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SAMENVATTING 

Mijn oorspronkelijke afstudeerproject was de herstructurering van de naoorlogse wijk 
Boschveld in 's Hertogenbosch. Hier ben ik mijn traject dan ook mee begonnen. 
Gaandeweg bleek dat de problemen die Boschveld heeft, meer te maken hebben met de 
ontwikkelingen die zich afspelen in de binnenstad. de binnenstad heeft nemalijk te kampen 
met ruimtegebrek en moet uitgebreid. Boschveld is een onderdeel van deze 
uitbreidingslocatie en zal een gedeelte van dit probleem moeten oplossen. Omdat het 
bedrijventerrein uit Boschveld verdwijnt, komt hier plek vrij om dit ruimtevraagstuk 
gedeeltelijk op te lossen. 

Lijnrecht hier tegenover staan de oorspronkelijk en huidige bewoners van Boschveld. Zij 
zijn dik tevreden met hun wijk, zoals die nu is. Er moet wel het een en ander opgeknapt 
worden, maar over het algemeen, hoeft er voor hun niet veel te veranderen. Ook zijn zij 
bang dat ze door het, met deze nieuwe ontwikkelingen gepaard gaande, stijgen van de 
grondprijzen, na herstructurering niet meer terug kunnen komen in hun wijk. 

Mijn nieuwe opdracht was dan ook het verzinnen van een strategie, waardoor de 
problemen van het oude centrum worden opgelost, zonder dat het huidige karakter van 
Boschveld en de huidige bewoners van de wijk, verdwijnen. Door deze nieuwe 
ontwikkelingen op bepaalde plekken met verminderde binding toe te laten, zal de rest van 
de wijk gespaard worden. De bewoners kunnen in hun wijk blijven wonen en de 
problemen van het stadscentrum worden toch gedeeltelijk opgelost. 

De twee belangrijkste onderdelen van deze strategie heb ik verder uitgewerkt. Dit zijn de 
verdere ontwikkeling van de Onderwijsboulevard en da aanleg van een nieuw plein, dat 
niet alleen het hart wordt van het nieuwe centrumdeel, maar ook van de wijk Boschveld. 
Ik denk hiermee op de korte termijn een antwoord te hebben gevonden op mijn 
afstudeeropdracht. Hoe dit centrumdeel en dus ook Boschveld zich in de toekomst zal 
gaan ontwikkelen, als bijvoorbeeld de oorspronkelijke bewoners van de wijk er niet meer 
wonen, kan nu niet gezegd worden. Dit moet tegen die tijd opnieuw bekeken worden. 
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INLEIDING 

Als afstudeerproject van de opleiding Stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven 
heb ik gekozen voor een herstructureringsproject. En wel van een naoorlogse woonwijk. 
Omdat ik ooit een herstructureringsproject op de TU heb gedaan, heb ik persoonlijke interesse 
gekregen in het herstructureringsproces en dan voornamelijk hoe de beleving van de bewoners 
is tijdens zo'n herstructureringsproces. 

Daarnaast is herstructurering op het moment een hot item bij de overheid en daarom dus 
extra interessant om dit te onderzoeken. Boschveld in 's Hertogenbosch heeft mijn aandacht 
getrokken door de beweringen van de gemeente over de wijk en de relatieve onbekendheid 
van een naoorlogse woonwijk buiten de randstad. 

"De stad verandert voortdurend. Woonwijken gaan achteruit en worden weer 
opgeknapt. Parken verloederen en worden opnieuw ingericht. Veranderende 
woonwensen en toename in mobiliteit noodzaken tot ingrepen in de stad. Een 
stad vraagt om onderhoud en stedelijke vernieuwing is daarbij voortdurend aan 
de orde. Het proces van stedelijke vernieuwing stagneert echter. Er is dus extra 
inzet nodig om de stedelijke vernieuwing te versnellen." (Dossier 56-wijkenaanpak 

ROM) 

Om deze stedelijke vernieuwing te versnellen en de kwaliteit te bevorderen heeft 
de overheid een actieprogramma opgesteld. Binnen het kader van het actieprogramma 
wordt gefocust op 56 wijken. Voor deze aanpak is gekozen omdat de problemen het meest 
tastbaar zijn op wijkniveau. Daarnaast is een wijk het aangewezen schaalniveau waarop 
samenwerkingscontracten tussen de gemeenten en andere lokale partijen kunnen worden 
afgesloten. 

Boschveld is een van de 56 prioriteitswijken van de overheid en een van de zeven 
aandachtsgebieden in het kader van het Grote Steden Beleid va n de gemeente 's 
Hertogenbosch. De gemeente zegt het volgende over Boschveld: De wijk is gelegen net 
achter het station en op loopafstand van de binnenstad . Daardoor is het een gebied met een 
groot potentieel. In Boschveld staan meer dan 1.400 woningen. De meeste woningen zijn 
gebouwd in de jaren vijftig en het zijn voornamelijk portiek- en galerijflats. De bestaande 
woningvoorraad van de wijk is echter verouderd en verkeert voor een deel in een slechte 
bouwtechnische staat, daarnaast heeft de wijk een slechte sociaal-economische positie. 
Boschveld heeft door zijn ligging nabij de binnenstad en het centraal station bijzondere potenties 
als stedelijke verdichtingslocatie. 
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1 Analyse 's Hertogenbosch 

1.1 Ligging 

s Hertogenbosch, in de volksmond ook wel Den Bosch genoemd, ligt In het noorden van 
Noord Brabant (fig.l) aan de A2, de belangrijkste autosnelweg van Nederland in noord-zuid 
'chting. In Noord Brabant maakt Den Bosch deel uit van Netwerkstad Brabant (fig. 2). Deze 

wordt verder gevormd door de steden Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. Samen werken 
deze steden aan een nadere profilering op nationaal en internationaal niveau waarbij wordt 

gewerkt aan ieders specialiteiten en aan het benutte 
van elkanders complementariteit. Den Bosch levert haar 
bijdrage als stad die sterk Is in cultuurhistorie en in 
handel en dienstverlening. 

1.2 Geschiedenis 
Omstreeks 1186 wordt de vestingstad 's Hertogenbosch 
(f ig. 4) gesticht om de noordelijke grens van het 
hertogdom van Hendrik I van Brabant te beschermen. 
De stad is gelegen op de samenvloeiing van het 
Oostbrabants bekenstelsel en is zeer gunstig gelegen 
op een kruispunt van handelsroutes. De grensvesting 
groeit al snel uit tot regionaal bestuurs-, handels- en 

..._ ________________ _... nijverheidscentrum met een belangrijke regionale 

marktfunctie voor de Meierij. Als typische vestingstad 
ligt 's Hertogenbosch goed beveiligd maar tamelijk 
geïsoleerd van haar omgeving. In het begin van de 
16de eeuw bereikt de stad inclusief wallen een omvan 
van ongeveer 120 hectare die het tot het eind van de 
19de eeuw zal behouden. Omstreeks 1520, aan het eind 
van zijn bloeitijd, is 's Hertogenbosch met 22.000 
inwoners een van de grootste steden van Nederland. 
Om een sterke vesting te blijven is de stad omgeven 
door moerassen en lage weilanden, die bij gevaafi 
makkelijk en snel onder water kunnen worden gezet 
Hierdoor raakt de stad fysiek en sociaal wel steeds 

Figuur 2: Netwerkstad Brabant meer In een isolement. Ditversterkt de eigen stedelijke 
cu uur, maar zorgt oo voor toenemende vervreemding van de omringende dorpen. In 1796 
wordt de stad departementale hoofdstad en in 1814 verheven tot hoofdstad van de provincie 
Brabant. Door de aanleg van verharde wegen, kanalen en later ook tram- en spoorwegen 
verslechtert in 1820 de commerciële positie van de stad. Het Is nu namelijk mogelijk Den 
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h te passeren en goederen rechtstreeks naar de plaats van bestemming te vervoeren 
en Bosch dommelt daardoor langzaam In en wordt een ambtenaren- en garnizoenenstad 

Het tekort aan grootschalige Industrie heeft grote werkeloosheid en verpaupering als gevolg 
De hieropvolgende nieuwe bloei van de stad zorgt snel voor een nijpend grondgebrek. Hog 
grondkosten als gevolg van de hoge kosten voor ophoging lefden tot nog verdere verdichting 
wan de binnenstad • 

• 2.1 Opheffing vestingstatus 
~a de opheffing van de vestingstatus In 1874 kan Den ---< .. 1117,_4 --..,...-...... ......,-""""1'..__~ ....... --
Bosch eindelijk gaan uitbreiden bulten haar wallen. ~ 
Omdat deze stadsuitbreidingen gepaard gaan met ., 
ntpolderingen en het uitgraven van zandwinplassen .··~···_... 
an de stad niet organisch groeien. De uitbreidingen _ ! 

zijn planmatig en vrij compact en worden als een soort 
ilanden toegevoegd aan het stadslichaam (fig. 3). 1---___:_---,---+---....,.----+-----.-----1 
ndschappelijke kenmerken verdwijnen onder het zand 

Clat nodig Is om het maaiveld op te hogen. De oevers 
an de zandwinplassen worden ingericht voor sport en 

recreatie. De eerste stadsuitleg wordt voorafgegaan 
door een langdurige watervrijmaking van de stad, een 
terke verdichting In de stad en bebouwing van de I-F-ig-uu_r_;3~: o:....:n=tw;....ik-k-el-ing_..D_e_n_B....:;os=ch_;,;";;";;_---~.. __ ~=----1 

wallen. I n 1890 ontstaat dan Het zand, tussen de .....,.;.... ___________ ~-----

ommel en het nieuwe station van Ed Cuypers. De ------------"'-----"""' 
uitbreiding van de stad voltrekt zich aanvankelijk 
evenwijdig aan de wallen, maar vanaf de jaren 20 gaat 
de uitbreiding steeds meer radiaalsgewijs plaatsvinden, 
waarbij de oorspronkelijke uitvalswegen worden 

er ingericht en de dragers gaan vormen van de 
dsuitbreidingen. 

