewoners met het plein is hoog. 
Mensen zijn trots op hun plein. 
Het plein zorgt ervoor dat kinderen van allerlei culturen, door middel van 
sport en spel met elkaar in aanraking komen en met elkaar overweg kunnen. 
De toleratie is erg hoog. De speeluitleen levert hier een belangrijke bijdrage 
aan. Het ondersteunt en stimuleert kinderen en volwassenen. 

I 

"Ik woon hier in de buurt. Dit is de 
eerste keer sinds het nieuwe 
voetbalveldje er is, dat ik hier loop. De 
speeluitleen is er al zo'n 10 jaar. Het 
werkt erg goed. De kinderen kunnen 
punten verdienen als ze goed opruimen. 
Ze krij gen dan l!Jiteindelijk iets. Ik heb ze 
een paar j aar terug een kopieerapparaat 
kado gedaan .. . Vroeger kwamen er veel 
buitenlanders hier . Nu nog wel een 
aantal op het voetbalveldje. Iedereen 
kan hier leuk spelen. Er komen vooral 
kinderen uit de straten hier in de buurt." 
Man (50 jaar) aan het wandelen 

"Gelukkig is er hier geen 
hangjeugd ... Het is f ij n wat groen voor 
de deur. Groener mag altij d ... Er zijn 
vaak moeders met kinderen hier." 
Man (45 jaar) aan de auto aan het 
klussen 

"De kinderen kunnen punten 
verdienen als ze goed oprui-
men." 

"Het wordt allren Qebruikt 
door mensen uit de Muntel" 

·H!'t peeJveldje verderop (h •rm 
bed ell ze het Taxantjrhpl, In) word1 
'(1.'I gebrulkt. All1<en dQO;rnian<;e!l <;11 in 
de Mu11tel wonen. Het heelt de afmetin 
qen v<111 eetr voetbalveld. Dil was toe11 
om l'.l. mensen die in tie vo1ksw1)k. 
kwamP.11 wcnen r!JS1Jy t!! 11ouder1. Om t~ 
.wiven dat i fl geen u11rust g!ngen 
vero¢nakt'n ... H I 8 ]o;1ar geletlen 
opnieul" ing.;rirhr .en nu din ze er weer 
rnee bez1g," 
Vrouw ( 40 jaar) op ongeveer 100m van 
lml plein op weg van t1e l.Jakker naar 
llUJS 

"Het werd aangelegd an de 
mensen die er kwamen wonen 
rustig te houden." 

'Du lmilstc jar >n wordt htl plell1 steeds 
rukker Er komen steeds meer jol'lge 

91,:1innen tE wonen. V~ r w rd hf't 
r1l -in v-erwaarloosd, nu wonit l:!f hard 
aan gewerkt Man (30 Ji:"lar) met kind ( 3 
ja Hr} en hond 
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• 
De Orthenplas is gelegen in het oude dijkdorp Orthen. 
In de plas ligt een eiland met daarop een oud fort uit 
1630. De plas loopt nog deels door als een tweede (de 
eerste is gedempt) gracht om het fort. Half om de plas 
loopt een wandelpad door een parkje. 
Achter het eiland ligt een pad over de dijk waar sinds 
kort geen auto's meer mogen komen. Een landstrool< 
loopt door in het water, voornamelijk bedoeld voor 
vissers. Ten noorden van de plas bevindt zich een 
dierenparkje. Het park rondom de Orthenplas wordt 
met name gebruikt door hondenuitlaters, vissers en 
'hangouderen'. 

• • • 



Situatie 

Muntel 1531 wanlngen 

vooroorl 1gse a1 be1c1er-.wijk, eerste ultbreidlngsw!JI<. 
d11bbeist11Jctuur1 waarb1j rel<1tiei 9estoten blokken 
arbeid"l'iiW ntngen ~U1'/tl 111 om ePn 10l iinenolaats, 1in ,~ 
een ~telsel van SITIJ lle straten i:n pioinen 
d2 wonlng1m 11.eliben mefl:!. - 1 geen voo1 Llllt : 
groo1 <1an i plt:tn!!n en hnfj 
relali..1 veel huur vtl!el ~1Jlod1t111en1 veEI mel'lS{·p met lager 
lrtkorn 1 en ~I uderi:Jt:irnnen e~ngezini;wor11n9r11 
rEialJel veel 111braak, dl!!i5tal en UVL>ri.JSt van groepen )~en 
(s ms d ugshegrulk) 
hoqe tolerantie, veel :iandacl1t voor sporl i: 1 cultuur 

Muntel 

Omsluitende bebouwing 

Het ~9xandriaplei_n is volgepropt met zoveel 
mogel1Jk versch1llende functies, parkeren 
afvalverzamelen en een heel assortiment aan 
voorzieningen \'.Oar kinderen, speelveldjes, 
skatebaant]es, khmrekken, een tafeltennistafelL 
een zandbak enz. Elke vierkante meter wordc: 
benut. 

De aankleding hieromheen is welliswaar groen 
toch heeft de ruimte een vrij kale uitstraling. Door 
de ruimte wat parkachtiger, natuurlijker aan te 
kleden kunnen het praktische en het v1suele effect 
elkaar versterken. De plek is al druk bezocht, maar 
het verblijf kan veraangenaamd warden. 

• 

Inrichting 

De ruimte begint als het ware al bij de gevels 
van de omliggende bebouwing. Er z1Jn kleine of 
geen voortuinen. Het zicht op het 
Taxandriaplein is goed. Hierdoor ontstaat een 
veilig gevoel. 

Toch o_ntstaat hier niet het privegevoel dat bij 
de kleinere veldjes (elders in Clit draaiboel< 
behandeld) wel het geval is. De ruimte is 
daarvoor te groat. Er z1jn teveel omwonenden. 
Het Taxandnaplein is auidelijk een openbare 
ruimte van de hele wijk de Muntel. 

Opp: ca . 
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.. ·! .. Optimaal zicht van de 
omliggende bebouwing 
op de ruimte. De ruimte 
loopt gevoelsmatig door 
tot aan de gevels. 

Het Taxandriaplein is 
volgepropt met zoveel 
mogelijk verschillende 
functies, verbonden door 
paden, de ruimte wordt 
optimaal benut. 

Oak al doet de naam 
anders vermoeden, het is 
geen steenachtig plein. 

Het is echter oak geen 
natuurlijk parkachtige 
ruimte op dit moment. 
De ruimte is praktisch 
ingericht. Door de 
speelvoorzieningen 
binnen een parkachtige 
omgeving te plaatsen kan 
de ruimte kwalitatief 
beter warden. 

I nterpretatie 

L I 
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Orthen 695 woningen 

Historlsi:-h d Jkdorp 
Jaren 'SO en '60 w1J k. plus wal oucle1e IJebouwing 
Toi ranl · l'lljkje', 1109 · fl(•ciale irirtile 
5terJ.. veremglngslt:ven 
Last viln 1ondha11ge11tt" io11g rengroepen 
Ca. 70 'Yo l\oopwonrngeo 

Situatie 

• 
schilderszaak 

Omsluitende bebouwing 

Dit groengebied in Orthen bestaat uit een parkje 
met een plas en een schiereiland met daarop een 
fort. De twee lijken las van elkaar te staan. Terwijl 
het water toch als een gracht om het schiereiland 
loopt. Een bomenrij op de grens van het eiland 
beperkt het zicht. 

Op het eiland is plaats gemaakt voor het 
verenigingsleven van de buurt en in het oude fort 
heeft een aantal kunstenaars een atelier. Aan de 
groene ruimte hier is verder geen zorg besteed. 
Het oogt als restruimte. Het eiland is erg 
kleinschalig en introvert. 
Het park zelf is vrij minimaal ingericht met gras en 
bomen geplaatst in zichtlijnen vanaf de straten die 
op het park uitkomen. Het park is met name 
bedoeld voor vissers en wandelaars. 

• 

Inrichting 

Het park en het schiereiland zijn twee op 
zichzelf staande werelden. Door de twee 
werelden aan elkaar te koppelen of incidentele 
fysieke of visuele verbindingen te maken, 
kunnen de ruimtes elkaar versterken en warden 
de mogelijkheden uitgebreid. Verenigingen 
kunnen bijvoorbeeld vanaf het eiland 
wateractiviteiten organiseren en vissers kunnen 
aanmeren op het eiland. 
Een positieve bijdrage zou oak kunnen zijn dat 
het mogelijk wordt om een rondje rand de plas 
te lopen waarbij je de groene ruimte niet hoeft 
te verlaten. Op dit moment moet je in de 
noord-oosthoek een stuk tussen bebouwing 
doorlopen. Een skate- of hardlooprondje 
behoord dan ineens tot de mogelijkheden. Oak 
de aanwezigheid van het fort wordt dan nag 
eens extra benadrukt en onderdeel gemaakt 
van de omgeving. 

Opp: ca. 
65.000m' 
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Interpretatie 

Het groengebied in 
Orthen bestaat uit de ene 
wereld binnen de andere 
wereld: 

•• 1.Een besloten eiland : 1 ~ 
••• waarop het 

verenigingsleven bloeit. 

2.Daaromheen een L~ 2 strook water en een 
groen wandelgebied dat 
doorloopt in de 
omgeving . 

De twee weretden zijn 
totaat niet met elkaar 
verbonden terwijl ze 
elkaar wet zouden 
kunnen versterken. 

Door koppelingen te 

J maken bijvoorbeeld in de 
vorm van bruggetjes of 
steigers kan dit tot stand 
warden gebracht. 

i Om een mooi zicht vanuit LI de woonstraten te krijgen 
• zijn boomproppen in de •• 

zichtlijnen geplaatst. 
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Sfeer 
Dorps, gezellig 
Op eiland: besloten, met geschie
denis 

Gebruikersgroep 
Wijkbewoners, ouderen, ouders 
met kinderen 

Gebruik 
Hond uitlaten, wandelen, vissen, 
zitten, praten 

• 

"Er wordt hier niet veel gespeeld. Er 
worden wel veel honden uitgelaten en er 
wordt gevist in de zomer. Volgens mij mag 
de hond hier eigenlijk niet los." 
Jongen (15 jaar) met loslopende hond 

"Het is een dorp in de stad." 

Onbekenden takelen 
Bosschenaar(36)toe 
Op de Laagakkerstraat in de 1,.vijk Orthen is in de nacht van woensdag op 
donderdag rond kwart over tvvee een mishandelde man gevonden. 
Brabants Dagblad, 21 februari 2008 

Raad wil vaart achter sortiebrug 
Een groot deel van de Bossche gemeenteraad vvil sne.I een sortiebrug 
aanleggen vanaf de Citadel over de Aa. Zo'n brug lag er ooit eerder, en 
moet nu onderdeel vvorden van een wandelroute vanuit de binnenstad 
over de Citadel richting Orthen. 
Brabants Dagblad, 14 februari 2008 

'Moet er eerst een hond overreden worden?' 
in Orthen trekken al weken bij de 9emeente aan de bel vanwege het 
nieuwe uitrenveld op de hoek van de Orthense Hoven en de 
Sc haarrnee s terst raat. 
Brabants Dagblad, 26 rnei 2007 

• Het is Uitzlcht is hetirlijk. Hel park wordt 
drUk .bezod1t Cloer de buurt door 
wandelaars en lnderen. Er ·ziUen hler 
altijd veel hangouderen met sterke 
vertialei. Vanllaar het 'leugenaarsbankje' 
(zie 'spel'). Oaar heefi mijn vader nog mee 
in de krant gestaan." -Trjdens het ges:prek 
ha len de kinderen vana11es uit l1et water, 
de vrouw laat ze hun ga119 9<1an- "Het is 
hler eel'\ dorp in de stad, recte~en kent 
elkaar ... Er <:ijn nia;ir weirllg allochtonen. 
Wei veel lorge kindererr efl alleenstaande 
fluderen. Er wordt voor de Qtideren vari 
a lies georg•miS'eerd 111 he buurthuls blJ ne 
foft,w 
Vrouw (3S jaar) met klnd ( 4 jaar) en 3 
buurtkinderen, woont .aan de plas 

· 1~ loop h1er iedere dag een rondje en 
gt;et miJn Qude brood i!ilP di\ beeslje. lk 
~om hler .al 54 Jaar Soms 0111 ik mensen 
tegen en dan maak lk even l!en 
praat)e .. . lk heb gecm lest van de 
liot'ldepoap. Jk snap wel dal je (J.i: hantl<'!ll 
nlel tegen 1<unt haurten. " 
Om;i (85 jaar) !Jlj t1el di renparkje 

Het parkje wordt als perfect ervaren om de hond uit te laten. Het 
is alleen niet toegestaan hier. Er wordt veel geklaagd over 
overlast, maar alternatieven zijn in de omgeving niet direct voor 
handen. 
Verder is het verhaal achter deze plek dat het al sinds jaar en dag 
een ontmoetingsplek is voor bewoners van de wijk. Ook nu nog, 
nu velen van hen bejaard zijn geworden. Het draagt bij aan het 
dorpsgevoel dat hier heerst. 
Het fort laat nog een deel van de geschiedenis zien van wat zich 
hier vroeger heeft afgespeeld, nog steeds robuust van buiten, 
maar op een kunstzinnige subtiele manier van binnen. 

"Op zich is het een mooi park, het enige 
gr6te nadeel is de hondepoep! Je kunt je 
kinderen niet uitlaten hier. Niemand gaat 
op het gras. Dan ben je wel gek. Misschien 
moet er een dispenser komen ... Er komen 
hier alleen mensen uit de omgeving of 
mensen die net iemand begraven hebben 
hiernaast (ligt een kerkhof) en even een 
rondje lopen." 
Man (35 jaar) met 2 kinderen (4 en 6 jaar) 

"Hei fart heett een hele elgen 
gesdlledenls. liel Is I ra hllg dat ie er op 
dere man er rnee .zljn mgeg<ran an er 
areUers van gemaal<.t hcbben. Veel beter 
dan zo·n museum met harna55en." 
Klmstenares. (38 jaar) heeft haar atelier in 
llet rort 

"Er zitten hier altijd veel 
hangouderen met sterke 
vertialen." 

"Volgens mij ma~ de hand hier 
eigenlijk niet las. 

r 
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• 
Is ontmoeting te 
ontwerpen? 

Uit de analyse van de twee veldjes aan 
de Concordialaan volgt dat deze vraag 
beantwoord kan warden met een 
volmondig JA. De veldjes zijn niet 
zomaar een restruimte tussen de 
bebouwing. Nee, het is een ruimte die 
met opzet zo is ontworpen dat men 
elkaar er kan ontmoeten en zich er veilig 
voe It. 
De verbondenheid met de ruimte die de 
bewoners hier voelen zorgt ervoor dat de 
waardering van het veldje zo positief is. 
Kritiek is nauwelijks te vinden. 

Wat hieruit geleerd kan warden is dat de 
volgende punten een positieve bijdrage 
leveren aan de buitenruimte als gekozen 
wordt voor bebouwing met een vrij grate 
dichtheid, maar waarbij een 
hoogwaardig woonklimaat gewenst is: 

- een autovrije ruimte 
- een afbakening van de ruimte (hier in 

de vorm van de voortuinen en 
een trottoir) 

- verbondenheid met de ruimte 
creeeren (hier door de 
voortuinen onderdeel te laten 
zijn van re ruimte) 

- openbare ruimte op het zuiden 
orienteren 

- een ruimte maken die besloten 
aanvoelt door de vormgeving, 
niet te groat en omsloten 

- woningen bouwen die geschikt zijn 
voor jonge gezinnen met 
kinderen 

Een ander belangrijk punt dat indirect 
bijdraagt aan het succes van deze veldjes 
is de locatie. De Concordialaan is vlak bij 
de binnenstad gelegen, ingepast in een 
heel nieuw gedeelte van de stad. Dit 
heeft vrijwel zeker meegespeelt in de 
afweging van de bewoners om hier te 
gaan wonen. Als deze woningen aan de 
rand van de stad hadden gestaan waren 
er heel waarschijnlijk andere mensen op 
af gekomen. En de bewoners, jonge 
stellen met kinderen, zijn op hun beurt 
weer bepalend voor het al dan niet 'tot 
leven komen' van de ruimte. 

• 

Opp: ca . 
2.000 m 
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• 
Is fort Orthen 
geschiedenis? 

De Orthenplas is van oudsher 
onderdeel van de verdedigingswerken 
van Orthen en 's-Hertogenbosch. Hier 
is nu niet veel meer van terug te zien. 
Het fort ligt verscholen op het eiland. 
Toch weten buurtbewoners dat het er 
is en wordt het eiland waarop het fort 
geplaatst is gebruikt door veel 
verenigingen. 
De geschiedenis van het dorp leeft in 
de hoofden van de mensen. Het is een 
gemiste kans dat dit erfgoed zo weinig 
wordt betrokken bij de rest van de wijk 
en de plas. Als de connectie van het 
eiland met de rest versterkt wordt, kan 
het gezamenlijke geheugen oak 
zichtbaar gemaakt warden. 

Verder is er niet veel aan te merken op 
deze ruimte. Hij is er, functioneert naar 
behoren en levert een belangrijke 
groene bijdrage aan de wijk. Een open 
ruimte waar even tot rust kan warden 
gekomen, prima geschikt voor een 
ommetje. 

• • • ...... 
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Gebruik 
Spelen, op kinderen letten, kletsen, 
eten in de zon, barbequen 

Steer 
Gemoedelijk, huiselijk, veilig, beschut, 
besloten, geordend 

• 
•• •• 

Gebru ikersgroep 
Bewoners, kinderen, ouders, veel 
starters 

Speelvoorzieningen door gemeente aangebracht 

"Als er geen groene ruimte waP 
geweest, zou er geen contact zijn 
geweest." 

"Het maakt niet veel uit of het wel of niet bij 
de stad past, ik vind het vooral 1heel fijn . Het 
grasveldje is vooral heel praktisch, het park is 
vooral heel mooi. . .lk ben aan het wachten en 
ga dan vast even lekker buiten staan hier. Het 
is prettig om hier te zijn. " 
Vader (35 jaar) met dochter (3 jaar) op de arm 

"Ht>..t voelt aan .aJs nen Val<antieparK hit!r vim.Jeri 
Wlj n1et de hele buurt. Er 1s veel socillal mnlact. 
Oat l<Omt oak om(Jat di! tulneo op 11el noordeJ 1 
LIJn en led ~, de zon flier op,zoekl. De. 
inensen van de overkant, rnet de hJfn op tlet 
zuide11 , z1e je bijna niet bulten h1er. Het Lljr1 
andere mensen, met klei11erc woningen ... Voor 
le gevoel is hel een klaln wlJkje Op zich .. . Ue 
1i1ensen van het <1ndere veldJe wllde11 geen 
spet:l(.oo>teUen <J[lldat u.: dachten dal daar 
hantjJeugd op af komt, maat in hel pa 
(aangren.rer1de Westerpark) 1s het tii:eef 
dookerder, daarorn gaat de han9)eugd daar 
eerder heen dan hier. Ook omdat de keukens 
itltemaal 1ict1L hebhen op het veldJB. El" Is 
sowleso wtllni(l rontac.t U1Sse11 ill! mnnsen van 
Liil veldje en Ml ndere vt1.ldje. De kinde1en 
g;ian wet van hel en11 naar he\ a"*-1ere veld}i=, 
d.,. outler.. nlflr." 

Vrouw (32 1aar) is buiten aan l1et e:ten rnet 
zoontje (:i! jaar) en buurmeiaje (-l jaar ). Buren 
7.ltten ook blllten op nun ltapje 

Vier jonge auto-inbrekers aangehouden 
Dankzij een getu ige hee ft de po liti e zondag1111ddag vier jonge aulo-inbrekers kunnen aanhouden. ZiJ hadden 
rond half een een auto opengebroken op de Concordialaan. 
Brabants Dagblad, 21 januari 2008 

Vervangen eiken Concordialaan 
...U it de resultaten van het onderzoek b lijkt dat een aantal bomen niet voldoende stab iel is en clus gevaar 
oplevereh voor de omgeving ... ln overleg met het bewonerscomite "Cohtorclialaan'' is een nieuvv bornenplan 
opgeste ld voor de Concordialaan. Het plan bestaat uit het rooien van 14 bomen en het aanplan ten van 23 
nieuwe bomen. De eiken langs de Concordialaan aan de zijde van het park warden gespaard. 
Website www.nieuwsbank.nl, 3 maart 2005 

"Er is vrij veel contcct hier tussen de me.nsen. Het 
is wel oppe1vlakkig wat ons betrefL Ouders ge.ven 
de bilbyfoon all(\ elkaar . Ats er geen g, oene 
rulmte, maar een weg rou zijn gewet!Sl 1.0u er 
geen conlat.i: 'Zijn geweesL ledereen lil 
znndagri1lddag~peetdag bull.en. l\lle ouders OIJ de 
trcwies.. Af en toe wordt er gebarlle(llled " 

Man (32 jaar) met 2 kinderen 
(Oen 3 jaar) 

"Inrichting is niet nodig, dat trekt 
alleen maar hangjeugd aan." 

Bewoner noordelijke veldje 

"Ze waren bang dater hangjongeren 
op de speeltOestellen af zouden 
komen, maar het is hier veel te licht." 

Bewoonster zuidelijke veldje 

" Door de komst van kinderen is er 
veel meer contact onstaan." 

" Het voelt aan als een vakantiepark.'' 

"Kinderen spelen vaak in de speeltuin verderop, 
omdat er zoveel water is mogen ze er niet 
zelfstandig heen. Ze blijven wel heel goed voor 
het huis hier .. .lnrichting is op dit veldje niet 
nodig, dan komt er alleen maar hangjeugd . Dit is 
een erg nieuwe wijk, met veel twee-verdieners. 
Eerst leefde iedereen langs elkaar heen. Doordat 
er kinderen zijn gekomen is er veel meer contact 
ontstaan. In de w inter is dat veel minder .... Ook al 
hebben wij geen kinderen, vinden we het toch 
leuk clat er nu meer leven is op hel veldje ... In de 
wijk komen vrijwel geen honden voor. Wei veel 
katten ." 

Stel (30 jaar) is de ramen aan het wassen 

Met name de levensfase waarin mensen die aan het veldje wonen 
verkeren, is bepalend voor het wel of niet gebruik maken van de 
ruimte. Zadra mensen kinderen hebben, gaan ze gebruik maken van 
het grasveldje. In woningen ten zuiden van de veldjes wonen vaak 
mensen die aan de derde wooncyclus toe zijn, deze woningen zijn 
goedkoper en kleiner dan de noordelijke woningen, waar vaak jongere 
mensen in hun eerste of tweede koopwoning wonen. 

Zander groene ruimte zou er vrijwel geen contact geweest zijn tussen 
de bewoners. De groene ruimte speelt hierin een cruciale rol. 

Het goede zicht op de veldjes en de verlichting zorgen ervoor dat er 
geen hangjongeren komen . 

\j .. I ___. 
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Situatie 

so C'hvcld 1529 woningen 

l~tll I nr.1 uorJuq~ 'iOOhllUUfljes ri (" 11 tJ/'f"Jri)ventertein 
t:l1vE:f'S.: typeri »;·or 11ngen, v.irlerericl van 
grondgebonden .beneden.1 LJovenwoningen toi 
a~•r>arterriE!l 1ti;n 
de1'ils (Concoraia) won1ngen u1t begin d~c eeuw 
WFlnlg grot>n lri ouue de~1 
reldliefve"'I hullTWoningo::n. it ln1. koop 
veet 1 irniniillte>il en vervuil1ng; herslruWJrerrn,gsgebied in 
hel ~adet v.ar1 h(;!l GrotestEd !l!Jel,.1ci 
tli)na 5D'lo allochlomm (3U LUILUrer1), veei wer~i:Jooshe1u, 
bl1n,1 SOtJJ laag 111kornen 
gernoedeli jk, 0Jit:J.1ren lr>ven 11 iet met mari1 n<1ssr lkaar 

Paleiskwartier 809 wonin9en 

voorn1all;,i o::arrjllentt<m::rn. omgeb0uwd 5inds 1~' 
ePl'1 n1eu t11u1t 1fu11clfonee1 f!n Jmggti1e.d rt ig wE'inig 
levei1d1'1 
ovP.rl1)op van 11 aaT111uJllng oo de 111stcrische binriensmci 
tfive~e oride1 w11s1nstellingen 
relahet veer koopwrnw1ger 1 
hoge we1kg8egSl'\heid 
vcoral ionge rnensen en ouderen met hooo 1nkonien 
v~I aulD lt1braak 
beworrers li;ven op t1chze1r 

• 

- gemotoriseerd vervoer 
trottoir 

Bosch veld 

Omsluitende bebouwing 

Paleiskwartier 

De twee veldjes aan de Concordialaan verschillen 
slechs op een punt van elkaar, de 
speelvoorzieningen. Op een van de veldjes zijn 
(op verzoek van bewoners) enkele 
speelvoorzieningen aangebracht door de 
gemeente. Uit het 'spel' blijkt dat dit niet van 
invloed is op de frequentie van gebruik. Seide 
veldjes warden volop benut. 

Wat van grate invloed is op het gebruik, is de 
aanwezigheid van de trattoirs die helemaal rand 
de veldjes lopen. Een trattoir vormt een duidelijke 
begrenzing van de ruimte. Dit is erg makkelijk uit 
te leggen aan de kinderen en bevordert het 
gebruik. Verder speelt mee dat het een autovrije 
ruimte is en een vrij besloten ruimte. 
De trapjes van de aangrenzende woningen komen 
uit op de veldjes. Omwonenden bezitten dus als 

het ware een stukje van de ruimte en voelen 
zich hierdoor veel meer verbonden met de plek. 
De drempel om er te verblijven is lager. 
Nag een belangrijk punt tenslotte is de ligging 
van de kleine achtertuinen op het noorden. 
Mensen zoeken al gauw de zon op. Bewoners 
van de noordelijke kant van het veld maken 
veel meer gebruik van de openbare 
buitenruimte, dan bewoners aan de zuidkant 
die hun achtertuin juist op het zuiden hebben 
liggen. (zie 'verhaal'). 

De vorm van het veld draagt bij aan dit 
besloten gevoel. Een ruimte die aan een kant 
smal toeloopt, aan twee zijden wordt omsloten 
door bebouwing en aan de laatste zijde door 
een park. De plek is duidelijk ontworpen waar 
hij voor gebruikt wordt. 

Opp: ca. 
2.000 Ill 

• 

I I I I I Trottoir loopt helemaal 
rand het veldje en vormt 
een duidelijke 
begrenzing. 

N/Z 

Trapjes zijn een eigen 
ruimte in de openbare 
ruimt~, hierdoor voelt 
men z1ch meer 
verbonden met de plek. 
De drempel om op het 
veldje te zitten wordt 
hierdoor lager. 

De zuidelijke orientatie 
van het veldje t.o.v. de 
noordelijke orientatie van 
de kleine tuinen, zorgt 
ervoor dat mensen op 
het veldje verblijven. 