1.2.3 Wederopbouwperiode 
Tijdens de oorlog heeft Den Bosch het zwaar te 
verduren. Na de bevrijding van de stad blijken een groot 
aantal gebouwen verwoest te zijn. Het woningtekort Is 
éfan ook een van de urgentste problemen In Den Bosch. Figuur 4: vestingstad Den Bosch 
Een ander groot probleem is onvoldoende 
werkgelegenheid. De aandacht van de overheid gaat zjch dan ook voornamelijk richten op het 
opheffen van de woningnood en de versterking van de stedelij ke economie. In het 'Brabants 
Welvaartsplan' van 1947 van de provincie wordt de hoop gevestigd op de opkomst van d~ 



Jndustriele bedrijvigheld als fundament van de naoorlogse wederopbouw. Nieuwe bouwgrond 
een actlef woningbouw- en industria lisatiebeleid te voeren, wordt een dwingende 

;vi'V1•n.v::';a"'"" In 1947 wordt dan ook een begin gemaakt met het uitvoeren van de vastgestelde 
•ithrai'"'"''c"'"""',""n, Plan West en Plan Zuid. Plan West wordt gekozen omdat hier tegemoet 

nalrnn'\An wordt aan de grote behoefte aan industrieterreinen. Daarnaast wordt er in dit plan 
ha woningen gebouwd. Deze wijken worden ge~seerd op de wijkgedachte met als basis 

parochiestructuur. Deze structuur bepaald nadrukkelijk de omvang van het aantal woningen 
de buurt alsook de omvang van sport-, recreatie- en winkelvoorzieningen. De nieuwe 

-~ .... --..... woonwijken krijgen een omvang van 3000 à 4500 
woningen. In deze kerkbuurten staat de parochiekerK 
cent raal, liefst aan een pleinruimte. Hieromheen 
groeperen 
zich de pastorie, het patronaatsgebouw en de kleuter
en lagere school. Hoekwinkels en buurtwinkelstrips voor 
de dagelij kse inkopen krijgen concurrentie van 
vooralsnog bescheiden wijkcentra. Men blijft voor 
belangrijke aankopen sterk afhankelijk van de 
binnenstad. De ideeën van de 'moderne' stedenbouw 
worden op beperkte schaal, Ingepast waardoor naast 
de toepassing van tradftionele stratenpatronen ook 
vrijstaande woningblokken In rastervormige patron 
aan rechthoekige groene hoven verschijnen (Zuid I ~ 
Basetdonk en vooral Boschveld). De wonlngvoorraaa 

~itaëtt vooral uit rijtjeswoningen, duplexwoningen, portiek- en galerijflats. De wijken die in 
rlogse periode worden ontwikkeld gaan de binnenstad vrijwel volledig omkransen, 

•itn,,.7nr,rtalrr1 het zuidelijk deel bij de Bossche Broek. 

Verdere stadsuitbreidingen 
voorspoedige groei vraagt al snel weer om een uitbreiding -3an het stedelijk gebied. I n 

wordt het nieuwe structuurplan gepresenteerd waarin wordt geprobeerd de groeistul~ 
n de stad op een hoger schaalniveau aan te sturen (fig. 5). Na West worden nu de wij.ke~ 

en Maaspoort ontwikkeld. Alle stadsuitbreidingen worden van elkaar gescheiden doo11 
infrastructuur en met elkaar en met de binnenstad verbonden door stedelijke hoofdwegen 

Op natuurlijke wijze worden de uitbreidingen gescheiden door beekdalen en natuurgebieden 
waardoor de karakteristiek is ontstaan van duidelijk begrensde buurten en wijken, die in ee~ 
hoefijzervormige, driekwart cirkel rond de binnenstad zijn gegroe~rd. De suburbanisatie 
eemt, mede door het groeiende autobezit, toe waardoor ook de middengroepen de sta9 

werlaten en er In de stad een onevenwichtig samengestelde stadsbevolking achterblijft met 
en oververtegenwoordigi ng van de economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dd 

15 



16 

ontsluitlngsstructuur van de stad wordt gebaseerd op een eenkernlge structuur, waarbij het 
~dsllchaam wordt voorzien van een hoofdwegenstructuur van radialen en (drie) ringen. Eén 
iing wordt rond de binnenstad getrokken, één als gordel in de stad om de rond de binnensta 
9elegen wijken te verbinden en de derde Is de ruit van rijkswegen om de landelijke relaties to 
Stand te brengen. De binnenstad wordt het hart van een steeds verder uitdijende stade 
terk verstedelijkende regio. Doordat het platteland steeds verder dicht dreigt te slibben 

verschuift de aandacht van stadsuitleg steeds meer In de richting van verdichtingen in d 
bestaande stad, herstructurering van wijken en bedrijventerreinen en meervoudrg grondgebruik. 

11..2.5 Toekomstige ontwikkelingen 
n de gemeentelijke Stadsvisie Is beknopt weergegeven welke ambitie de stad Den Bosdl 
eeft tot 2010 (fig. 6). het gemeentebestuur streeft ernaar om het volgende te bereiken: "s 

,Hertogenbosch is een moderne stad, met een rijk verleden en een veelbelovende toekomstl 
Wel een provindestad, maar geen provinciale stad. Wel cultuurhistorisch van belang maar 
geen openlucht museum. Wel ambitieus, maar zonder gewichtigdoenerij.' (Ontwlkkelingsvisie 
stadscentrum) 

Den Bosch heeft een tijdje geleden een beslissende stap genomen in de stedenbouw door d 
westflank van de stad te gaan ontwikkelen en hierdoor de binnenstad over het spoor te 
trekken. Hierdoor verandert de positie van Boschveld van een vergeten arbeiderswijk achte 
het station in een stukje binnenstad en gaat de grondprijs natuurlijk stijgen. Boschveld is 
ogezegd een gouden stukje grond geworden en sociale huurwoningen passen niet in dit 
laatje. In de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum van de gemeente wordt beschreven hoe het 

centrum van 's Hertogenbosch zich de komende 15 à 20 jaar moet gaan ontwikkelen. De 
belangrijkste speerpunten hieruit zijn dat de historische binnenstad hét hart van de stad en d 
regio blijft en dat hier ook de centrumfuncties bij voorkeur worden ondergebracht. Grootschalige 

netles worden ondergebracht in het Paleiskwartier en Het Zand. De gebleden worden in 
samenhang ontwikkeld zodat er sprake is van één geheel, maar de unieke éigen karakters van 
de verschillende deelgebieden worden versterkt (uit: Ontwikkellngsvisle Stadscentrum, 
Gemeente ~ Hertogenbosch, febr. 2004 ). 

eer specifieker betekent dit voor de gebieden die rondom Boschveld liggen het volgende: 
e Westflank wordt een echt centrumstedelijk gebted. In het stationskwartier worden naast 

woningen ook zakelijke diensten en voorzieningen gesitueerd. De boulevards rondom het 
afeiskwartier worden tot centrale assen ontwikkeld. Er komen twee nieuwe verbindingen 

met de oude binnenstad, een voor voetgangers en een voor fietsers en voetgangers. In het 
!Zand blijft een evenwicht tussen wonen en werken bestaan met een 19fle eeuws karakter. Het 
gebjed Waterknooppunt I Uilenburg staat in het teken van toerisme en cultuurbeleving. De 
kop van Het Zand wordt ontwikkeld tot een 'cultuurwijk' met een nieuwe brug over de haven 



e Otadel wordt een toeristisch attractiepunt samen met het Kruithuis en de kop van de 

en aantal beleidskaders vanuit deze Stadsvisie 2010 zijn: 
Den Bosch wil een voorhoedefunctie vervullen als cultuurstad van Zuid-Nederland, 
waarbij wordt geïnvesteerd in een eigentijdse en in een historische cultuur van d 
stad. 