Interpretatie 

LLI 



Centrum ( 437 t won1ngen) 
gestid1t in 118S, m1ddeleeuws !>tratenpatroon 
rl11:!11SElijke. schaal, de hi<J.vrischP ge elarrhiLcluur er\ cfe 
cl1ve1s1teit in bouwstrjlen 
in de. l9e Eeuw wP.rden de n1eeste rrtidd.eleeuwse vourqevels 
v rvcngi::n door een 'rn,Jdt:me' p11i . 
ln de I op van de jaren '60 keerde hel besef voor behoud 

rr herstel van de oude Binnenstad terug. In 1972 werd de 
Bossc11e Binnenr.tad aangewezen tot l1eschermd 
tadsge:ddil. 5tralen en Jllelnen WP.rden herih9ericht 

relatief wemig koopwoningen, relatref veel 11oge rnkomem; 
rPlatfef extreeiT' veel autn lnbrilken "'n gew ldsOelir.:ten 

't Zand (1220 woningen) 
le 1.Jitbreid!f'lg ~uiten de S(<ldswailerr ( 1890-1910). 
de hoofdstruct:uur van 't Zand is eenvoudrg en etfectie . 
Ka lde1 isliek voor deie buurt 1~ het grt.ll'e actnlal 
versch1l l nde tundies, o.a. J1et st<ltion en een cultureel 
ce11frun (Verkcldefabriak) 
relatief e.xtreem veel autoinbr·aken 

• 
3v+kap 

' t Zand 

Centrum 

Omsluitende bebouwing 

De Stadsdommel is een belangrijk element van de stad. 
Vroeger was het nag een onderdeel van de 
verdedigingslinie van Den Bosch. Op dit moment wordt 
dit gerenoveerd. Tegenwoordig is het een opvallend 
groen blauw element midden in de stad dat even de 
ruimte geeft om een luchtje te scheppen. 
Aan de westkant van de Dommel is de Vestingmuur 
hersteld en zullen de komende jaren nag enkele 
uitzichtpunten in de vorm van bastions verschijnen. De 
andere kant blijft een natuurlijke oever. Aan beide 
kanten grenzen schitterende oude herenhuizen aan de 
Dommel. Aan de oostkant zonder voortuin, aan de 
westkant met. In het oosten komt een wandelpad op 
straatniveau langs de vestingwerken. 

Een aantal jaar geleden is de voetgangersverbinding 
doorgetrokken onder de Willemsbrug. Door een brug 
onder een brug te leggen, kan de 'kom' waar de 
Stasdommel en de Stadsgracht bij elkaar komen nu oak 

gem 57m Inrichting 

Opp: ca. 
57.000m' 

6 
1 mcuJi 

veld 

door voetgangers bereikt warden. Via het nieuwe pad over 
de stuw, het Vughtereiland en het pontje, kan het Bossche 
Broek bereikt warden. 

De ruimte wordt op verschil lende manieren ervaren. Elk 
hoogteniveau (hiernaast gevisualiseerd) brengt andere 
mogelijkheden met zich mee. Op een aantal plekken 
ontmoeten de verschillende niveau's elkaar. 
Het zicht is verschillend. Op het straatniveau loopt het door 
tot aan de bebouwing. Het zicht in de oever- en waterwereld 
loopt door tot aan de 'wanden' van de Dommel. Opvallend is 
dat het geluid zich hier niks van aantrekt. Op straat hoar je 
de eendjes kwaken en aan de oever wijzen de toeterende 
auto's op de aanwezigheid van de stad. 

Op straatniveau is de ervaring van de Stadsdommel visueel. 
Op oeverniveau wordt de ruimte fysiek beleefd. Voeten in de 
madder. Door de geplande ontwikkelingen op straatniveau 
zal de visuele ervaring nag beter warden. 

• """''/ ,. 
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Straatniveau; deze 
wereld loopt door tot aan 
de bebouwing. Vanaf hier 
is alleen zicht mogelijk op 
de rivier vanaf de rand. 
Wei zorgt de 
aanwezigheid voor 
ruimte tussen de 
bebouwing. 

Oeverwereld; Hier is 
recreatie mogelijk in de 
vorm van wandelen en 
vissen. Zicht is mogelijk 
tussen de 'wanden' van 
de Dommel. 

Waterwereld; Hier is 
recreatie in bootjes 
mogelijk. Het zicht is 
gelij k aan dat van de 
oeverwereld, wel zijn 
andere plekken 
bereikbaar. 

Punten waar officiele 
verbindingen van de 
verschillende niveau's 
mogelij k zijn. 

Het geluid trekt zich niks 
aan van de niveau's. 

Interpretatie 
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Aan de Concordialaan liggen twee langwerpige veldjes 
die naar een kant iets toe lopen. Om het grasvlak ligt 
een trottoir. Aan de noord- en zuidkant wordt de ruimte 
beeindigd door rijtjeswoningen met een 1,5 m diepe 
voortuin en een trapje naar de voordeur. De 
Concordialaan ligt als ring om de bebouwing. Er mogen 
geen auto's op het veldje komen. 
De inrichting van deze ruimte is minimalistisch, toch 
wordt er volop gebruik gemaakt van deze nieuw 
gerealiseerde plek, die aansluit op het moderne 
Westerpark. 
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Sfeer 
Rustig, natuurlijk, 
clynamisch 

r
r ...... ---

historisch, 

Gebruikersgroep 
Centrumbewoners 
Op het water: dagjes mensen 

• 

Gebruik 
Hand uitlaten, vissen, wandelen 
Op het water: rondvaart, plezier 
varen, vissen 

• "Ik loop deze ronde nu alleen omdat het 
pondje kapot is. Ik ga normaal altijd met de 
hond naar de polder (bedoeld Bossche Broek), 
maar het pondje is vaak wel irritant. Een 
beetje natuur in de 'buurt is wel fijn. In de 
polder aan de andere kant van het spoor 
mogen de honden niet los lopen. Daarom ga ik 
daar veel minder vaak heen. In de Bossche 
Broek kom ik iedere dag wel. 
Langs de Westwal en de Zuidwal past het 
groen typisch bij Den Bosch, met de 
stadsmuren en het water nog van vroeger. 
Oat kom je niet overal tegen. Dit stukje 
(tussen Willemsbrug en pondje via 
Vughtereiland) hoort er toch minder bij. Hier 
ligt veel troep en er slapen zwervers. Dit is 
meer het aangebouwde stukje, de rest hoort 
er echt bij. 
's Ochtends is het hier meestal vrij rustig. 's 
Middags maken meer mensen een uitgebreide 
wandeling met de hond. Soms loop Essent 
hier wel eens in de middagpauze met een 
groep van een man of 30, verder is het hier 
heel rustig. 

"Langsde 
Westwalen 
Zuidwal past het 
groen typsch bij 
Den Bosch." 

lk denk dat jewel in de buurt moet wonen om 
te weten dat je hier kan komen. Je kunt het 
niet zien vanaf de weg, ook het pondje niet. " 
(Tijdens het gesprek liep er een vrouw met een 
kleinere hond langs. Meteen begint er een 
gesprek over dat het pondje dicht is.) 
Jongen (25 jaar) met hond 

"Jk bl'.11 bllj ~at lk hfer woon. II< vind hel 
heerlijkl Ze i'iJn hler nu volop rnee be:i:ig Er 
moet een ecologlsche vetblnding korrren n<1ar 
Ile Boss<.he 8roek tbe-. Het project heet 
'Weotwal Keert Weer'. Wij k!Jnden het allernaal 
makke l lj~ uitzoeken op de site . Er stEan zelfs 
airemaal doorsrio!des enro op.. De 
onderdoorgan9 .onrler Cle Wlllemsbrug Is e1 l'llJ 
ro'n L,:> jaar en word!. veel gebrulkt vociral door 
rnenseri met de hoou. Hel Ii; hier zeker r11et een 
onontdekt stukle. Omdal er zaveel mensen met 
de hand komen, 1open er we1nig andere 
mensen, Er ligt erg veel hondepoep. Vaor 
11onderuJl tlaters is het een ontmoetingsplek . 
Straks gaan di: ellandjes oie ze gaan ptaatsen 
fut misschlen ook wel Worden voor ender\'! 
mensen.u 
Vmuw (35 J<ta:r) wonend ailn de van dar Does 
di! Wlllebolssingel langs dt'I Stads Oommeloever 

"We konden het allemaal rnakkelijk 
uitzoeken op de site." 

• Start werkzaamheden westwal 
De koinende jaren za l er hard gewerkr worden om de Wes twa l een nieuvv aanzien te geven. De eerste 
resu ltaten zijn al zichtbaar: het zuidelijke deel van de vestingmuur aan de Westwa l is gerestaureerd en de 
passage onder de Willemsbrug zorgt voor een vei li ge ve-rbinding tussen binnenstad en Bossche Broek. 
Website Boschtion Media: http://w4.boschtion.nl/index.php, 27 februari 2008 

Mortuariom klooster krijgt opknapbeurt 
Het mortuarium achter klooster Marienburg aan de Sint .lanss ingel in Den Bosch, wordt opgeknapt en 
gerestaureerd. 
Brabants Dagblad, 19 februari 2008 

Aanleg Ecologische Verbindingszone Stadsdommel 
De flora en fauna van de vestingmuren zijn een ·zelfs tandig ecosra eem binnen de stad. De relatfe tussen 
vestingrnuren en Stadsdommel ligt in functies als overw interi ng, foerageergebied en schuilrnogelijkheden 
voor amfibieen, kleine zoogdieren en insecten. De Moerputten. Het Bossche Broek, de Dommel en de 
Diezemonding zijn belangrijke natuu rgeb ieden waarmee de Stadsdommel verbonden is. 
Website www.vestingstad.com. 12 februari 2008 

Restauratie vestingmuur St. Janssingel 
Het huidige, vrijwel syrnmetrische beeld van de Stad sdornmel heeft ontegenzeggelijk kwaliteit als groene 
rui fnte rnaar is in feite ontoegankelijk. Deze ruirnte zal enigszins van karaktec verilnderen en enige 
ven .. va ntschap vertonen met de Stadsdomrnel te r plaettse van de Buitenhaven. Het aanzicht van de westzijde 
vnn de historisc he binnenstnd krijgt hlefdoor rneer contimi'iteit en roept veel meer het beeld vane.en vesting 
op. 
l.IVebsi te www.vestrn gstad.com, 12 februari 2008 

Westwal keert weer 
Het rappor t "West\/'h11 Keert Weer'' is de t1.,veede deeluit 1.verking van het ontwikkelingsplan "Versterkt Den 
Bosch". In dit plan wmdt de integrale aanp-ak beschreven van de restauratie van de wes telijke vestingrand van 
Wi ll ernsbrug tot Wi lhel1111 nabrug 
1Nebs ite www.vesting stad.com, 12 februarr 2008 

Langs de oevers van Dommel met bomlocator 
Getu ige de vele hondenpoep !open er ciagelijk inensen met honden over de oevf!rs v,~ n de Dommel tu :ssen 
de Wilhelrn inabrug en de Willern>brug. Niel '.'letend dat zrj rnogelrjk op exp losreve grand !open. Mogo?lij k 
111oeten zij een dezer dagen een andere uitlaatroute kiezen, omdat de Exp!o c; ieven Opruim ings Dienst (J:OD) 
het geb ied heeft ;; fgeze t. 
Braban ts Dagblad, 12 februa ri 2008 

Overval bedrijf aan Bossche Westwal 
Een onbekende man kwam in de nacht v~1n zaterdag op zondag een bedrijf aan de We.s lv,1al bin11en t::n eiste 
ondf'c bedreiging van wa t el.:"n 11u urvva rx~ r1 leek, geld van de mede1.'·1erksters die aa nvvezig vva ren. 
Brab<Jn ts Dagblad, 30 december 2007 

Bezwaar tegen sluiten seksclub Westwal 21 
C S.Jnders, exploitant van de Bossche seksdub \Nestwal 21 , genoemd naar het pand waar de d ub 1s 

gevestigd, maakt bezwacir tegen het voornemen van de gemeente om de vergunning in te trekken. "De 
gerneente heeft mogelijk een onzorgvuldige besl!sslng gP.norn en. De zaak blijh nog open ", uldus zijn adviseur 
A. Riharie. 
Rrabants Dagblad, 30 november 2007 

Boot bijna gezonken in Den Bosch 
fam onqev12er 12 meter lange motorkruiser cireigde vetnochten aan de Van der Does de Vlfillebo issingel in 
Den Bosch te zlnken. Daarblj Zijn gee.n 9ewonde11 J_levallen. 6ij het wei:ipompen van het water on rend 
~brts lul llng met rookontw1kkel1ng J 
Brabantt D~gbl~cl, M !-1!.f?lembet W07 

lnrichtlngsJl Ian 
WWW,\16tln~sllld.<:i:>m 

De Stadsdommel heeft een belangrijke gescheidenis. Hij is heel 
bepalend geweest voor de vorm en de verdediging van de stad. Dit idee 
leeft door in de gedachten van de mensen. Opvallend is dat iedereen 
het er mee eens is dat deze geschiedenis weer zichtbaar gemaakt moet 
warden als een grater belang van de stad. Niet alleen vanwege de 
geschiedenis maar oak vanwege de recreatieve aantrekkingskracnt. 

Er gebeurt veel in het gebied, dit is typisch voor een gebied midden in 
het stadscentrum. Niet alleen de omwonenden maar alle inwoners van 
Den Bosch zijn trots op hun geschiedenis en hun stadswal. Ze 
identificeren zich ermee. Het voelt aan als gemeenschappelijk goed. 
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Lelijk eendje wordt 
mooie zwaan? 

Nog niet zo Jang geleden was het gebied 
ten westen van het station een groat 
industriegebied. Langzaam maar zeker 
krijgt het gebied de gewenste invulling en 
vormt het steeds meer de nieuwe, mooie, 
levendige, uitbreiding van het centrum 
waar 's-Hertogenbosch zo naar op zoek is. 
Op dit moment is de invulling van dit proces 
al een heel eind opgang. De bebouwing is 
schitterend en de inrichting tot in de 
puntjes verzorgd. De levendigheid echter 
laat nog op zich wachten . 
Dit verhaal is ook te projecteren op het 
Westerpark. Het park biedt veel 
mogelijkheden, het is echter vaak nog erg 
uitgestorven. Het deel ten noorden van de 
Simon Stevinstraat is zakelijk, overzichtelijk 
en open, maar hierdoor erg kil en 
onaangenaam om te verblijven. Veel 
beslotener is het zuidelijke deel, met voor 
ieder wat wils. Als het noordelijke deel wat 
intiemer wordt gemaakt zal het daar ook 
aangenamer warden. 