Het culturele erfgoed wordt in ere hersteld en 
~------------~~--- gaat actief gebruikt worden. Met een rijk aanbod va 

monumenten, uitgaansgelegenheden en culture!~ 
t rekpleisters, krijgt de binnenstad een toenemend 
bovenregionaal belang voor {verblijfs-) toeristische en 
zakelijke bezoekers. 

Dankzij een aantrekkelijk studieklimaat en 
uitstekende onderwijsfaciliteiten ontwikkelt de stad zicH 
tot een bijzondere beroepen- en studiestad in 
Nederland. 

Het stadsbeeld wordt verrijkt met uitheemse 
culturele elementen. Deze worden met behoudt va 
het eigene geïntegreerd in de Bossche samenleving. 

De stad biedt ruimte voor experimentele 
cultuuruitingen en wordt 'broedplaats' voor 
veelbelovende jonge kunstenaars. 

's-Hertogenbosch wenst zich te ontwikkelen van 
provinciehoofdstad tot bestuurlijk centrum van Zuid
Nederland. Er worden vest igingsmogelijkheden 
geboden voor belangrijke organen voor openbaar 
bestuur en religie als ook voor hoofdkantoren va~ 
bedrijven en instellingen. 
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2 Analyse Boschveld 

2.1. Ligging 

Boschveld ligt ten noordwesten van het station langs de spoorlijn naar Utrecht en Nljmege 
en dichtbij de binnenstad. De wijk maakt onderdeel uit van het stadsdeel West (fig. 7). Dit 
tadsdeel bestaat verder nog uit bedrijventerrein de Wolfsdon ken, onlangs geherstructureerd 
ot het Palelskwartfer, Deuteren, een arbeiderswijk met 

een kleinschalig tulndorpkarakter, de wijken Schut:skamp .... ---"!"'---~ ................. ------
en Kruiskamp, met een orthogonale opzet en een 
rasterpatroon met stedenbouwkundige stempels, 
bedrijventerrein de Rietvelden en de Brabanthallen, de 
vroegere veemarkt die nu wordt ontwikkeld tot 
evenementenhal • 

• 1. Tijdgeest 
[ n de naoorlogse periode werden de functionalistische 
ideeën van voor 1950 aangevuld met meer aandacht 
woor de sociale, culturele en emotionele aspecten van 

tte vormgeving van de stad. Een van de uitingen van JRg;n~~tad~ëïW;est&ri;(S)E;nsüSd~d(r;~S)i 
deze nieuwe manier van denken was de wijkgedachte -----------------
(fig. 8). Deze gedachte is verwoord in de publicatie 'De r------------------, 
stad der toekomst, de toekomst der stad' uitgebracht 
Cloor de Rotterdamse studiegroep Bos: een gelede stad, 
opgebouwd uit kleine buurten die samen een wijk 
ormen die opgaan In een stadsdeel. 

De wijkgedachte was een antwoord op de ontwricht ing 
wan de voorbije oorlog en op de angst voor de 

ngestructureerde stedelijke groei uit de jaren daarvoor. 
De wijkgedachte stond in de naoorlogse jaren voor een 

ieuw soort democratische samenleving. Uitgangspunt 
Claarvan was het reduceren van de onoverzichtelijkheid ~,., 

n het stedelijk leven door het bouwen in kleinere ...,... .. -
îjkeenheden. Vervlakking en afname van L.F-ig-uu_r_s_: M_od_e_l_vo_o_rd_e_w_ij-kg-ed_a_ch-te--~----....11 

gemeenschapszin zou zo een halt worden toegeroepen 
(Reijndorp e.a., 1998). 



- ontsluitingswegen 

Bij de ontwikkeling van de naoorlogse wijken Is de wijkgedachte van grote betekenis geweest 
De wijk moest overzienbaar zijn, als een eenheid gevoeld worden. Bij een goede Inrichting 
ou er niets mlnder dan een gemeenschapsleven opbloeien. (N. de Boer en D. Lambert, 1987) 

Boschveld is ook ontworpen met het Idee van de wij kgedachte (fig . 9). De voorzieningen 
rden hiërarchisch geplaatst Er Is een concentratie van winkels op wijkniveau en hier en 

daar een buurtwinkel. Ook het verkeerssysteem heeft een hiërarchische opbouw. Doorgaand 

- Buurtverzamelstraten 

verkeer wordt zoveel mogelijk uit de wij k geweerd 
Vla de grotere ontsluitingswegen en dan de kleinere 
buurtverzamelstraten bereikt men tenslotte d 
smallere woonstraten. Verder zijn de geslote 
bouwblokken van voor de oorlog vervangen door 
stempel- en stroken bouw. l h het zuiden van het land 
en ook In Den Bosch sloot deze wijkgedachte aan bij 
de parochie-indeling, waarbij de kerk het hart van 
de gemeenschap vormde. Volgens de parochies is 
het gez in de oorsprong van de stedelij ke 
gemeenschap. Vandaar dat in Boschveld oo 
voornamelijk voor het gezin gebouwd is. 

- Woonstraten 

de woning. 

2.2 Moderne ontwikkelingen 
Het standaardgezin, ouders met kinderen, verdwij nt 
steeds meer en andere vormen van relaties en 
alleenstaanden komen steeds meer voor. Het aanta 
huishoudens neemt steeds meer toe door de 
vergrijzing, die ook leidt tot meer alleenstaanden. 
De toenemende onafhankelijkheid en keuzevrij hei 
zullen gebruikt worden om zich van anderen te 
onderscheiden en om vorm te geven aan eigen 
identiteit Dit betekent dat de woningvoorraad van 
Boschveld, gebaseerd op de wijkgedachte, steeds 
mlnder voldoet aan de vraag van de markt. Men wil 
steeds meer kwaliteit van de woning en de 
woonomgeving, een grotere differentiatie i ~ 
woonstijlen en meer flexibiliteit In het gebruik van 

Een andere tendens is dat activiteiten steeds minder plaatsgebonden worden en de samenleving 
steeds anoniemer. Hier tegenover staat een groter wordende behoefte aan een plek waar 

en zich thuis en geborgen voelt. Niet alleen op schaal van de stad en de binnenstad, maar 
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ook de behoefte om zich op niveau van de woning, straat en buurt gehecht te voelen e 
nderdeel uit te maken van een groter geheel. Dit stelt hoge eisen aan de fysieke en sodalè 
conomgeving en aan de woning zelf. 

~.3 Bevolkingsopbouw 
Boschveld Is een naoorlogse woonwijk met bewoners van veel verschillende nationaliteiten. 
Bijna de helft van alle bewoners Is van allochtone afkomst. Verder wonen er opvallend vee 
Jonge mensen tussen 20 en 34. de drie grootste bevolkingsgroepen in Boschveld zijl'\ 
Nederlanders, Marrokanen en Turken. Dit is te verklaren 
tfoor het feit dat de wijk oorspronkelijk bedoeld was r----T""....,.I""""'-~ 
voor de arbeiders en later de gastarbeiders die in de 
fabrieken gingen werken. De wij k heeft een hoog 
ercentage sociale huurwoningen, 73,5 procent, 

waarvan de gemiddelde huurprijs 250 euro bedraagt. 

Al deze factoren geven aan dat Boschveld een wijk is 
woor mensen met een laag inkomen. Een punt van zorg 
Is de zwakke sociaal-economische positie van een deel 
van de bewoners. Een positief punt daarentegen is de 
grote mate van deelname aan activiteiten In Boschveld. 
Oe mensen zijn verliefd op hun wijk en voelen zich er 

uis. Ze wonen er graag en de sociale cohesie is erg 
groot. Ongeveer zestig procent van de huidige bewoners 
Wil ook na herstructurering In de wijk blijven wonen. 
Uitgangspunt is dan ook dat alle mensen die terug willen 
omen dat ook kunnen doen. 

2.4 Woningen 
Boschveld staan ongeveer 1400 woningen (figuren t---:;;::::--'=-:::.._---,-----~----......,..;~~ 

0 en 11), waarvan de meestegebouwd zijn In de jaren 
0. De jaren 50 en 60 stonden geheel in het teken van 

Cle wederopbouw en uitbreiding. De schade die was 
aangericht in de oorlog zorgde voor een enorme 
woningnood met als gevolg een constante hoge 
bouwproductie. Het tekort aan huisvesting was zo groot ~=:----:-:---:-:-:=...__ 
dat dat de woningnood als 'volksvijand nummer l'werd L...;;. _ _ _ ......,; _ ______ ~ ____ ..... 

aangeduid. Er moesten dus in korte tijd veel woningen gebouwd worden. De grote wnnlnnnrvvf 

en het tekort aan bouwmaterialen na de oorlog zorgden ervoor dat er In naoorlogse wijken 
weinig variatie is in woningtypen. 



Zo ook in Boschveld. De woningvoorraad hier bestaat voomarnelijk uit portiek- en galerij flats 
Fn eengezinswon1ngen. Het aanbod is dus erg eenzijdig, waardoor mensen met een redelij 
inkomen uit de wijk vertrekken omdat ze geen woning kunnen vinden die aan hun wense 
voldoet. Twee bijzondere delen van de wijk zijn het Veemarktkwartier en de bungalowbuurt 
Het Veemarktkwartier Is een overblijfsel van voor de Tweede Wereldoorlog en wordt op het 
"""'""""'"'' door het bedrijventerrein gescheiden van de rest van Boschveld. De bungalowbuurt 

een buurt met een zeer groene en rustieke uitstraling en allemaal grondgebonden vrijstaande 
woningen. Uniek in een wijk zo dicht bij de binnenstad 
Uitgangspunt is dan ook om deze bijzondere woonsferen 
In de wijk te behouden en ook de woningen d1 
bouwtechnisch nog goed zijn. Op de plekken waar sloop 
wel noodzakelijk is, worden nieuwe woningen gebouwd 
met een meer divers karakter dan nu het geval Is, zodat 
ook de bevolkingsopbouw van de wijk gevarieerde 
wordt 

2.5 Bedrijven 
Het bedrijventerrein in Boschveld (fig. 12) ligt 
gedeeltelijk braak. Verder staan er een aantal grote 
bedrij fshallen die verhuurd worden als L-----------------_... bedrijfsverzamelgebouw door de Bossche Investerings 
Maatschappij (BI M). Zij helpen doorgaans kleine 
(door)startende bedrijven metondersteuning op maat. 
Ze verhuren bijvoorbeeld kleine bedrijfs-, kantoor- en 
opslagruimten voor een lage prijs. De meeste starte 
doen het erg goed en vertrekken vervolgens uit de wijk. 

Het Grasso-~omplex is een bijzonder element op het 
bedrijventerrein. De fabriek van de firma Grasso is een 
visitekaartje van Boschveld en een rijksmonument. Het 

.. -n.,..,._ is de eerste bebouwing die 'aan de andere kant van het 
spoor' plaatsvindt. Ditgebeurt in 1913 en markeert du 
ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van Den 

= ------'----t Bosch. 

Het bedrijventerrein vormt op het moment een barrière tussen het Veemarktkwartier en de 
rest van de woningen. Om de relatie tussen de woongebieden te verbeteren, wordt het 
bedrijventerrein zoals het nu bestaat uit de wijk geplaatst, waardoor er ruimte vrijkomt voor: 
wercllchtlng. Wel worden werken en wonen met elkaar gecombineerd. Door bijvoorbeeld mense 
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it de wijk kansen te bieden hun eigen bedrijfje op te zetten bevorder je de zelfredzaamhei 
n hiermee de zelfstandigheld van de mensen. 

2.6 Voorzieningen 
Het aantal winkels in Boschveld Is erg klein en ze draaien economisch niet goed. Op 

oment Is er te welnlg draagvlak Voor het winkelcentrum in de wijk, maar door het uu\.llvvc• 

an meer woningen In Boschveld en de ontwikkeling van het Paleiskwartier kan dit rt~~a"'I::.IC 
voldoende vergroot worden voor een nieuw winkelcentrum. Het oude winkelcentrum 
amelijk een slechte uitstraling en is geen visitekaartje ---!!!!!!'""-

op deze plek, de belangrijkste entree van Boséhveld 
(fig. 13). 

Verder heeft Boschveld een basisschool die op de plek 
van de vroegere kerk staat, in het hart van de wijk. 
11/anult de gemeente is als voorwaarde gesteld dat er 1----:.::::1..---

n elk aandachtsgebied een Brede Bossche School wordt 
opgericht. Dit houdt in dat er een multifunctioneel 
gebouw komt waarin een basisschool, naschoolse 
opvang en faciliteiten voor ontmoeting, sport en 
ontspanning gehuisvest worden op een plek in de wijk 

aar iedereen komt. Dit houdt In dat het 
basisschoolgebouw verdwijnt en dat er een nreuw 
gebouw voor in de plaats moet komen op een centrale 
plek in de wij k. Verder is er nog een SSBO, Speciale 
School voor Basis Onderwijs. Deze is bedoeld voor 
· neleren met leer- en ontwikkelingsproblemen. Op deze 
hooi zitten ongeveer 500 leerlingen uit de omtrek 

wan Boschveld. De school bestaat nog niet zo lang en 
et gebouw is nog redelijk nieuw en wordt daarom 1---___;=-=:;...._--,~-

i:fan ook behouden (fig. 13). 

penbaar groen in de wijk is wel aanwezig maar het 
ligt op de verkeerde plekken. De rest van de openbare 

imte bestaat voornamelijk uit binnenterreinen van 
Cle huizenblokken. Hier zal dan ook de nodige aandacht 
aan besteed moeten worden. De aanwezige ......, _____ ,__ __________ _. 
peelvoorzieningen zijn gericht op een eenzijdige doelgroep en volgens de bewoners zijn hef 
r te weinig. Hier zal dus meer verscheidenheid in aangebracht moeten worden en het aantal 

zal moeten worden vergroot. 



12.7 Ruimtelijk gezien 
De ruimtelijke opzet van Boschveld is helder. De aanwezige structuur In de vorm van een 
hiërarchischam van een hieorm van het stratenpatroon stratenpatroon Is een goede basis en 
hoeft alleen maar op enkele punten aangepast te worden. In eerste Instantie wordt di~ 

tenpatroon dan ook behouden. De Copernicuslaan is de ruggengraat van de wijk en deelt 
tie wijk in noord-zuid richting In tweëen. Het is niet alleen de ruimtelijke, maar ook de functionele 
i!lS van de wijk. Aan deze centraal gelegen ontsluitingsweg zijn ook het winkelcentrum en de 
basisschool gekoppeld. Verdere structuurlijnen bevinden zich eigenlijk alleen aan de rand van 

r--~"""'!!"'""!'!""~~~-----~'!!!""""~---. de wijk In de vorm van de wijkontsluitlngswegen. 

2.8 Relatie met de stad 
De ligging van Boschveld ten opzichte van de stad is 
uitstekend. De wijk ligt op een steenworp afstand va 
het station en de oude binnenstad. Wel ligt de wijl< 
tamelijk geïsoleerd. De spoorlijn vormt een duidelijke 
barrière met de oostkant van de stad en In het noorden 
ligt de wijk een beetje verstopt achter een parkje. El'i 
zijn net ten zulden van de wijk twee verbindingen met 
de stad, de stationstunnel waar voetgangers en fletsers 
zich vaak onveilig voelen en de Passarelle bij het station, 
alleen voor voetgangers. Om de relatie met 'de stad 
aan de andere kant' te verbeteren ls een extra 
verbinding met 'de andere kant van het spoor' ee 
vereiste. 

Rondom Boschveld heeft de laatste jaren een 
dynamische ontwikkeling plaatsgevonden (fig. 14). Er 

...... -~ .... is een nieuw station gekomen, het Palelskwartier e 
de Onderwijsboulevard zijn ontwikkeld, het Westerpar 
is aangelegd samen met een 'nieuwe woonbuurt Is het 
groen' waar eerst het sportpark Concordia lag en de 
Brabanthallen worden ontwikkeld tot evenementenhal 
Hierdoor is de positie van Boschveld veranderd van 
een enigszins vergeten arbeiderswijk in een 'gouden 
stukje grond'. 
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Overige gegevens en onderzoeken 

~.1 De kwaliteit van de woningen in Boschveld 
n 2000 is er een onderzoek geweest naar de kwaliteit van de woningen van Boschveld. De 
esultaten van dit onderzoek zijn weergegeven In het WOS Boschveld-Deuteren. Het onderzoe~ 

heeft betrekking op alle sociale huurwoningen In Boschveld en Deuteren. Dit woningbestan 
bestaat voor een groot deel uit portiek- en galerijflats. De sociale woningen in Boschveld zijn 
·n het bezit van Brabant Wonen, SSW en SWH. Deze 
woningen zijn allemaal nog in redelijke staat (tig. 15). r-~~~ 
Het meest voorkomende woontechnisch negatief aspect 
een te kleine keuken en te kleine sanitaire 
woorzieningen. Het meestvoorkomende bouwtechnisch 
gebrek is de slechte geluidsisolatie. De algemene 
condusie uit het rapport is de volgende: 

"Over het algemeen geldt voor het grootste deel van 
Cte woningen in Boschveld aangepast of verbeterd 
zouden kunnen worden. Dit is op zichzelf positief, los 
van de behoorlijke investeringen die een en ander met 
zich mee kan brengen en die soms 2/3 van de 
nieuwbouw Investering kunnen betreffen. Dit brengt 
ons tot de veronderstelling dat in dit projectgebied de 
oekomstige ontwikkeling niet zozeer door de actuele 

woon/bouwtechnische problematiek geleid zal worden 
als wel door sociaal demografische-, volkshuisvestelijke-

markttechnische- of stedenbouwkundige 
overwegingen. Waarbij we als we het hebben over de 
kwaliteit van de omgeving we bedenken dat deze in 
niet geringe mate door de gebouwen wordt bepaald. 
Het ligt In rede dat de toekomst van de woningvoorraad 
In Boschveld mede wordt bepaald door de visie op 
uitstraling en beeldkwaliteit van dit stadsdeel." {WOS 

oschveld-Deuteren, Gemeente 's Hertogenbosch, 
2000) 

Kwaliteit woningen 
. Slecht 
0 Redehjk 

0 Goed 

Dit betekent voor Boschveld dat de afweging sloop-
nieuwbouw of renovatie niet alleen gemaakt kan worden ......, ____ ....;;......_;.... ________ ..... 

aar aanlelding van de kwaliteit van de woningen. 