De vijver die beide parken zou moeten 
verbinden past totaal niet binnen het 
plaatje dat 's-Hertogenbosch graag zou 
zien. Het is een kille kale ruimte waar 
zelden iets gebeurt en waar niks te zien is. 
Toevoeging van groene elementen zou hier 
het verschil kunnen maken. 

Natuurlijk zullen de planten en bomen door 
de jaren heen steeds meer gaan groeien en 
zal het geheel minder gefrabiceerd 
aanvoelen. Dit zal de beleving zeker 
verbeteren, maar dit alleen is niet genoeg. 

Sleutel 
Het park leent zich uitstekend voor de 
organisatie van activiteiten en 
evenementen door de brede lanen, de 
goede betreedbaarheid van het water en de 
verharde delen. Bewoners voelen zich door 
zulke zaken trots en verbonden met het 
park. Het krijgt een geschiedenis, een 
verhaal en komt tot leven. Het park kan dan 
echt uitbloeien tot een mooie zwaan. 
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Eten van twee 
walletjes? 

De nieuwe ontwikkelingen van de 
Stadsdommel brengen de rivier terug in 
haar oude staat. Ze passen binnen het 
project 'Versterkt Den Bosch' waarin de 
stad een groat deel van zijn 
geschiedenis weer zichtbaar wil maken. 
Het vormt op deze manier een trekker 
voor recreatie en toerisme. 
Tegelijkertijd wordt de ecologische 
verbinding met de aangrenzende 
gebieden gezocht. Op alle fronten dus 
positief voor de stad in zijn geheel. 

Trots is een belangrijk punt dat ervoor 
zorgt of een plek succesvol is of niet. 
En succesvol wordt hier niet alleen 
bedoeld in de vorm van 'mate van 
gebruik', maar vooral 'levend in de 
hoofden van de mensen'. De binding 
die zij voelen met de plek. De 
Stadsdommel vormt een belangrijk 
onderdeel van de binding van de 
inwoners van Den Bosch met hun stad. 

Als op buurtniveau wordt gekeken, 
vormt de Dommel een kostbaar stuk 
groen, dat de rest van de wijk in 
waarde doet stijgen. Ze behandelt de 
omgeving met respect en doet deze zo 
goed mogelijk uitkomen. De Dommel 
verbindt de verschillende 'buurten van 
de stad' met elkaar en speelt op iedere 
plek weer een andere, bij de plek 
passende, rol. 

Als het gaat over 'van twee walletjes' 
eten is er nag een opvallend punt. Op 
het hier besproken deel van de 
Dommel bevindt zich het grootste 
infrastructurele concentratiepunt 
(trein, Heekmanplein) van de stad op 
het niveau van de straat. Hieronder, op 
het niveau van de Dommel wordt in alle 
rust de verbinding van de grootste 
groene elementen ( 4 watergangen en 
het Bossche Broek) van de stad 
gevormd. Op deze manier kan de 
ruimte op een plek op meerdere 
manieren gebruikt warden. 
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gekapt en gesnoeid 

Van mini-Titanic tot flamboyante 
bosnimf 
.. . vule k raampj~ n mMiife•taties tij dens de dag -ian het 
park. Om half een werd in het centrum van het park 
speeltuin Kinderkwek officieel geopend. Met 
verschillende klimrekken, een glijbaan, schommels en 
zelf~ een grote famihesc.hommel warE>ri enkele moedel5 
bl ij met de komst van d 'peelgel"genheid "00r de 
jongste 1eugd. "Wei had ik g ag een beter hekwrrk mnd 
de tuin ge?ien, dit is t Jaag en bied! geen beschenn ing 
voor de kleins te ~ nderen t g«n het water.' .. 
Brabants Dagblad. 11 mei 2007 
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Gebruik 
Wandelen, pauze houden (kantoorpersoneel}, 
kinderen in speeltuin, hond uitlaten, joggen, 
doorkruisen Vooral in zuidelijke deel: skeereren, 
fietsen, zitten, 'hangen' 

Gebruikersgroep 
Bewoners van de omliggende wijken, mensen 
werkende in de omliggende wijken, ouders met 
kinderen, grootouders met kinderen, 
kantoorpersoneel, jongeren, stellen 

Sfeer 
Open, rust, natuurlijk, weids, modem, strak 

• "Verwilderde stukken zijn niet 
mooi, maar ze willen het zo ... " 

"Het maakt mij niet uit hoe het park 
eruitziet, ik kijk naar hoe de wind 
staat.'' 
Vrouw (68 jaar) lezend op een bankje 
met koffie 

"lk woon aan de overkant (andere deel 
van het park), de speeltuin is te ver 
voor de kinderen alleen. Dan moeten 
ze die drukke weg over. En het water 
is gevaarlijk ... Aan mijn kant hebben ze 
zo'n stuk laten verwilderen. lk vind het 
niet mooi maar ze willen het zo ... Ze 
willen hier ook meer braderien houden 
en bootjes in het water, net zeals in 
het buitenland.'' 
Oma (60 jaar) met 2 honden en 2 
kinderen op een bankje bij de 
speeltuin 

''Er is· veel vvatei In hat park dus 
kinderen kunnen er niet a Ileen heen . 
De eerste 2. maanden llep de speeltuin 
h\!€1 geed, nµ ls hel weer wat Mtlger. 
Mensen ult de h!lle orngevlng kcime~ 
rtaar de speeltutn. Ove~I l ig!'Jll~ 
joint]es. Pe opening en de 'dag van het 
park' waren ~ druk bez:oi;hte 
acrlVlteiten" 
Man (32 jaar) met 2 kindere11 ( 0 en 3 
jaar) 

"Het p11rk Is ~ 11119. Er komen i1lle<>n 
menscn illL Ile omgev1ng. f'le& Is '' 
rt chts hrlt!l •looker in 11ei pilrk, 
daarofTl 1s er veel han!Jlei.itJrl'' 
Vrouw (12 Jaar} 1s bu1ten aan l'let cter1 
met wort (2 Jaar) en lluurmeisji; (4 
jaar)c BUreri zltteri ook bU!ten op t1un 
ITapJe 

"Er zouden rneer afdakjes 
moeten komen in de pari<en." 

"NotmaL'il Zlt:te.ri We ook vaak llll 
Oosterplas. We spreken af nw mr.tOr 
mensen en gaan ergens zitten. H<!t is 
lek,ker rustlg hler, andt:ts dan langs 
eeo wegc Er zouden meer parKen 
moeten komen. In d1l park mogen wk 
meer afdakjes. zodat jc droog zit: 
2 meisjes (17 jaar} met scooter 

"Het park is geweldig." 

"Het water en de drukke weg 
zijn gevaarlijk voor kinderen. 
Ue speelhlin is leuk." 
"Het zal de bedoeling wel zijn da 't zo 
slordig is, maar zal wel zo moete. Het 
is allemaal nie zo strak hier. Net of het 
nie is bijgehoue. Het zal onze 
generatie wel zijn die dat niks vind. De 
jeugd maakt er een zooi van, maar dat 
mag je nie zeggen. " 
Brabants stel aan het wandelen ( SS 
jaar) 

laull om ta doan, den Ups 

Het park rs een belangrijk oncle rcleel van 
het nieuwe plan voor de binni=nstad ten 
westen van de spoofl ijn 
Brabants Dagblad, 24 augustus 2002 

iViet de aanleg van het resterende dee l 
van het Wes terpMk 1./1ordt in September 
gestart. Foto Flying Camera 
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• Westerpark te groots vlg VVD 
De VVD wil de aanleg van een speeltuinen in het Westerpark wat 
bescheidener. . .Die investering beloopt rond de 120.000 euro. 
Website www.bastioncoranje.nl. 20 september 2005 

'Bomen planten is veel leuker dan in de klas 
zitten' 
Donclerdag 27 maart 2003 Krnderen ur t Empel en Bos.chveld hebben grsteren 
op de Nat1onale Boomfeestdag een flrnke kl us uitgevoerd Er grngen bijna 
tachtig nieuwe bomen de grond in. 
Brabants Dagblad, 27 maart 2003 

Opening Westerpark Den Bosch zondag 29 juni 
2003 
... Er warden in het park vanaf 12.00 uur allerlei activiteiten georganiseerd voor 
jong en oud. 
... Waarom dit feest' Het stadsdeel West heeft een andere aanblik gekregen. Het 
voorrnalige bedrijventerrein Wolfsdonken is omgevormd tot Paleiskwartrer en 
aan de Onderwijsbou levard hebben zich vei·schillende onderwijs1nstellingen 
gevestigd. De voormalige sportvelden Wolfsdonken en Concordia hebben een 
nieuwe bestemming gekregen. 
Website www.niemvsbank.nl. juni 2003 

Vissterfte in Westerpark Den Bosch 
In de v1aterpartijen in het Bossche Westerpmk heeft zich de afgelopen dagen 
een grote vissterfte voorgeclaan ... Het is vr ij uitzonderlrjk dar zich nu een 
viss terfte voo rdoet. Norrnaa l gebeurt dat alleen als het veel warmer ii; . 
Brabants Dagblad, donderdag 15 december 2005 

Paleiskwartier presenteert zich 
Het Palei sh vartier, de nieuwe stadswijk aan de wes tzijde van he t Bossche 
station. presenteert zich zondag 25 augustus. De gerneente \- Hertogenbosch 
en het Bra ba n ts Oc.1gblacl ontvangen 600 belangsteHenden voor een 
diapresentatie e.n g roepsgewijze rond l.eid ingen. 
Brabants Dagblacl, 24 augustus 2002 

Tweede deel van Westerpark op de schop 
Een deel van de hurzen in het plangehiecl op de foto is inmiddels kl '"' " n di 
bewoond. Oat zijn de 74 woningen 3C:Hl de Concord ia laa n. De bouw v..=t i .2-1 
stads h€re nh uize n (onder op cle faro) vordert inrniddels gestaag. Da,-'t rtu s 11 

kom t dus het resterende deel Vdn het Wester park, ontworpen door de Bo·CS(he 
landschapsarchitecten van Buro Lubbers. Peter lubbers legt uit dat het park dis 
een geheel moet worden gezieri met elementen d ie a.in beide zijden van de 
Stevinv·1eg terugkornen. "Het bestaat uit gro te watetparti jen met een serie 
eilanden waarin we dezel fde herkenb.:i.re elemen ten laten terugkorn en; dat zijn 
schanskorven, grote metaJen korven met stenen er in. In beide qebiedcn lopen 
oak grate lanen met llcdl...1anse populieren . In feite !open die in c l!<aa r 
over .. .Tussen de grote eilanden komen kleinere eilanden waarwe de natuur zijn 
gang laten gaan. In feite kan daar van alles gebeuren ... Je kunt het >tt:eds 
aanpassen aan de trPn ds of de nieuwe bewone rs die er in de tor::·kom st gaan 
korn en' , aldu s Lubbers 
Braba11t1 Dagblad, 3 augu>tUs 2001 

Er wordt volop aandacht besteed aan het 
Westerpark door de gemeente, dit heeft tot nu 
toe niet geleid tot een drukbezocht gebied. Wie 
dit park wel hebben gevonden zijn de jongeren. 
Zij kunnen hier op enige afstand van de drukte 
verblijven. Soms wordt het park hierdoor als 
onveilig ervaren. 
Het park mist nostalgie en geschieclenis. Het is 
vrij modern en gewaagd. Met name ouderen 
hebben weinig waardering voor het 'rommelige' 
beeld van het toch vrij strak opgezette park. Dit is 
iets dat waarschijnlijk moet groeien. 
De inspanningen van de gemeente zijn niet 
helemaal tevergeefs. Omwonenden praten met 
trots over de evenementen die hebben 
plaatsgevonden in het park. Door zulke dingen 
voelen zij zich verbonden met de plek. 
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• Het Bossche Broek is een laaggelegen open landschap dat door
loopt tot het oude stadscentrum. Het kenmerkt zich door zijn natte 
karakter. Het is een overstroomgebied dat de stad beschermt bij 
hoge waterstanden en wordt van de stad gescheiden door de 
Singelgracht en de in ere herstelde vestingmuren. Er is geen ander 
voorbeeld te vinden van een plek waar een dergelijk landschap zo 
dicht bij een stadscentrum weet te komen. 
Er zijn wel vaker plannen geweest om de polder vol te bouwen, 
maar gelukkig zijn die ideeen nooit tot uitvoering gebracht. De 
gemeente koos voor het Hollandse karakter van de polder tegen 
het middeleeuwse stadssilhouet. 
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8oschveld 1519 woningen 
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ln1nj'ltlnt n in, nir~uw cl~I 

diverse typen woningen, v. rierend van 
.ir n(Jgeb11n 1~n,l,en~den/bovenwo11mgi:f'1 
lo~ apoartEmuntJ21 1 

- Wt!in1g ro '' in &Jude deel r..; lallef ve.il 
hLJ11rwnr1inqen, wei11ig koop 
veel Jlminalll:l:'I en veivulllng; 
herstn.u:turenngs_gebied in het kader ~an 
11,.,1 G1 olt><;led"'nbl'·leid 
bijri;:s ~0% lloc:l1tnnen ( 0 L!lh11°•r1';, veel 
Wl:!rkP.lo !iheiu, bijna 0::.0% I ag irlk<Jrt11~11 

gernoed llJk ull11ren !even ni t me rn i.lr 
11aast kaa1 

Oeuteren 782 woningen 
I ins.:hallge 11a· ·m 1,-,g:,. _ rH beid SbLIUf 

hntbebouw1n en 'ambacntelllke trat.lltionele 
wonnb"'IJOuwin · 
ldt~ vee/ huurwunlng n 

schone riuurt 
her>tru urerlngs-gebfed In h t <Jder n 
net Grotesledenbele1cf 
veel werkelotl'ihe1d 
oude kern e11 lat:ere bewrn 1erS !everi rraast 
ell<aar 

Schutskarnp 2086 woningen 
wf1k.g .da<J1te' n !:' 1110demce 

fL1nt:t1nnali5ti~d 1 e stedenbouw 
tangP. 1 ec h tanr.J 1 van tl1 tJ 
hQofclwt:gen i=n WCltetsingf.-!IS 

flats 6 verd 

- de 1'lltmo op2Eivan ct~oPenb.are 1·1111 11n, 
r! editlir, kfge 5tt1 lctuLtr en d,. 
Loepass1ng van sredenbou11-.kl_mdlge 
·5t:emp'l , ·tenige lnthuk 

- verg1ijzi11Q 
1\ler llet 1lge!T'Pen ~tlone uuuil, v el 

a11 mb1 1 k, veel 1.rln in.Jllf:eit, veel 
II·· \1t.om•n, reJ~ti<"f 1ee1 t1UU wunfnq r', 

! _le 1'w t kgelegi::nt1e1'1 

Pale skwa 1er 09 woningen 
mo1 mt111g bedri jvent!!rr i1 C'nigtillouwo 
1nds 1992 rnultiflln i neel 

m1 u111aebied, 110<1 weiniq l<."VE11U19 
Hllerse Hllderwijsinsl"llingen 

- relatie:f vedl \(<Japwo111n9en, bag€ 
werk9elegenhe1u 
vr~ciral jonqt: rnensen 0::11 ouueren f'l'let 
iJCLlSJ 1nko111en. oewoners 1e11en op 
Lid!i!eff 

- veel auto 1nbraak 

Boschveld 

school 

Paleiskwartier 

school 

••• hek 
Oms!uitende bebouwing 

Het Westerpark loopt als een 'saus' door in de 
omgeving. Het 'lijmt' de omgeving die bestaat uit allerlei 
verschillende losse elementen tot een saamhorige 
ruimte. Dat is de grate kracht van het park. 
De Simon Stevinsstraat deelt de ruimte welliswaar op in 
twee losse parken, maar dit is onontkoombaar en oak 
niet perse erg. De ruimtes moeten gezien warden als 
twee losse parken, in twee nieuw gerealiseerde wijken. 
In plaats van verschillende typen parken te ontwerpen, 
is voor een stijl gekozen. Kenmerkend voor deze stijl zijn 
de materiaalkeuze en de laan waaraan eilandjes 
gekoppeld zijn. 

De grate waterbak die de parken zou moeten verbinden 
veraorzaakt een kille, onbestemde ruimte waarin je je 
verloren voelt. De zo zorgvuldig opgebouwde sfeer in de 
parken wordt hier volledig teniet gedaan. Het vergraot 
de barierre, die de Simon Stevinsstraat vormt, alleen 
nag maar meer. De ruimte bestaat nu uit steen en 
water. Door elementen toe te voegen zoals riet of 
andere begroeiing wordt de uitstraling wat vriendelijker 
en aangenamer. 

Opp: ca . 
105.000m' 
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Inrichting 

Het noordelijke deel is in een oogopslag te overzien. 
De ruimte is erg open en zakelijk. Zelfs de speeltuin 
oogt strak. Het zuidelijke deel bestaat uit losse 
kamers, met elk een eigen invulling. Op deze manier 
onstaan allerlei soorten plekjes. De natuur is hier 
ruiger. Uit het 'verhaal' en het 'spel' (zie volgend 
blad) blijkt dat dit deel meer gebruikt wordt om te 
verblijven. Het noordelijk deel wordt vaak alleen 
doorkruist. De kamers zorgen voor een beslotener 
gevoel. Als hier oak kamers toegevoegd warden zal 
dit het noordelijke deel verrijken en aangenamer 
maken om te verblijven. 

In het zuidelijke deel is winst te behalen met de 
aansluiting op de omgeving. Aan twee zijden loopt 
het park wel door in de omgeving (al dan niet 
betreedbaar). Aan de twee andere zijden wordt het 
landschap beeindigd door een schriele bomenrij en 
hekwerk. 

• . 
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Gevoelsmatige grens van 
het park, het park loopt 
door in de omgevlng. Dat 
is de kracht van het park. 

De Simon Stevinsstraat 
deelt de ruimte op in 2 
losse parken. 

De grate waterbak 
tussen de parken, 
veroorzaakt een kille, 
onbestemde ruimte. 
Toevoeging van groene 
elementen maakt de 
ruimte aangenamer. 

Het noordelijke deel is In 
een oogopslag te 
overzien, het zuidelijke 
deel best.aat uit losse 
kamers wat een 
beslotener gevoel geeft. 

Zulke kamers zouden het 
noordelijke deel verrijken 
en aangenamer maken 
om te verblijven. 

Interpretatie 

LL 
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Centrum (4371. wooingen) 
!:J~lid1l in 1185 . •nicW<~IPe 1Ms 

,TJ a~npalr 111 
11 1erl!ieJ1jk SLJli!JI . lie ll istonsche 
ge>Jel :M<ittuur en ..Je 
d1vers1tetf. 1n bouwsl ii ler1 
in de 19e !.t!UW WWde11 cte 
rnet."'51:.e rn1dcieleeuwse 
vmnbjeveJs verv.1nqen door 
r.en f"llld~r\e' pui. 
in 1972 wero de Bossche 
Bir r"tenst:ld aanqeweLen tot 
oe;;rl1Prrna star!soezicnl.. 511 aten 
en plt!lnen werd~n herlng"!Id1l. 
n:latie -rn1g oopwc1rinoen, 
relaflel v I I 1oge inl<c irtle115 
reldtJet treern veet 
·HJto inbraken m geweJds 
del1de11 

Vughterpoort (133 womngen) 
ia reri '30 w11k 
bijna allee11 maar l'oopwoningen 
pracntlQe buurt tussen het 
starJ'il ent1 urn n Vught. Met 
rraaJr.= wonlnoen aarvan een 
arrtal 11et predicaat vll la 

ve d1ei1 
een ors naaeel : o" lel'f dniKke 

Situatie 

Vughter
poort 

Vughterweq die de buurt 
d 1)0 l!i!ll ld l 
rt!latmf veel 1euqd <:HI mensen 
van mldl:Jell),;r1; feeft;id 

zurd {:Z078 wonlngen) 
fn twlntig 1a.ir tot *1nd 
gekomen. In 1947 wordt l~et 

ultbrelriingsplan lwd 
vastgesteld. 
veel noogbouw 
niim <Jpc.tezct m -t veel uroen, 
brede weg1m en nJime l<avels. 
de openbare r mrte i 
qerafflneerd ingerich t, met 
~~I .;ifwisselir.g i11 proffeler 
van woan~tratt!ri , rr et lloven 
en poortP.11. 
rond he Zuiderpark en I et 
6oSs Ill":! Broe.I< !1u,t een aantal 
d1~ters 1nd1111duele 
woonbebcuw1ng 
relatief veeJ nuderen di{; er 
van JOnqs <1f i!<lll wonen ( l.J'l~ 
t.o. l3 % In de stad), relatief 
veel autoct1 tonen, 1elatief 
V"' I h~l ~ illkornens. reJatiM 
veel k opwoningen 
reJatiel we1 r11~ c:.riminafirP1 t 

• Centrum 

vrijstaande 
woningen 

Zuid 

Omsluitende bebouwing 

Den Bosch houdt van het Bossche Broek en het 
Broek houdt van de oude vestingsstad. Door de 
plotselinge ontmoeting versterken zij elkaar. De 
stad stijgt in waarde door het schitterende uitzicht 
en de aanwezigheid van een rustig groengebied 
zo dicht bij de binnenstad. Het Broek is uniek door 
haar Jigging en door de prachtige skyline van de 
stad. 

De inrichting van het Bossche Broek is minimaal. 
Er zijn enkele verharde paden en hier en daar 
staat een bankje. Het natuurlijke karakter wordt 
zoveel mogelijk in stand gehouden. Het Broek is 
vanuit de binnenstad slechts op twee plaatsen te 
bereiken. Er loopt een pad rechtstreeks naar de 
Zuidwal en er is een toegang via een route langs 

• 
pondje 

~-

Opp: ca. 
2.soo.ooom 

Inrichting 

de Dommel en een pontje. Heel veel delen zijn 
zelfs onbereikbaar. Dit alles zorgt ervoor dat de 
rust in het gebied behouden blijft, zelfs als het 
op zomerse dagen erg druk is. Deze rust is 
tegelijk ook de kracht van het gebied. 
Het gebied wordt niet alleen gebruikt door 
omwonenden maar door mensen uit de hele 
stad. Het trekt zelfs bezoekers uit andere 
steden. Het Broek is een icoon voor Den Bosch. 

Door informatie over de natuur die voorkomt in 
het gebied op een leuke manier te verschaffen 
en mensen interactief met het gebied bezig te 
laten zijn, kan het recreatieve/educatieve 
aspect nog versterkt worden zonder dat het 
gebied wordt aangetast. 

6 
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Ter hoogte van het 
Bossche Broek komen 
stad en land bij elkaar. 
Met deze ontmoeting 
versterken zij elkaar. 

Het Bossche Broek heeft 
een belangrijke visuele 
functie. Vanaf de A2 en 
de Vughterweg kan men 
de skyline van de stad al 
vanaf kilometers zien 
liggen. 

Informatieverstrekking in 
en over het gebied kan 
van toegevoegde waarde 
zijn voor de beleving van 
het gebied. De gemeente 
werkt hier al aan. 

Interpretatie 

LJ 
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Het Westerpark is een modem stadsparlQ ciangelegd 
rond 2000. Het park wont In twee delen opgedeeJd 
door de Simon Stevinweg. Het ~ijke deel heert de 
vorm van een driehoek, het zu1delijke deel 1s 
rechthoekig. Een trechtervormlge waterplas verblndt 
beide delen, 

Het park is ruim opgezet, het ls opgebouwd uit een 
grote Jaan waaromheen eilandjes zijn aangelegd. Elk 
ellandje heeft ZiJn eigen thema, maar alles Is in dezelfde 
stijl gehouden, waarbij herkenbare elementen 
t:erugkomen. Hierdoor onstaat er toch een eenheid In 
het park. 
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Gebruik 
Hond uitlaten, wandelen, 
fietsen, skaten, vissen, zwemmen 

Gebruikersgroep 
Inwoners van Den Bosch, bezoekers 
van Den Bosch 

Sfeer 
Natuurlijk, weids, 
uitgestrekt 

druk bezocht, 

Anti-verdrogingsproject Bo-he Broek 
Een groot gedeelte van het gebied Bossche B1oek is sterk verdroogd. Het aanta l karakteri stiek planten · 
en diersoorten die bij llet gebied horen, is sterk verminderd . Dit wordt ve roorzaakt door re lage 
grondwaterstanden en door een ongewenste grondwaterkwali teit. Daarom is Waterschap De Dommel in 
2000 aan de slag gegaan met de uitvoering van het anti ·verdrogingsproject Bossche Broek. 
Website www.dommel.nl, maart 2008 

Dieren worden niet vergeten bij de Randweg 
Het Bossche Broek en de Gement warden met elkaar verbonden door tvvee faunatunnels. 
Bra ban ts Dagblad, 26 jilnuari 2008 

Stuk stad lag lang buiten de muur 
A<in de zuidkant van de Den Bosch, in het Bossche Broek, la_g vana f circa 1.3 50 twee eeuwen lang een 
langgerekt stuk stad , buiten de stadsmuur. Archeolog isch onderzoek op het Bastion Oranje geeft daar 
nieuwe aanwijzingen voor. Er is ook een, later dichtgemetse ld, poortJe gevonclen. 
Braban ts Dagblad, 17 januari 2008 

Geen steun voor plan Zuiderplas 
De gemeente en Staatsbosbeheer zien helemaal niets in het plan van watersportvereniging De Pettelaer 
om cle Zuiderplas te vergroten, ten koste van 17 tot 37 hectare van het Bossche Broek. De gemeente vindt 
'de meerwaarde voor de zerl sport te beperk t in verhouding to t cle gevolgen voor de aantas ting van het 
Bossche Broek', zo staat in een brief aan de vereniging te le7.en. 
Brabants Dagblaci, 6 novern ber 2007 

Land Art in Bossche Broek: natuur met streepjescode 
.. . Achtt ien grate steeketiketten, informat ieborde n over staanplaats en 1..-1a te r st.clan ve(spreid in de polder. 
Met een streepjescode. Alsof je nier in de natuur, rnaar in een tu incentrum bent. 'Witte V•/aterlelie' stadt op 
e.en bord bij de grate wetering me.teen bij de entree van de polcier. Achter het bord drijft op het water de 
wi tte bloem op groen blad ... Rotterdarnmer Smits (1974) studeerde in 2001 af aan de Bossche 
kunstacadernie. Met zijn project w il hij n<1 ast gewoon informatie te geven over de p lanten in de polder, 
oak een kri ti sch geluid !aten horen over de natuur. "Uiteindelijk is de vraag in hoeverre natuur nog echt is. 
Als er niet selectief gemaaid word t bijvoorbee!d, gaan er zeker een aantol µlc:rnren 'i.oort c- n ve rdv·.1i jnen." 
Brabants Dagblild, 30 juni 2007 

Fair en Loop op de vestingen gecombineerd 
Een picknick voor hOnderd personen op Bas tion Oranje, derno1H trc1t1es boe(engolf, dw ale11 door een 
doo lhof met stroba len, een hafdloopV·.'ed strijd in het Bossche Groek en een ken111srnaking met 
streekproducten. Het is cen greep ul t de ac tiviteiten op zond.:19 13 mei ti.idens de Vest ing loop en 
Vestingfair in Oen Bosch. 
Br<iban ts Dagblad, :; mei 2007 