.2 Het Masterplan van de gemeente 
De gemeente 's Hertogenbosch heeft in juli 2003 een masterplan laten opStellen voor de wij 
(fiQ. 16). Het doel van dit masterplan is om de vernieuwing van Boschveld te plaatsen in het 
perspectief van de toekomst: wat moeten we (nu) doen om over 20 jaar Boschveld eruit te 
aten zien zoals we ons dat nu Inbeelden. Hoe kunnen we de wensen, dromen en ambities van 

Cle bewoners, gemeente en corporaties laten uitkomen. In het masterplan wordt gesteld dat 
bouwtechnische staat van de woningen In Boschveld zo slecht Is dat Investeren in renovatie 

de woningen onverantwoord is en dat sloop en vervangende nieuwbouw zo goed a 
onvermijdelijk is. Deze opvatting heeft bij de huidige 
bewoners veel weerstand opgewekt. Ze zijn bang dat 
Boschveld een soort tweede Paleiskwartier gaat worde 
en dat zij hun oude, vertrouwde wijk na deze 
transformatie niet meer terugkennen. Een ander punt 
van zorg is dat de huidige bewoners bang zijn de hoger 
wordende huren niet meer te kunnen betalen en 
daardoor gedwongen worden uit de wijk te vertrekken. 
Mede hierdoor moet de gemeente het masterpla 
herzien en met een andere oplossing komen. 

3.3 Nieuwe missie woningcorporaties 
Dè komende jaren wil de overheid 100.000 wonlnge 
gaan slopen en dan vooral in de naoorlogse voorraad. 
Hele woonwijken verdwijnen en iedere tastbars 
herinnering aan hoe het vroeger was verdwijnt. oe 
mensen die deze woningen moeten gaan slopen zijn 
dezelfde mensen die ze indertijd gebouwd hebben: de 
volkshuisvesters. Maar hun missie is in de loop van de 
tijd veranderd. Vroeger hadden volkshuisvesters als taak 
de arme mensen te huisvesten. Tegenwoordig hebbe 
ze een nieuwe missie: Nederland bouwrijp maken vooli 
de wensen van de toekomst Sinds de woningcorporaties 
zelfstandige partijen zijn geworden op de woningma 
betekent dit dat ze ook winst moeten gaan maken om 
overeind te kunnen blijven. En aan sociale huurwonigen 
Is niet genoeg te verdienen. Voo L...----------------...1 herstructureringsgebieden zoals Boschveld, beteken 

dit meesta l dat het aantal sociale huurwoningen in het nieuwe plan kleiner wordt en dat eli 
meer duurdere woningen voor in de plaats komen. En deze nieuwbouw Is niet betaalbaar voor 
de lage inkomens. Vaak wordt beloofd dat mensen terug kunnen keren omdat ze huursubsidie 
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krijgen. Maar deze staat op het moment ter discussie. Het Is dus niet meer reëel plannen 
lerop te baseren. Met als gevolg dat de oorspronkelij ke bewoners van de wijk niet mee 

terug kunnen keren naar hun vertrouwde, maar wel vernieuwde omgeving. Er worden du 
iet alleen huizen gesloopt, maar ook mensen uit elkaar gehaald en dat Is een emotionele en 

~us moeilijke kwestie. 
Wooral in Boschveld is de sociale cohesie erg groot. Mensen wonen er graag en voelen zich 
thuis. Het is echt een dorp in de stad. Zou je deze situatie in deze steeels meer individuaiii~PrPncli:! 

samenleving niet juist willen behouden en ondersteunen? (Uit de VPRO-documentaire .... """" " 
van Rudl Boon) 

':3.4 De beleving van de 
bewoners van Boschveld 
In Boschveld is een wijkraad 
opgericht, het Onafhankelijk 
Buurtplatf-orm Boschveld. Een 
an de redenen waarom dit 

gedaan Is, is dat de 
communicatie van de gemeente 
naar de bewoners toe te 

ensen overliet. Ooor deze 
wijkraad op te richten Is de 
~emeente verplicht hiermee te 
praten. De wij kraad heeft een 
aantal bewonersvergaderingen 
gehouden en de meningen van 
de bewoners ge'inventariseerd. 
n het algemeen komt het erop 
eer dat de meeste allochtone mensen in de wijk willen blijven .....,. ________________________ ........ 

wonen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lage huren, bijna alle huurhuizen vallen In 
het goedkope segment, en de verbondenheid met de buurt. De meeste mensen wonen al lang 
in Boschveld en willen liever niet weg. De sodale cohesie in de buurt is erg groot (fig. 17). 
Vroeger zijn de mensen er als (gast)arbeider voor de grote fabrieken Grasso, Heineken e 
Michetln komen wonen en wonen nu dus al 40 tot 50 jaar in de wijk. Ze hebben hun plekje il1 
Boschveld veroverd en willen begrijpelijk niet naar een andere wijk vertrekken. In aanvang 
werden ze aan de westkant van het spoor gevestigd, weggestopt tussen de bedrijventerreinen 
en nu de buurt verbeterd wordt, zouden zij moeten vertrekken. Een aantal van de autochtone 

ensen en dan gaat het vooral om de wat oudere mensen, wilten ook graag in de buur1l 
lijven wonen en zien het liefst dat er wat meer seniorenwoningen gebouwd worden waar ZiJ 

Clan in zouden kunnen trekken. Vooral de mensen die in de buurt van het winkelcentru 



wonen hebben er geen probleem mee om met een goede regeling weg te gaan uit de wijk. Dit 
wordt grotendeels veroorzaakt door de drugsoverlast en hangjongeren. De meningen van dè 
hulselgenaren zijn erg verdeeld • 

• 5 Condusle analyse Boschveld 
Boschveld is In bepaalde gevallen een typische naoorlogse wijk met hierbij behorende 
problemen. Het percentage sociale huurwoningen is erg hoog en de huren zelf zijn laag. Oo 
1tet percentage allochtonen is groot in Boschveld. Hieruit blijkt dat Boschveld een wijk is voo 

,.....---------------...... mensen met een laag inkomen. Verder is het 
woningbestand verouderd en erg eenzijdig, voora 
eengezinswoningen en galerij- en portlekflats, waardOOii 
mensen met een redelijk inkomen uit de wijk vertreklee 
omdat deze niet aan hun wensen voldoet. Andere 
problemen zijn bijvoorbeeld nog het tekort aan 
parkeerplaatsen en de voorzieningen zijn van een 
slechte kwaliteit. 

Een positief punt Is dat de sociale cohesie in de wijk 
erg groot Is. De mensen wonen er graag, voelen zie 
er thuis en maar liefst 60 % wil na de herstructurering 
terugkomen In de wijk. Ook de oprichting van een Brede 
Bossche School kan kansen bieden voor Boschveld o 
zich verder te ontwikkelen. 

Het grootste probleem Is dat de positie van de wij 
veranderd is. Boschveld wordt In de toekomst anderelee 
van de binnenstad. Dit en het feit dat er al veel nieuwe 
projecten rondom Boschveld zijn opgezet, 
Paleiskwartier, Westerpark en de ontwikkeling van de 
Brabanthallen zorgen ervoor dat Boschveld veranderd 

,.."..~~~ is in een 'gouden stukje grond'. 
--~ Als gevolg hiervan zfjn de huidige bewoners va 

Boschveld terecht bang dat ze niet meer terug kunne 
komen in hun geliefde wijk (ftg. 18). De grondprijzen 
gaan door de positieverandering enorm stijgen en de 

...._ __ 18_: _sT_o_P_on_tw_ik_k_rin-ge_n ________ ....,. sociale huurwoningen die er nu staan brengen niet meeJi 

genoeg op. Vaak wordt bij dit soort projecten at snel gekozen voor stoop en nieuwbouw 
waardoor de huisige bewoners de huur niet meer kunnen betalen en moeten vertrekken. 
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e belangrijkste ruimtelijke condusies uit mijn analyse zijn hieronder samengevatgevat 
~schveld ligt ingesloten en tamelijk geïsoleerd tussen het spoor ten westen, de Christiaan 
C.~ygensweg ten zuiden en de Industriegebleden ten noorden van de wijk. Door de barrière 
clie het spoor vormt wordt de relatie van Boschveld met de binnenstad bemoeilijkt Verder 
tzorgt de verdiept liggende Christlaan Huygensweg een barrière tussen Boschveld en he 
Paleiskwartiet Het bedrijventerrein zorgt voor een breuk tussen het Veemarktkwartier en de 
rest van de wijk. Door het wegtrekken van veel van deze bedrijven komt hier ruimte vrij voo 

erontwlkkellng. Er kan hier wel gedacht worden aan een mogelijke verbinding van deze tw 
gebieden. 

De nabijheid van het station, 
aardoor Boschveld goed 
reikbaar is, Is een positief 

9egeven. Ook de afstand tot de 
binnenstad, de Brabanthallen 
en het Westerpark is klein en 
an daardoor positief zijn voor 

(ie wijk. De aanwezigheid van 
et Paleiskwartier kan zowel 

positief als negatief worden 
l!rvaren. De omgeving van 
Boschveld wordt er door 
opgekrikt waar de wijk zijn 
oordeel mee kan doen. De 
eerzijde hiervan is echter dat 

(ie druk om in Boschveld alle 
Eiale huurwoningen te slopen 
en een tweede Paleiskwartier te 
ontwikkelen steeds groter 
wordt. Dit valt vooral bij de 

uldige bewoners niet in goede Figuur 19: Ruimtelijke conclusie BoschveldFiguur 

aarde. 

De bungalowbuurt is een buurt op zich. Helemaal verstopt In het groen, keert deze zich naali 
binnen en af van de rest van de buurt. Om de wijk een geheel te maken Is een open karakte11 
van dit buurtje wenselijk. De groene pijlen in het noorden van de wijk geven aan dat dez 
and van de wijk een erg open karakter heeft. De groene pijl midden door het Westerparl< 

geeft de verbinding aan tussen het zuldelijk gelegen deel van het park en de sportvelden aan 
~e noordzijde.De verkeersstructuur is zoals al eerder verteld erg overzichtelijk en heeft ee 
heldere opbouw die als leidraad kan fungeren in een nieuw ontwerp voor de wijk. 
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grootste probleem In Boschveld Is dat de wijk In Verdrukking komt door alle n 
pnt11Vild:elingen die er rondom plaatsvinden (fig. 20). Door deze nieuwe ontwikkelingen wo 

druk om Boschveld ook. te gaan vernieuwen natuurlijk steeds groter. Boschveld is 
hAI'I~r•~~t~!OIIl woonwijk met een eenzijdig wonlngbestand en daardoor een eenzijdig 
bevolklnassan'M!nistelllfna Omdat de positie van Boschveld verandert In een wijk die onderdee 
•ih'nla ....... van de binnenstad, gaat de grondprijs enorm stijgen Het gevaar dat hierin schuilt 

dat er gekozen gaat worde 
voor sloop en nieuWbouw va 
woningen die meeropbren 

~~'(.!~1!3 dan de sociale woningen die 
"" op het moment staan en da 

de huidige bewoners van 
wijk 'verdnwen' worden. 

4.1 Hypothese 
Daor aUe n~uw 
ontwlklcellngen die zich ron 
Boschveld afspelen en de 
veraoderlng van de positie va 
de wljk, van vergete 
arbeiderswijk tDt onderdeel va 
de binnenstad, komen de wij 
en dan vaoral de bewoners va 
de wijk In de verdrukking. D 
wijk voldoet niet meer aan de 
eisen van de huldig L-----....,.-------------------1 samenleving en moe 
vernieuwd worden. Om d 

naar woningen In het centrum van Den Bosch gedeeltelijk op te vangen Is verd 
deze plek een vereiste. Hier ligt dus een enorme kans om een nieuWe mademe stedelfjk 

geving, een tweecfe Palelskwartier, te ontwikkelen. 

Ier tegenover staan de huidige bewoners met hun eigen ldeêen en opvattingen. Doordat d 
ndprijs enorm gaat stijgen brengen de sociale wonlgen, die nu op dit grondgebled staan 

let genoeg op en bestaat het gevaar dat ze gaan verctwUnen. En dat Is predes waard 
fluldlge bewoners bang VóGr zijn. zu zJjn erg gehecht aan en tevreèn over hun wijk en hu 
leven In deze wUk Ze willen niet weg uit de Wijk en willen niet dat er te\leel aan hun vertrouwd 
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en leèfomgevfng ~ wordt. Er moet wel het nodige verbeterd worden, maa 
MnCI"n\HHId moet wel BoSchveld blijven. 

Doeláelllng: 
lllltwetp maleen voor Bolldrwlltl ""...,.. biJ het",.,.,.,.. Den IIIMt:h. 

r alle nieUwe ontwikkelingen die zich rondom Boschveld arspelen Is de positie van de 
wr.ana,erd. Boschveld waseen vergeten arbeklèrswQk achter het station en heeft nu de ov.hll"'"o~:~~ 

een aantrekkelijk en gewild woongebled te worden. Boschveld wordt een nnd~n!fl!l 
binnenstad, maar moet wel Zijn eigen identiteit 
ouden. oe wijk rnoet verdicht worden en er moet 

lffen!nttatfe gebracht worden in de woningen en de 
omgeving. De uitdaging Is om Boschveld aan te 

aan de maatstaven van de huidige samenleving 
r het oorspronkelijke Boschveld te laten 

rdwljnen. 

!11.3 Probleerutelllntl: 
oe kan Ik Tn Ilosdiveld een henltnlcblrerlng 

ezenlljlcen, rekening houdend met de eisen 
wensen van de hukliga beWOIH!I'S en de druk 

le wordt uitgeoefend door de omringende 
leuwe ontwildceiiiJflftll1 

pm ~vraag te beantwoorden moet eerst onderzocht 
woroen wat het predes betekent voor Boschveld om 
nderdeel te worden van de binnenstad. En daarvoor 
oet eerst duidelijk worden wat een binnenstad 
genUjk is. 

·" Typering blnllfiiiStlltl 
.4.1 Eigen idei!en bij het woord binnenstad 

het woord binnenstad denk Ik aan een wijk fn de 
tad die meestal de oudste is. Waar de stad 
rspronkelök ontstaan IS en waar dit ook in terug te 
n Is. De sfeer Js er gezellig, knus, druk en levendig. ....~iiiiioo~i-..iiliii 

et Is 'the place to be' In een stad. Verder kent deze 
ijk een wirwar van (eenrichtJng)straatjes en ...... ---------~---____. 

wema1ngersgebleden zonder duidelijke structuur, Is er gebouwd In een hoge dichtheid en is 
nlgopenbaar groen te bespeuren (fig. 21). 
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4. In de twee arbeklerswJjken Boschveld en Deubm1 (fig. 23) heerst een knusse 
50 sfeer. Het woningaanbod hier is eenzijdig en zieter niet echt gevarieerd uit Er 
veel van dezelfde soort gebouwen. 

Welke problemen kent het oude stadscentrum op dit moment? 
1 Schaalvergroting· Door ruimtegebrek In de binnenstad voor grootsc:halllge~ 

voorzieningen wordt de druk op het realiseren van perifere shOppingcentra 
groter. Deze shoppingcentra zijn een concurrent van de binnenstad. Ze zijn mattkeltl~ 
bereikbaar; hebben veel parkeergelegenheld en ~~~-~~~ ~-...... ,...~=~----. 
een divers aanbod onder een dak. Verder is 
schaalvergroting ook een trend op het gebled 
van ontspannlngs- en vermaakfuncttes. 

2. Eenzijdig aanbad: de teenemende flitallsering 
en de hoge huren zorgen voor eenvormigheld 
van de binnensteden, omdat de kleine lokale 
ondernemers het financieel niet kunnen 
opbrengen In de binnenstad te zitten, waardoor 
de lokale Identiteit dreigt te verdwijnen. Door 
bescherming van de binnensteden rs er wetntg 
tlexlbHitelt Is het aanbod en In de openbare 
rulmre. ~~~~~~~~~~~~~~~1 

3. Slechte bereikbaarheld en tekort aan '-------------:-----..... 
parlceervoorzlenlngen: beiden hebben een r-~:;:=::---~::=:===--, 
negatieve invloed op de aantrekkingskracht van 
de binnenstad De binnenstad Is vaak een 
netwerk van doodlopende-, eenrichtlngsstraten 
en voetgangersgebieden. Daarbij komt dan ook 
nog het probleem dat de parkeervoorzieningen 
meestal niet goed over de stad verspreid zijn. 

4. Te weinig openbaar groen: door de hoge 
bebouwingsdichtheid In de stad Is er weinig 
ruimte meer over voor openbaar groen. Dit 
openbaar groen zou de gebieclskwallteJt en de 
belevlngswaarde van de binnenstad vergroten. 