Criminaliteit in Zuid 
D~ parkee1p l.J.dl 'j m het Bossche Brnek 11..-a.s tot voor kart h t taneel van dru gsuirninali te it. nachtelijke 
foesten en ill egi!le afva ldumµing. De problemen zijn aanzienlij k t i:aruggeb,acht nu de weg rond 
Zuiderplas grotendeels voor auto's is ("'l fgesloten. De direc te o mgeving v<m het <.. trdndje met zijn d ichte 
bossages is een vr i j µla~1t s voor sc henn isplegers en andere figu ren d ie daa r de recreatie verstoren. De plek 
word t als zeer sociaal onveilig ervaren. 
1N1jk<.chets Zuid, maart 2007 

Oefenen voor koninklijk bezoek 
Hooguit n·.:-c e minuten za / koningin Bea tr ix hen volgemk• vveek rnaandag op de dij k in het Bo.ssche Broek 
~'l cln het \Verk zien. iviaM toch namen d 2 ru irn tachtig 'tonee lspeler'.l de tepeti tie 9 istermorgen bij de 
Rosmalense manege De Groote Wielen uiters t serieus. 
Brabants Daqblad, 23 april 2007 

Meer recreatiemogelijkheden in Gement en Bossche Broek 
De projecten maken deel uit van het uitvoeringsprngrarnma van de Tota:ctlvisie Gemenr Bos c; r he Broek .. . 
De maatregelen in het Bossche Broek hebben tot doel de gebrui k1 mo9elijkheden van hel 9Pllled te 
optima li ~e ren . Er wordt een apart onverhard voetpad aangelegd p.:1 ~· a!le l aan de be.staande fietsro ute 
t ussen de Pettelaarseweg en het viad uct onder de A2 door. Hierdoor zal de ovedast tussen ~'·Jandela;,.~rs en 
fietsers en skeelers verm inderen. Oak word t in het gebied dangegeven 't'vaa r handen los rnogen lopen. 
waar honden verboden zijn en i,vaar een aanlijngebod geld t . Oit is nadig om de ko:vetsbare 
natuttrwaa rden beter te beschermen en overlast tegen te gaan. 
www.nieul/IJ.Sbank.nl, 27 januari 2005 

Het Bossche Broek is een plek waar elke Bosschenaar trots op is. 
Het is een icoon voor de stad en heeft een grate symbolische 
waarde. De stedelingen voelen zich verbonden met het gebied. Het 
trekt oak mensen van buiten de stad en vormt vaak het onderwerp 
van gesprek. Het is een punt waar mensen met elkaar afspreken. 

De gemeente ziet de waarde van de plek in en wil er oak het beste 
uit halen. Mensen moeten er maximaal van kunnen genieten. Door 
kunstenaars toe te staan het gebied te gebruiken wordt de 
symbolische waarde nag meer versterkt. 

I r 
I 

• . k ' k "Ik loop deze ronde nu alleen omdat het pond)e apot 1s. I ga 
normaal altijd met de hond naar de polder (bedoeld Bossche 
Broek), maar het pondje is vaak wel irritant. Een beetje natuur 
in de buurt is wel fijn. In de polder aan de andere kant van het 
spoor (ten westen van Vught) mogen de honden niet los 
lopen. Daarom ga ik daar veel minder vaak heen. In de 
Bossche Broek kom ik iedere dag wel. 
Langs de Westwal en de Zuidwal past het groen wel typisch bij 
Den Bosch, met de stadsmuren en het water nog van vroeger. 
Oat kom je niet overal tegen .. .In de polder (Bossche Broek) is 
het wel heel druk. Met name zondag en zaterdagmiddag. 
Vooral het voorste stuk. Voor het aantal mensen dat er woont 
vind ik het nog meevallen. Bij de Zuiderplas is het alleen met 
mooi weer druk." 
Jongen (25 jaar) met hond 

"Ik leer de stad kennen door allerlei paadjes en 
w . eggetjes ll 

" Ik kom hier iedere dag. Het is leuk voor de honden. Er is 
eigenlijk wel een te klein gebied waar de hond los mag lopen. 
Alleen een onverhard gedeelte en daar staat vaak water. Ik 
maak vaak een praatje met mensen die ik hier iedere dag 
tegen kom. Zaterdag spreken ze hier altijd met een groep van 
zo'n 12 mensen af. Als je wilt kun je meelopen dan. Ze maken 
vaak een wandeling van 1,5 uur. Ik ga wel altijd even langs in 
het begin maar moet dan weer aan het werk in mijn eigen 
zaak." 
Vrouw (35 jaar) 2 honden 

"Ik vind groen 
dichtbij de stad een 
herademing en een 
verademing." 

Mnn "Oeze m'<'vrouw w~ heel v I over le groen Le I/Pf b:!llen ." 
Vrouw: 'We hebben nog nle 10 h1~I lang geleden e NS
Wllndt!lroutes ontdekt Het tiiJlond e r- a11rvan Is dat JI'! mer 11 ... 
trein een behoorhJk grute stcd opzoekt Het 1iln attlJd ro1,1tes In 
lendelijkc gebieden waar je qesn benul van heb ddt bet besraat. 
le hebl hier erht I el gevoel dc;t _ bij de natuur bent terwijl je de 
s.tacl nog 1.illtt. fJ.; e1vililr de natJJur rol'ld de. _tad ats e.en 
heradernln9 en een v ritdemlJ g. WP kornen speci;MI 1111!1'\/00r Ult 
Ulrl!Ch ." 
Man "~ll"t is <Jen nar gebled en I gt ~ l~er <Jan \]r_ ~tad ~<!I! . 
H13t i:; een OVf'Tgangsgellled . l)at past: alleen hier In daze 
omgeving." 
Na u1tle.a van m1jn aanpak: de stad op een <mdere m~nier 
tlelladerel'l, Lie st.ad i11 kaart b1eJ19en vanult het qroe.111 zegl cle 
vrouw: "fl( el'\!a;'lr 1•!'1 doo1 dele wandelroUIE oox zo. (k l~r 1.11.: 

start l«!nnen door <11lerlel µlladjes m weggetjes " 
Stt!I (50 Jifilt') .1.1111 ~n N5-roure l!al1 het lcpen komen vamlll 
U redl t spaitial orn dlt gen!t:d +lp tc zaeken 

"Het is hier altijd druk. Ik maak vaak een praatje " 

Interview met stadsecoloog 
·· ... Er zijn echter wel plannen voor dit gebied. Men wil een deel 
van het gebied weer historisch gaan bevloeien. D<it wil ongevee1 
zeggen dat ze op de grens va n zand/k!ei en veen een goot/sloot 
grdVen. Het 1 • .vater looµt dan over het veen en hierdoor groeien 
versc hillende gfassoorten e.n veldbloemen. Verder zijn er 
plannen om zoneringen te gebruiken in het meest noordelijke, 
toeristische deel. Laarzenpaden maar ook 
rolstoel/naaldhakpaden. 
Een ander punt is dat men wil gaan werken met thema's. 
Mog li jk<> the+no 1 zijn water. natuur, historie (hoe het gebied 
vro~J l'-f fu nctionl!Erde en gebfuikt we rd in de oorlog ed). Het is 
niet d::.• bedoeling dat er standaard infoborden komen, ma<:l r het 
moet all ernaCi l oµ Pen rneer educat ieve rnanier. Tijde!ijke '3ct1es 
zijn cbn oak 1110geliJk. Nu is er bv een kun stenaar die 
uitverg roo tte metalPn informat ie bordjes heeft gernaakf die 
norrnatl! bij pu tplfln ten staa n gestoken, waa rop Info ove r de. 
plant sta .. 1t. Part ijen d ie hier tll J 111ee be?.ig zijn, zij n 
Staa t1bosb2heer en Dienst Landel ijk Gebied." 
Gesprek met Rob Brinkhof (s tadsecoloog '; Hertogenbosch). 17 
oktober 200 7 
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Kan een buurtpark oak te 
groat zijn? 

Bij mooi weer is het Beatrixpark dag en nacht 
'bewoond'. Veel verschillende 
gebruikersgroepen komen hier bij elkaar. Dit 
ondanks de eenvoudige, kale uitstraling van 
het park. De verscheidenheid aan functies die 
in het park aanwezig zijn, nodigen blijkbaar 
voldoende uit om het park te bezoeken. Het 
biedt wel de mogelijkheden waar mensen naar 
op zoek zijn. Bankjes en speelvoorzieningen 
binnen een rustige groene omgeving. 

Het gebruik van het Beatrixpark wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door mensen uit 
de omringende buurt. Hier wonen relatief veel 
allochtonen. Zij zijn er vanuit hun cultuur veel 
meer aan gewend om buiten te zitten en elkaar 
daar te ontmoeten. Dit doen zij oak in het 
Beatrixpark. Zij hebben minder voorzieningen 
nodig. 

Socia le controle is door de grate schaal van het 
park niet eenvoudig. Ondanks dat het park 
omsloten is door woningen die met de 
voorkant aan het groen grenzen, is de binding 
met het park hier te gering voor. Het park is 
geen "gezamenlijke voortuin". 
De schaal van het park valt tussen wal en 
schip. Het park is te klein om een mooi 
wandelpark te kunnen zijn. Het is echter te 
groat om het knusse, geborgen gevoel te 
geven waarbij de sociale controle en de 
verbondenheid met de plek groat zijn. Dit zorgt 
voor de nodige criminaliteit, die moeilijk op te 
lossen is middels ruimtelijke ingrepen. Niet 
alleen de afmetingen zijn hiervoor 
verantwoordelijk, oak de langgerekte brede 
vorm speelt een belangrijke rol. Het 
Beatrixpark is wel heel letterlijk een negatief 
van de bebouwing. Hetzelfde grid is dus niet 
altijd te gebruiken voor zowel bebouwing als 
groen. Het park is afhankelijk van zijn directe 
omgeving. Bewoners-initiatieven om het park 
leefbaarder te maken dragen hier aan bij en 
zorgen tevens voor een verbeterde onderlinge 
band. 

• • • 
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Centra I Park van 
Nederland? 

Den Bosch is erg sterk in het uitdragen van 
haar imago. Het wil staan voor Brabantse 
Gezelligheid, het bourgondische leven maar 
toch met een hip en aantrekkelijk centrum. 
Het maakt hiervoor gebruik van meerdere 
iconen. De Verkadefabriek, het 
Paleiskwartier met appartementen in de 
vorm van schepen, de Sint Jan Kathedraal, 
de oude vestigwerken, de Binnendieze, maar 
zeker oak het Bossche Broek. 
Het is uniek om zo'n groat groengebied, zo 
dicht bij het centrum te hebben en dit weet 
Den Bosch maar al te goed. 

Het Bossche Broek met de Zuiderplas (250 
ha) is qua schaal enigzins te vergelijken met 
het Hyde Park in Landen (140 ha) en het 
Central Park In New York (341 ha). Oak hier 
bevinden zich grate groengebieden midden 
in de stad. Bij deze parken is echter een vol 
programma toegevoegd aan de ruimte en 
wordt er van alles georganiseerd. Zulke 
parken passen niet bij de relatief kleine 
Brabantse stad. Het aantal inwoners is niet 
groat genoeg. En oak al wordt het 
groengebied gezien als een parel, de 
aanwezigheid van groen is veel minder uniek 
dan in de wereldsteden. De afstanden om bij 
groengebieden buiten de stad te komen zijn 
vergeleken met de wereldsteden ontzettend 
klein. 
Dit wil niet zeggen dat het onbelangrijk is. 
Juist niet. In Nederland hebben wij andere 
maatstaven wat betreft groen. Hier doen wij 
onze uiterste best om het Groene Hart te 
behouden en de Groene Delta te versterken. 
Ons landje is een grate polder en het 
Bossche Broek is daar een schitterend 
onderdeel van. 

• • • 
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Sfeer 
Druk, open, gebeurd veel, wordt 
geleefd, losse kamers 

Gebruikersgroep 
Allochtone omwonenden 
(vrouwen en kinderen), 
jongeren stellen, oudere stellen 

Gebruik 
Wandelen, hand uitlaten, spelen 
in speeltuintjes, in skatearea of 
op sportveldje, zitten, kletsen, 
skeeleren, doorkruisen 

Vader : "Het park is noodzakelijk v&ze 
grate wijk. Het zou een mooie 
samenkomstplek kunnen zijn. De ruimte zou 
om echt te kunnen 'verblijven' drie keer zo 
groat mogen zijn ... Turken zijn er op gericht 
samen een wandeling te maken. Zij maken 
veel gebruik van het park ... Er is veel gedaan 
vanuit de wijk om het beter te maken. Zo is de 
skatebaan een paar jaar geleden aangelegd." 

Zoon: "Autodieven verstopten zich vaak in de 
struiken. Om het overzichtelijker te maken is 
er veel groen weggehaald. Nu is er vanuit de 
huizen zicht op het park... De Turkse 
gemeenschap zit 's avonds na negen uur nog 
vaak buiten met de kinderen. OVerdag zijn er 
hier kinderen, later op de avond wordt de plek 
overgenomen door llangjeugd ... 
Wij werken er met tafelgesprekken samen aan 
om het park te verbeteren. " 
Man (65 jaar) met zoon (35 jaar, lid van l1et 
buurtcommitee) 

"AutOOieven verstopten zich vaak in 
de struiken." 

"lk kom hier bijna elke dag. Vroeger met mijn 
zoontje die dan ging spelen, nu spreek ik hier 
met vriendinnen af." 
Turkse vrouw (43 jaar) 

"Ik kom hier bijna elke dag. Ik 
spreek hier met vriendinnen af." 

"lk ben de l1ets van rnijn oudste .zoonrje van 
z;iven aan llel zoeken . Die heeft hij glsteren 
riret t 'n schoetien ln 11el water gegoold . .Jk kom 
Iller als lk Ujd hell &in k.e1'!f In t1e ninan(I Het Is 
rnool en de klnt.11!' en kilmll!n spelen en h t s 
lekker rusbg. Het IS besl en ~ntlfe lopen vaflilf 
mljn h1,1is. 's Zomers js het dn.lk. Er z1Jn veeJ 
bultenlanders en mensen met de hond. • 
Getlnte vrouw ('10 jaar ) loopt tangs de 
waterkant 

"Mijn zoontje heeft zijn fiets gisteren 
hier in het water gegooid." 

I 

Snoeien beplanting Beatrixpar~ 
Nieerder bewoners hebben aangegeven het BeatrjXj}wk als onveilige plek te ervaren. De politie heeft 
om die rec/en de afdeling Beheer Openbare Ruirnte gev raagd, bij de vaste plantentuin de 
hees torbeplitnting acu1 twee zijden laag te snoe1en. De beplanting kan in dit geva l weer uitgroeien en 
daarom word! de ingreep voorlopig gezien als een proef. De hulstlag en en de bomen random de vaste 
plantentuin blijven in ieder geva l staan. 
Website www.wijkraad-west.nl, 2008 

Politieauto beschoten in Den Bosch 
V1jfent;•1intig agenten hebben vannacht tot vanochtend negen uur de in orngeving van het Beatrixpark 
nabii de Helftheuvelpassage in Den Bosch gezocht naar sporen die te maken hebben rnet het 
besc hieten van een po li tiesurveillance~auto. Rijdend we.rd een zijruit vernield. Niemand raakte 
gewoncJ. 
Brabants Dagblad, 1 septernber 2006 

Kruiskamp vecht tegen een neerwaartse spiraal 
Een enkele tr.;andeldar, spelende kinderen en een jongen op een fiets bevolkl'.:ln het Beatrixpark. Het 
oog t rustig en vredig in de groene oase in de Kruiskamp in Den Bosch Wes t. Begin 1999 was dit een van 
de plekken waar grimrnige confrontati es vvaren tussen rondhangende 1'viarokkaanse jongeren en 
autoch tone wljkbewoners. Confron tati es die met de inzet van buurtbewoners, politie, welzijnswerk en 
gemeente de kop \.Verden ingedrukt. 
In de Kruiskamp kwam een gemeentelijke wijkcoiirdinator, een jongerencentrum en Marokkaanse 
vaders gingen op pad om jongeren weer in het gareel te krijgen. Al snel kwamen er positieve berichten: 
de Kruiskamp zou er langzaam weer bovenop aan het krabbelen zijn. Nu, drie jaar later, lijkt het 
tegendeel waar. 
Een gerneentelijk veiligheidsonclerzoek melclt clat de Kruiskilmp opnieuw een brnndhaarcl is als het 
gaat om jeugduverlast en -criminaliteit: 'be wijk sp ring t eruit met 11 7 incidenten'. Buurtbewoners 
klagen opnieuw ove.r overlast in onder meer het Beatrixpark . 
... Volgens Vos (buurtcoordinator H. Vos van het Poli tie T earn Noorcl-West) zijn de I I 7 incidenten, die 
uiteenlopen van het op straa t gooien van een blikje cola tot cl iefstal en gewelcl sdeli cten. op het conto 
te schri jven van zowel autochtone als alloctitone jongeren . 
... Om de dialoog tussen allod1 tone en autochtone Kruiskamp-bewoner5 op gang te brengen, heeft het 
Marokkaan1 Comite, dat opgericht is na de problernen begin 1999, een reeks van activiteiten op poten 
gezet. "\.,\lij hebben heel vee! ge·!nvesteerd : wfjkfeesten, huiswerkbegeleiding, therna-b ijeenkomsten 
Op een gegeven rnornent l1 t>bb~h i:i ll fy1arokka<m e vrou'.ven hun Neclerlandse buurvrouv! 
uitgenod1gd. M~1 ar jil, clan komen _,r rnaaf' drie opdagen. En zo gaat het steeds. He.t is 
eenrichtingsverkeer en dat kan niet . 
... Au toch tone jongeren J.:ijn ->oms oak vervelend, rnaar vallei1 minder op omdat ze ind ividueler 
opt reden. 
Braban ts Dagblacl, 25 mei 2002 

Politie Den Bosch vraagt publiek om hulp 
De politie Oen Bosch vraagt inwoners alert en behulpzaam te zijn in de uµsporing v.::m een man, di t? 
ki nderen vraagt met hem mee te gaan. ln de periode van vrijd,'lg 8 sc-ptember tot h<~den zijn drie V<m 
de?.e meldingen bi nnengekorw,~n vanaf de locaties Copern rcuslri iln , Ed ison~l rc1at er1 Beatrixpark in 
'1-H2rtogenbo1ch. 
Web~ite WW\N.r'l-i cuwsb,mk.n l, 13 september 2000 

Onderzoek naar drietal zaken in wijk kruiskamp bijna afgerond 
De po li t1e I 1eeft een intew,ief oncJerzoek naar enkele open lijke qewelclpleginge11 in de wij k De 
krutskarnp In ·~ -Hertogenb(>Sch nag:-~noeg afgesloten. In totaal zij n er 16 verd<:ichttfi l clilhgehouden 
en/of gehoord. Het ondPrzoPk dat al enkele we.kPn duurt zal nog •Norden voortgezet rnaar 
aanhoudJngen \VOtden niet rnE·"'r verwacht. 
VVebsite ww1N.nieuwsbank.nl, 8 juli 1999 

In de krantenartikelen met betrekking tot het Beatrixpark voert 
criminaliteit de boventoon. Toch zijn er oak veel positieve 
verhalen. Er zijn veel verschillende mensen die zich bezig houden 
met de toekomst van het park. Zij hebben oak al veel dingen 
bereikt. Door deze plek komen mensen bij elkaar. 

Mensen van veel verschillende etniciteiten maken naast elkaar 
gebruik van de ruimte. Allochtonen zien het park als huiskamer, 
zoals het door de gemeente bedoeld is. Ze spreken met elkaar af 
en brengen er kletsend te tijd door. Autochtonen gebruiken het 
park om doorheen te wandelen met de hand of om te spelen. Het 
verschil in culturen is in dit park goed terug te zien. 
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Situatie 

ruiskilmP 3387 woningen 

de 'Wijk.yedaCh\P Vill i de fTIOderne rundhinaJl~f !Rhe 

steetenb uw 
een hlar 1chi5Ll1een dUld.>llfl<e. pt ouw, waa1blj alle a11dere 
dan woonfoncbes ziin am ngetiracht op ~ <.drltraal punt 
I nge. r~d11.5Ulnden va11 llrEd€.11rJtJfdwegli' e11 wate1-si11ueJs 
di.! 1 utrnt: . pie! van d r.peribar r JJmt , de r 1tfl(Jekige 
slluctuur en dee toeoassinq van stedenbou v~ur dUJ 
'!>ii=tnl•"' eriigi> h1d11.1 
ver nJllll9 
sthOl'I"' buur, he1 . 11 d 1 ~11 wlnkPlwagi;nlj{> 
1elat1~1 11eel hull! •on11men 
ve;;I ·mn111gtrm1aak1 v"t'l 1:11m1nallt ll 1e.et allocntunen 

Kruiskamp 

Omsluitende bebouwing 

Het Beatrixpark is een typisch modernistisch park 
aangelegd volgens de functionalistische kijk, op de 
stedebouw. Het park heeft een eenvoudige vorm, 
passend binnen het grid van de omliggende bebouwing. 
Random het park zijn bomen geplaatst. Vrijwel alle 
bebouwing kijkt uit op/over het park. 

Door de jaren heen zijn steeds meer functies 
toegevoegd aan het park. Op deze manier is een 
verdeling ontstaan waarbinnen elk gebiedje een eigen 
rol vervult zoals voetbalveld, speeltuin, zitgedeelte, 
bloemenperk, hondenlosloopgebied of wandelstrook. 
Samen vormen deze gebiedjes een overzichtelijk 
geheel. 

Inrichting 

Opp: ca . 
38.000m' 

11 

i1W\ 2 

7 1 

[} 1 

* 

Langs de lange wandelpaden ontbreekt het momenteel aan 
rustpunten. Door het toevoegen van enkele bankjes langs 
de route kan deze situatie eenvoudig warden verbeterd. 

Het toevoegen van begroeiing is op het oog een goede 
verbetering. Dit kan echter op weinig steun rekenen vanuit 
de bewoners vanwege de verminderde veiligheid . 

I 

Interpretatie 

I I I I I Duidelijke grens van het 
park. 

~ Maximale benutting van 

L~ voorkanten grenzend aan 
het park. 

I Veel verschillende delen 
op een ondergrond. 

a t/m j Met veel verschillende 
mogelijkheden. 
(wandelen, skaten, 
zitten, voetballen, spelen 
enz) 

' 
Struiken- en bomenrij 
deelt het park visueel op. 

De bankjes zijn op dit 
moment erg gecentreerd, 
er zouden meer bankjes 
tangs de lange paden 
mogen. 
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Het Beatrixpark stamt uit de jaren '70 en is een 
langgerekt stadspark met een vrij grote oppervlakte. 
Het is de grootste open ruimte in de wijk Kruiskamp. 
Het park heeft als thema "huiskamer" meegekregen 
van de gemeente en het bevat verschillende 
elementen: een voetbalveldje, een skatearea, 
speeltoestellen, een zitgedeelte tussen lage struiken en 
lange paden die al deze elementen met elkaar 
verbinden. Parrallel aan de paden loopt water door het 
park. 
Als het mooi weer is gebruiken met name allochtone 
vrouwen en kinderen het park als leefruimte. Een 
andere grote gebruikersgroep is de hondenuitlater. De 
omwonenden werken er hard aan om het park veiliger 
te krijgen. Er was voorheen veel criminaliteit in en 
rondom het park. 

v - ...... 
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Groenstructuur 

De uiteindelijke film uit dit draaiboek bestaat uit losse scenes. Er zit geen 
duidelijke samenhang tussen naast elkaar liggende plekken. Elke plek 
blijkt uniek te zijn. Ze hebben wel een gezamenlijk thema. In veel films is 
dit liefde, in deze film is het groen. 
De plekken zijn niet in hokjes te duwen., dan zou er informatie verloren 
gaan. Wei zijn er een aantal thema's/verhaallijnen die door de 
verschillende scenes en schaalniveau's heenlopen. Sams kruizen de 
verhaallijnen elkaar oak. Je zou het kunnen zoen als een matrix, waarbij 
de verhaallijnen langs de ene as zijn uitgezet en de scenes langs de 
andere as. 

Verder heeft elke plek heeft zijn eigeninvloedscirkel: een cirkel 
waarbinnen de bewoners gebruik maken van het gebied. De groatte van 
de invloedscirkel is afhankelijk van de groatte van de plek zelf en van de 
bereikbaarheid. Grotere parken trekken vaak mensen uit alle omliggende 
wijken, terwijl van grasveldjes vaak alleen de mensen van het blok 
gebruik maken. 
De plekken zijn geen concurrenten maar te vergelijken met winkels uit 
verschillende branches. Voor je boodschappen ga je vaak dagelijks naar 
een supermarkt, terwijl je in een kledingzaak alleen af en toe komt. Een 
speciaalzaak zoek je mis_schien maar een keer per jaar of zelfs in je leven 
op. Ze staan ,!Ps--vcfrleikaar, zoiSdat--eo-t bij de groenplekken. 
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Verhaallijnen 

1. Beslotenheid 

r
r 

• 

De mate van beslotenheid is bepalend voor het gebruik van een groene 
plek. 

_ Bij plekken op blokniveau wordt de ruimte alleen gebruikt als deze 
besloten is. De ruimte moet afgeschermd zijn van de 'buitenwereld' willen 
omwonenden langere tijd in de plek gaan verblijven. De morfologie is 
hierbij belangrijk. De plek moet omsloten zijn door wanden, dit kan in de 
vorm van bebouwing, groen, objecten, of het op een slimme manier 
plaatsen van de bebouwing. Het autovrij zijn van een ruimte is hierbij oak 
belangrijk. 

VB. Het Jordaensstraat veldje wordt volop gebruikt, de identieke 
veldjes iets verderop warden niet gebruikt omdat er hier 
geen flat tussen de doorgaande weg en de veldjes is, de veldjes 
horen hierdoor meer bij de straat. De Concordialaan veldjes zijn 
besloten doordat de gebouwen zo geplaatst zijn dat er 
langwerpige tabs toelopend veldjes ontstaan, die aan de brede 
kant uitkomen op een groenstrook, gevolgd door een rustige 
weg en een park. 

_ De mate van beslotenheid bepaald of een ruimte als plek voar de 
omwonenden of als openbare ruimte wordt beschouwd. Het is belangrijk 
dat het doel (prive of openbaar) oak terug te zien is aan de fysieke 
opbouw van de ruimte. Vanaf de kavels moet er een verbinding en zicht 
zijn op de ruimte en de groenruimte moet duidelijk afgeperkt zijn wil het 
als 'prive'-ruimte warden behandeld. 

VB. Bij de Hambaken loopt een groenstrook achter de bebouwing 
langs. Deze strook staat in verbinding met a lie andere 
groenstroken, de ruimte is niet besloten en schuttingen zorgen 
ervoor dater geen zicht is op de ruimte. Dit zorgt voor veel 
criminaliteit. Bij 't Heern is oak sprake van achterkanten. Hier is 
de ruimte duidelijk afgeperkt en er heerst een privesfeer. Als 
buitenstaander voel je je niet welkom en dit is oak de bedoeling. 

_ Bij plekken op wijk- en stadsniveau hangt de beslotenheid nauw samen 
met de veiligheid en de manier waarop de plek wordt ervaren. De 
afmetingen van de ruimte zijn hiervoor belangrijk. Als de ruimte een 
duidelijke vorm heeft en te overzien is (zoals bij het Taxandriaplein) is het 
een soort 'priveruimte' van de hele wijk. Een priveruimte op grotere 
schaal dus, dit is gunstig voor de veiligheid. Bij grotere plekken zijn de 
afmetingen zo groat dat de sociale controle moeilijk wordt en dat men 
zich verloren voelt gaan in de ruimte (zoals het Beatrixpark en noordelijke 
deel van het Westerpark). Als de ruimtes visueel wat meer warden 
opgedeeld (zoals in het zuidelijke deel van het Westerpark) komt dit het 
gevoel van beslotenheid ten goede. 