5. Functie al hulskame r van de lokale 
bevolking verdwijnt: de afstand tussen .._---------~----..... 
woonwijken en binnensteden wordt steeds groter door het ontstaan van omeikf~fm 
suburbanisaties en vinexlocatles. Door toenemende migratie wordt de binding 
de stad en haar bewoners mlnder sterk. Mensen voelen zich mlnder snel v~Mnl14»11 
met de plek waar ze wonen en de binnenstad die daarbij hoort. 



alles heeft: te maken met de groei van niet alleen de stad, maar ook de groet van 
klng, van het belDek aan het stadscentrum, van het autoverkeer en met de aard 

I en omvang van verschillende funttles. De stad en dus ook het stadscentrum 
pet.,. ... ._.lftl ... 1eta aan uitbreiding. 

samengevat Is het grootste probleem van het oude staclscentnm: 

RUIMTEGEBREK 

,.....~-----------~-.---------. 4.4.5 WaatOm (deze) Ultbteldlng? 
Om voor deze problemen een oplossing te zoeken 
de oude binnenstad uitgebreid met een nieuw Qei:MeQ 
aan de westkant van het spoor (fig. 24). Waarom Is 
gekozen voor dit geblecl1 

Het hele gebled wordt omsloten door d 
blnnenstadsrlng, waarop alle ...-Ie ult.valswegen va 
de stad aansluiten. 

Het gebied aan de westkant Is perfect ontslote 
met een duidelijke en heldere structuur en dus g 
bereikbaar met de auto. 

Door het wegtrekken van de industrie, komt e 
ruimte vrij voor herontwikkeling Hiermee is a 

L...----~---------......1 begonnen met de bouw van hèt Palelskwartler. 

4.4.6 Op welke manier zijn de tMedelen complementair 
aan elkaar? 
De beide delen gaan functtDneren als een geheel. ~ 
hebben elkaar neelig om goed te kunnen blljverl 
func:tiQneren als stadscentrum en ze versterken elkaar: 
De ruimte die vrijkomt aan de westkant van het spooli 
kan worden gebruikt om de problemen van het huldt~ 

... ~~- stadscentrum op te lossen. Deze rutmte kan namelijJ( 
gebrUikt worden voor: 

Grootschaliger voorzieningen: hierdoor zij 
perifele shoppingcentra niet nodig ZUn en kunnen 
verschOlende winkelcentra gebruik maken van elkaa L...-----:----------......1 nabijheld (fig. 25). 

- Verrulming van het winkelaanbod: Grote winkelketens willen graag een plek hebben 
In de binnenstad, maar daar Is meestal geen ruimte VOCiJr. Door uitbreiding met 
nieuw centrUrngedeelte, kunnen deze winkels zich toch In de binnenstad vestigen e 
wllen de belde winkelcentra elkaar aan. 
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- Parkeervoorzfenlngen: ~kan gedacht worden aan verschUlende parkeefgarages 
de binnenstaclsrfng. De afstand tussen het nieuwe en het OUdè gedeeltê van h 
centrum 15 niet groot. DoOr hét realiseren van meer cwergangen over het spoor wordt 
de relatle tussën de delen nog beter. Een andere oplossing IS een trinsfer1Utn aan 
westkant met van daaruit goede openbaar vei'VOei'VOOI'Zle. 

- Realiseren van voorzieningen voor een betere berelkbaàrheld (fig. 27) 
- Realiseren van meer openbaar groen: dit compenseert dan ten dele het tekort aa 

openbaar groen In het oude gedeelte v~ de binnenstad (fig. 26) • 

• 4.7 Huidige van belang zijnde algemene ontwikkelingen 
1. Er is een hernieuwde belangstalling voor het wonen In binnenstad doo 

een toegenomen waardering voor de typische eigenschappen van he 
binnenstadsmilieu, de historische omgeving en de nabijheid van actlvlteltèn e 
voorzieningen. 

2. De uitgaven aan vrljetijdabestedlng nemen toe en de binnenstad kan daarva 
profiteren op grond van de kwaliteit van en de variëteit aan onder andere horeca 
wlnkelvoorzleningen, uitgaansgelegenheden, bezienswaardigheden, evenementen etc 
De economie van binnensteden gaat steeds meer draaien op bestedingen in de 
van de vrije tijd en cultuur. Binnensteden zijn daarmee sterk afhankelijk van de 
waarin zij koopkracht van elders weten aan te trekken De vuiStregel Is dat hoe verde 
de bezoeker van Den Bosch woont, des te hoogwaardiger het aanbod moet zijn om 
kunnen concurreren met de nabijgelegen voorzieningen. 

3. Daarnaast neemt de cultuurfunctie van de stad toe, cultUrele entrips zl 
namelijk een groeiend marktsegment. Hierbij zijn vooral verblijven, reaeeren 
winkelen, eten, drinken en vermaak van belang. Binnensteden krijgeo steeds nteell 
de functie van culturele vermaakcenb'a en van hulskamer voor Iedereen. Vooral 
combinatiebezoek zal In de toekomst toenemen, wat betekent dat de bezoekeli 
meerdere bezoekmotieven heeft en tijdens een bezoek aan de stad zoveel mogelij 
wil combineren. oe voorkeur gaat hierbij uit naar een (historische) binnenstad m 
een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en liefst veel groen. 

4. Elke binnenstad Is in wezen uniek op basis van de gebouwen en zijn eigen uitstraling 
Maar er zijn bepaalde functies en karakteristieken dre door de gebrulkers onlosmakelij 
met de betreffende stad verbonden zijn. Deze karakteristieke en uniek 
eigenschappen moeten worden gebruikt om de binnenstad aantrekkelijker te ma~ 
dan binnensteden In de omtrek. De attractiewaarde van de binnenstad moet worde 
vergroot. Het gaat erom belevlngservarlngen, verblijf en recreatie in de binnenstad 
veraangenamen. Attractiviteit en uniek aanbod zijn noodzakelijk om bezoekers 
trekken en vast te houden. 



••• 8 wat zijn de eisen vanuit de gemeente voor de nieuwe binnenstad? 
Mtvtn~nt~!lsch gezien bestaat de nieuwe binnenstad uit twee driehoeken met daartussen ee 
Pvel~rJSZOne waar onder andere het speer ligt (fig. 28). Deze twee vormen zgn coheren 

elkaar. De oude binnenstad blijft het hart van de stad en de regio en moet levendig e 
leefbaar blijven. Centrumfuncties worden bö WJOrkeur In deze oude binnenstad ondetvl!bri1Ch1; 

lts ze passen bij het beeld van de fijnmazigheid, menselijke schaal en maat van d 
ngdriehoek. 

Centrumfuncties die naar aard, schaal en omvang niet In de oude stad passen, krUgen ee 
plek In het Paleiskwartier d 
onderdeel Is van de nle~ 
centrumdriehoek aan d 
westkant van het spoo~ 
Verderbestaat deze drf~ 
uit de twee naoorlogs 
woonwijken Deuteren e 
Boschveld. Deze worden i 
het kader van het Grot 
Steden Belet 
geherstructureerd. 

De eerste, laat 19* eeuwse 
stadsuitbreiding Het Zan 
vormt een lnteressan' 
overgBngsgebled tussen 
twee delen. De afwlsselln 
van statige en Intieme woon 
en werkplekken geeft di 
gebled een geheel eige 

Figuur 28: Driehoeken oud en nieuw centrumdeel allure. De Kop van Het Zan 
ontwikkelt zich tot ee 

cultuurw~ een cultureel conc:entratiege door de aanwezigheid van het W2-cornplex I 
brulk als pop-podium en de vestiging van het nieuwe kunstencentrum de Verkadefabrlek. 

volgende punten komen uit de Ontw1kkellngsvisle Staclsc:èntrum van de gemeente ' 
rtogenbosch. 

DntiiVIIdcellng fundleelusten (fig. 29) 
'Consumentgerichte c:ommetdële diensten 
r moet een sterke mix van voorzieningen worden nagestreefd , deelgebleden nvwat,.ri 
nctloneel herkenbaar zijn en de winkelstructuur moet zowel In het hoofdwinkelgebied als In 
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zwerfgebieden versterkt worden. De koppeiltig tussen belde moet worden Uilllrct_..t~ .... 
aeatief gezocht worden naar ruimte voor bestaande en nieuWe VOOttlénlngên 

J)elli!nQriJk zijn voor het vergroten van de attractiewaarde van de: bfnnen•d 
aanll:r'Mklnllgr.~t moet worden gericht op een grOeiend töeristfsciH'ea bezOek 

als ti!genhangervan de voortdurende schaalvergroting op het_,.. van élé deblilh2tndt~IJ 

Recreatie en toerisme 
cultuurhistorische kwaliteiten 
de oude binnenstad worden 

versterkt. Het 
WmeoolOOI)Dur bijdeam~ ------------------------------~------~ 

verder ontwikkeld tot een toeristisch att~ctlepunt. Langs de Dleze en de 
lemsvaart worden aanlegmogelijkheden voor pleziervaart uitgebreid. 