• 

2. Verbondenheid 
Als mensen zich verbonden voelen met een plek wordt de plek vaak veel 
beter gewaardeerd en met meer respect behandeld. 

_Op blokniveau wordt de verbondenheid verkregen als de priveruimte in 
de openbare ruimte overloapt. Vaak ontstaat dan een prettige ruimte. 
Mensen moeten het gevoel hebben dat de ruimte bij hun woning hoart. 
Vaak warden dan priveobjecten toegevoegd aan de ruimte. Bij flats is het 
moeilijker een gevoel van verbondenheid te bewerkstelligen doardat 
alleen de mensen van de begane grand rechtstreeks in verbinding staan 
met de ruimte. De bewoners van de hoger gelegen plekken kunnen er 
bovendien op neerkijken hierdoor ontstaat minder snel een privacy 
gevoel. Vaak is de ruimte bij flats oak puur functioneel als restruimte 
ontstaan . 

VB. De trapjes aan de Concordialaan,het vrijwel direct grenzen 
van de voordeur aan de groenruimte in het Jordaensstraatje, 
het doorlopen van de achtertuinen van de woningen in de 
gezamenlijke achtertuin bij 't Heern. 

_ Trots. Als mensen trots zijn op een plek voelen zij zich hiermee 
verbonden. Dit geldt op alle schaalniveau's grater dan het blokniveau. 
Het gevoel van verbondenheid kan op verschillende manier verkregen 
warden: 
x de geschiedenis (fort Orthen bij de Orthenplas, de vestingwerken bij de 
Dommel en Bossche Broek) 
x de goede naam (Bossche Broek) 
x de activiteiten die er warden georganiseerd ('dag van het park' 
Westerpark is maar een keer georganiseerd maar iedereen begint erover, 
Septemberfeest aan de Noorderweg) 
x het door de buurt zelf lospeuteren van voorzieningen bij de gemeente 
zijn losgepeuterd (speeltoestellen op het Taxandriaplein en op de 
Noorderweg, een skatebaan in het Beatrixpark) 

_ Het ontbreken van verbondenheid kan tot gevolg hebben dat de ruimte 
aanvoelt als niemandsland. Niemand voelt zich verantwoardelijk voor het 
gebied. Er is geen zicht op het gebied. Het wordt vaak sterk vervuild en 
de veiligheid neemt af 

VB. Scooter-ontsnappings-pad door de Hambaken, autodiefstal 
vanuit het Beatrixpark en de dump van winkelwagentjes . 
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Voor u ligt het draaiboek van een film van de stad. 'Groen' is als 
uitgangspunt genomen. Dit groen kan gezien worden als 
inverse van de bebouwing. De stad wordt gelezen vanuit het 
groen. 

Niet alleen de uiterlijke verschijningsvorm, het decor, bepaalt 
hoe de film verloopt. Ook het verhaal en het spel zijn 
doorslaggevend voor het al dan niet succesvol zijn van de film. 
5amen vormen deze drie onderdelen en mijn eigen 
interpretatie een scene uit de film van Den Bosch. 

Decor 

\ 

~ > 

Verhaal 

Spel 

Ruimtel ijke situatie waarin de scene zich afspeelt 
Vertaling naar stedenbouw: 
Ruimtelijke analyse 
Morfologie, voorkant-achterkant situatie, ontsluiting, afmetingen 

Niet direct zichtbaar. Oat wat zich in de hoofden van 
mensen afspeelt op de plek 
Vertaling naar stedenbouw: Beleving 
Interviews, ll teratuur, kranten 

Dat wat zich daadwerkelijk afspeelt op de plek 
Vertaling naar stedenbouw: 
Ruimtelijke observatie 
Sporen, geluiden, observeren 

Door middel van twee doorsnedes dwars door Den 
Bosch (noord-zuid en oost-west) wordt een groot aantal 
verschillende "groene" plekken behandeld. Op deze 
manier komt groen in veel varierende wijken, gebouwd 
in uiteenlopende tijdsperiodes en op verschillende 
schaalniveau's, aan bod. Soortgelijke ruimtes worden 
met elkaar vergeleken. 

Om de film interessant te houden wordt niet iedere plek 
even uitvoerig besproken. Sommige ruimtes worden 
slechts kort behandeld, omdat ze erg vaak terugkomen, 
of omdat het 'verhaal' niet boeiend genoeg is 
bijvoorbeeld. Andere plekken worden uitvoerig 
behandeld, zoals hiernaast weergegeven. Elke 
benaderingsmethode (decor, spel en verhaal) wordt op 
een daarbij aanlsluitende manier uitgewerkt. 

Doorsnedes 

U 1-r L 

• 
1. Kennismaking 

2. Decor 

verschlllende 
la gen 

profiel randen 

info omllggende ~ 
wijken 

3. Spel & Verhaal 

4. Scene 

gebruik, 
gebruikersgroep 
en sfeer 

foto's sporen 

concluderende .---.. 
tekst 

interpretatie en 
ontwikkelings
mogelijkheden 
van de plek, 
voortkomend 
uit het decort 
hetspel 
~n het verhaal 
altijd beschouwd 
vanult 'n 
vraagsteUing 
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bee Id 

plaatsaandu1ding 

interpretatle 

.... =-~ legenda 
·-~ • · ~ interpretatie • ::.::::::::.. 
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concluderende 
tekst 

interviews en 
media 

scene als een 
storyboard 
waarin 
decor, spel en 
verhaal samen 
komen in 1 beeld 

5 woorden die 
plek kenmerken 

Per plek 

scene 

• 
scene scene 

Alie scenes samen vormen 'een voorstelling van de 
stad vanuit een groen decor' de titel van mijn 
afstudeerproject, oftewel een film van het groen in 's 
Hertogenbosch. 

Aan het einde van de film wordt uitgezoomd om zo 
iets te kunnen zeggen over de grotere schaal en de 
stad als geheel, maar ook over bepaalde typen groen 
en gebruikers. 

Film 

glasbak/vuilnis 

bankje met prullebak 

p parkeren 

i11I1\ speeltuin 

7 elektriciteltsvoorziening 

~ speelveldje 

dierenpark 

* 
kunst\Nerk 

hondenuitlaatplek 

,tr groen/riet 

"""\!-
brug 

~ trapje 

water 

,/ honden aan de lijn 

Legenda decor 
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3. Inrichting 
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De inrichting is niet altijd bepalend voor het gebruik. 

I 

_Met name als het gaat om de veldjes waar vrijwel niks aan inrichting is 
gedaan kan het gebruik nag wel eens verrassend uitpakken. Op 
blokniveau (Concordialaan en Jordaensstraat) is een grasveld meer dan 
genoeg voor de omwonenden om de ruimte volop te gebruiken. Kinderen 
kunnen er spelen en volwassenen gaan barbequen of gezellig kletsen. De 
veldjes zijn niet afhankelijk van de inrichting maar juist van de mensen 
die eramheen wonen en het gevoel van beslotenheid. Het is cruciaal wat 
de mensen op de begane grand met de ruimte doen. 

_Op wijknniveau is alleen een grasvlakte soms oak al genoeg om te 
warden gebruikt als sport- en evenementen terrein. 

VB. grasveld Noorderweg, verplicht vrijgehouden door 
hoogspanningskabel 

_Op wijkniveau warden functies vaak uit elkaar gehaald. Plekken werken 
dan samen. 

De kinderen spelen op de grasstrook langs de Noorderweg, de 
honden warden uitgelaten bij de vlakbij gelegen Orthenplas. 
Een zelfde relatie hebben het Annapark en het Uzeren Kind 

_Van een stadspark wordt verlangd dat al deze functies in een park 
zitten. Het is verder belangrijk dat een ruimte ingericht wordt om mensen 
naar de plek toe te trekken vanuit de verschillende wijken. 
Zitmogelijkheden zijn een minimale vereiste om verblijf in de ruimte te 
bewerkstelligen en afgeschermde besloten hoekjes zorgen voor een 
prettigere ervaring van de ruimte en langduriger verblijf. 

VB. Prins Hendrikpark en Westerpark, waarbij het noorderlijke 
deel vrijwel alleen gebruikt wordt om door te steken. 

_ Op regionaal niveau/ het buitengebied is de inrichting juist vaak heel 
natuurlijk met weinig toevoegingen. Hierbij spelen de bereikbaarheid en 
de begaanbaarheidl met de auto/frets een rol. 

VB Bossche Broek, Maasoever 

Opvallend 
Er zijn nag een aantal losse punten die opgevallen zijn door op deze 
manier naar het groen te kijken. 

_Mensen vormen zelf een onderdeel van het decor. Hun aanwezigheid is 
van invloed op het beeld en het gevoel dat men bij een ruimte krijgt. 
_Plekken op gratere schaalniveau's zijn veel minder afhankelijk van de 
omwonenden. Er wonen meerdere groepen omheen en de fnrichting 
trekt vaak mensen aan. 
_Als er water is is er verder weinig nodig. 
_Het is belangrijk dat je een rondje kunt lopen. 
_Bankjes en verharde paden zijn erg belangrijk. 
_Op veel plekken zijn de bankjes weggehaald i.v.m. hangjongeren. 
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4. Type bezoeker 
Het type bezoeker is bepalend voor de eisen die aan een ruimte gesteld 
warden. Je kunt een ruimte wel ontwerpen, maar het hangt oak af van 
de type bezoeker of dit nut heeft. Niet voor elke doelgraep vormt een 
uitgekiend ontwerp een meerwaarde. 

_De grootste gebruikmaker van het groen is de hondenuitlater. Ondanks 
dat dit de graotste graep is maakt het hen het minst uit hoe de plek 
eruitziet. Zij gaan doelbewust op zoek naar het groen in hun buurt en zijn 
vrij snel tevreden. Wat hen het meest bezighoudt is of de hand er wel 
mag poepen en of er een mooi rondje afgelegd kan warden. De 
hondenuitlaters zoeken onderling makkelijk contact. Zij gebruiken de 
ruimte als ontmoetingsruimte. 

_ Kinderen zijn oak een grate doelgraep. Kinderen stellen minder eisen 
aan een ruimte. De beslotenheid is voor hen bijvoorbeeld een 
onbelangrijk punt. Kinderen bevorderen het contact tussen mensen. Zij 
vullen de ruimte en ouders of anderen verblijven dan oak vaker in deze 
ruimte. 

VB. Concordialaan, Jordaensstraat, Taxandriaplein 

Allochtonen en dan met name de kinderen en vrouwen zijn inwoners 
die al bij een beetje droog weer de buitenruimtes opzoeken. Zij 'leven' 
oak echt in deze ruimtes. Spreken er met elkaar af en brengen er de tijd 
door. 

VB. Beatrixpark 

_ Leeftijd speelt een ral. 45-plussers staan vaak minder kritisch 
tegenover het groengebied dan mensen tussen de 25 en 45 jaar. Deze 
jongere generatie heeft vaak een voile agenda en wil graag een plek om 
te ontspannen dichtbij huis. Deze plek moet echter wel iets te bieden 
hebben. Een trekker om naar de plek toe te komen. Natuur alleen is lang 
niet altijd genoeg. Zij pakken oak sneller de auto om naar een verderweg 
gelegen plek te gaan. 

Moraal 
'Moraal van het verhaal' 

'Het groen' wordt door iedereen ontzettend gewaardeerd. 
Het is nag steeds belangrijk voor ontmoetingen. Het is het nieuwe plein. 
Zander graen zou er vaak niet eens contact zijn. Mensen trekken naar 
buiten. Kamen er voor de ontspanning en zijn vaak heel erg bereid om te 
praten. Men kijkt vaak niet echt kritisch naar deze plekken. Dit gebeurt 
pas als er plannen komen vanuit gemeente. 

• 

5. Tijdsfactor 
De tijd is van grate invloed op het decor en de beleving van de ruimte. 

_ De tijd waarin de plek is aangelegd is vaak bepalend voor het uiterlijk 
en de vorm van de plek. Dit is nauw verbonden met de in die periode 
heersende bouwstijl en in de mode zijnde boomsoort. Water straomt 
door alle tijsperiodes heen. 

VB. Het Westerpark heeft populieren en gridkorven, terwijl er 
langs de Dommel eeuwenoude wilgen en esdoorns staan. In het 
Beatrixpark staan grate Kastanjes langs de paden. 

_ Plekken veranderen door de tijd. Sams veel, soms weinig. Vaak op 
initiatief van de bewoners. 

VB. Het mooiste voorbeeld is het Taxandriaplein, ooit ontworpen 
als een voetbalveld binnen de toen gebouwde wijk de Muntel 
om de arbeiders bezig te houden zodat ze geen kwaad zouden 
aanrichten. Later omgebouwd tot speeltuin, onlangs is er een 
voetbalveld toegevoegd om hangjongeren bezig te houden. Een 
ander voorbeeld zijn de bomen langs de Dommel. Esdoorns 
worden gekapt en iepen teruggeplaatst. 

_ De functie van een graengebied kan ook veranderen door de tijd omdat 
de stad er naar toe groeit. Het gebied moet daar dan vaak op inspringen. 

VB Bossche Braek, Maasoever 

Den Bosch 
'Den Bosch in kaart brengen vanuit het graen' 

Typisch Den Bosch in het kart : 
_ Afgravingsplassen 
_ Rivieren 
_ Vestingwerken 
_ Veel huurwijken 
_ Bourgondisch en toch hip imago 
_De stad maakt gebruik van iconen om imago uit te dragen 
_ Veel inspraak buurtverenigingen 
_ Ingezoomd: in speeltuintjes komen vaak dezelfde materialen terug 
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