~erlblijfsmcJQelijldleden van de binnenstad worden vergoot en Interessanter gemaakt op 
nieuWe pleinen, in meer besloten groene ruimtes en door de verschillende stac:lspi!Uiai!rj 

TW•"'Chh'""'lrlr Zulderpark} meer bij hét stadscentrum te betrekken. 

lwnJruan en werken 
wn,.,,.., en werken komen belde In kleinschalige vorm vrijwel overal (min of meer gemengd) 

stadscentrum voor. Deze menging wordt ook nagestreefd waardoor zowel overdag als 
=wttnttc sprake is van levendigheid. Zowel wonen als werken maken kwantitatief eer11 geleldelfjl(fj 



roei deor. Doar de grote vraag naar wenen en werken een binnenstedeliJk mDieu zal 
rijsniveau ook stijgen Dit beteken dat goedkopere huisw.stlngsmogeiUkheden gaa 

N"tfWHnen uit dè '*tr1enstad tenzij er tets aan gedaan wordt. Deze menging van verschH 
oeva•1e1~ Is echter van a'lidaal belang voor een vitale en lnspli'en!ndè stadscultuu 

Çultuurs~. lOOg Zijderveld geeft als voorwaarde voor stedelijkheid het valgende: de 
cultUreel pluriform zon: oud en jong, allochtoon en autochtoon, rijk en ann moete 
en zo mogetiJk door elkaar wonen, werken en verblijven. Als de stad als geheel 
kara~ en een duideliJke cuttuur heeft, Is het geen bezWaar dat bepaalde groepen et"! 

..,_,~na~""êtniSctie Wijken wonen. O.llturele pluriformiteit !Mrt welisWaar spanningen en somS 
amfllcten op Maar Is anderzijds ook een motor veor vitale en inspirerende stedeiUkheicl. 

M!nreer en wnuer 
stadscEntrum wordt gekoppeJd aan het stedelijk hoordnetwerk via de binnenstadsring t!'] 

doorgetrokken Parallelweg. Voor flets· en veetgangersverkr wordt het staclscentru 
bereikbaar gemaakt vanuit West met 2 nieUwe vetbindingen vanUit het Palefskwartieli 

met een extra verbinding vanuit Boschveld HlerdOGr WOidt de barrièrewerking van heil 
~orW~egenplëiiCef'l• vennlnderd. Verder worden de voorzieningen wor hèt flet!M!I1keeiJ 
1ierbeteld en wordt het systeem van transferhl en citybussen verder uitgebouwd tot ee 

snetwerk dat de belangrijkste voorzieningen en transferpunten met elkaar verbindt. 
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Doelen en uitgangspunten 

n het volgende hoofdstuk zijn de doelen beschreven die ik mijzelf per schaalniveau geste 
en de uitgangspunten die hieruit voortgekomen Zijn • 

• 1 Gestelde doelen en ultflangspunten per KhaalniV811u 

• .t • .t Stadsniveau (fig. JO) 
algemene doel op dit niveau 

s het uitbreiden van het .-----~--~---""!"---~--...._-~--..... 
~:ISamtn.lm, omdat het oude 
~:JSa!ntrum kampt met het 

leem van ruimtegebrek. 

oals al eerder beschreven 
orden vrijetijdsbestedingen 

nwoordig en In de toekomst 
steeds belangrijker en zijn 
stedentrips een groeiend 

rktsegment. Dit betekent dat 
binnen )steden zich steeds 
eer moeten gaan 

nderschelden van elkaar om 
~ op regionaal en eventueel 
atlonaal niveau te kunnen 
roflleren. 

~nd· 

5t><lwegen 

-~ 
= SIIoOcl;t 

'NoonQobo<d 

~ -Gr1l<n 

-~ tt houdt niet alleen In dàt het •~ _,_.,",." 
n leke en karakteristieke ~F=-ig-uu-r730~: 7Do- e-=-l o-p-:st-ad-=-sn-:-iv-ea_u _ _ ..._....:;;....:.:::.....__ ___ ___:_ ______ -i 

~ppen van Den Bosch .._----------------~---___. 
versterkt moet worden, maar dat de stad ook moetzorven voor moderne, nfeuwe voorzien 
die de attractiewaarde van de stad kunnen vergroten. Deze nieuwe voorzieningen moete 
ervens ondergebracht worden en aangezien daar in de oude binnenstad geen plek voor Is 
wordt deze ultbgebreid met een nieuw gedeelte . 

• 1.2 Stadscentrumniveau (fig. 31) 
Op het niveau van het stadscentrum Is het algemene doel het aantrekkelijker maken van 
Innenstad om meer bezoekers te trekken en daardoor de economie van de binnenstad 

~rbeteren. 



n-. ..... wo.-.1 het tombfnatlebézoek In de tDekoii1st steeds meer Dl toenemen en me 
us met meerdere deelen de stad bezoekeri en nfet meer alleen om te winkelen of 

._,_,.,.ten. Om te zorven dat ook de hele binnenstad betrokken wordt bg deze be%4~!11 
de stad toeristische wandel- en fietsroutes aanbieden die de hele binnenstad aandoen. 

et stadscentrum gaat bestaan uit twee complementaire driehoeken met In lede 
~mdeel een centraal plein dat het hart vormt. De twee defeh van de blnnen 
moeten verschAlend Zijn van elkaar, maar tegelijkertijd toch een eenheld vonnen en elka 

~~---:":""'!r-.~~~~-.~=-:=====~ Het nieuwe deel van de 
binnenstad krijgt een heel ande 
karakter dan de oud 
binnenstad. Zoals de oud 
binnenstad gekenmerkt word1î 
door onoverzichtelijkheid _..c:] 
ondoordringbaarheid, zo k~ 
het nieuwe deel een open 
overzlchtelfjk karakter 

:~...---....,............,.".-~J Tegenover het knusse, 
historische karakter van de 
oude vestingstad staat he 

~~l~~~~~iJ sneUe, moderne karakter va 
~ he nieuwe deel van d 

binnenstad. 

wel wordt er gestreefd naar 
eenheld van het gehele centrum 

_ ______._...____ ---t door bijvoorbeeld een bepaalde 
Figuur 31: Doel op stadscentrumniveau untforrnltelt te aeëeren In d 

oPI!('bare ruimte van de bel 
en dan voornamelijk de verbinding tussen de bekle centrale pleinen. Ook worden nJeuwe 

~rbl~tllnt~an aangebracht tussen de belde delen om de relatle te verbeteren en de 
h::an'~Pnaw.rlltlntt van het spoor In enige mate terug te dringen • 

• 1.3 StlldscenttumdeelnlveaU (lig 32) 
et algemeen doel op stadsdeelniveau Is het aanvullén van dè oude binnenstad om dez 
ntrekkelUicer te maken. 
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lt houdt In dat het nleuwe deel van de binnenstad ruimte moet bfeden aan nle\JiweJ 
Dlootsc:halfge voorzieningen en meer. groen. Deze voorzieningen moeten van een 7Aitlanlft 

lveau zijn dat ze niet alleen bewoners van Den Bosch, maar ook bezoekers uit de legio 
IIII!\IAnnJfi!AI zelfs uit het land aantrekken. 

moeten In het nieUwe deel voorzieningen getroffen worden die eNOOr zorgen dat de 
noenstad beter bereikbaar wordt voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor Wordt hHuftMN~.-,Itf 

Copemlcustaan, die mldden door het nieuwe deel ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==;-----=""'=~~~...., 
pt, ge-upgrade en opnieUw Ingericht. Dit betekent 
uurlijk niet dat de auto te zeer gaat overheersen In 
hele gebied. Daarom moet er ook gezorgd worden 

oor vellige en voldoende langzaam verkeer 
rzienlngen. 

erder moet er ruimte komen voor meer 
n::.r~melegenheld. De afstand tussen het nieuwe deel IL----------,~ 

n de binnenstad en de oude binnenstad Is zodanig 
lein dat bezoekers vanuit hier makketijk de hele 
noenstad kunnen bezoeken. 

oor de stad is al een begin gemaakt met de 
ntwlkkellng van de onderwijsboulevard. Aan deze 

ulevard liggen verschillende onderwijs- en 
nlsinstellfngen. De bedoeling Is om deze ontwikkeling 
r te zetten, aangezien deze functie wordt gezien als 

n bron van stedeliJke dynamiek en als drager voor ~ij~f!:~~~l 
ersterklng van Identiteit en stedelijkheld van het I ·~ 

dscentrum • 

• 1.4 Wijkniveau (fig. 33) 

p het niveau van de wijk Boschveld Is het algemene t----------""'"'"-.........:..-----""--'------t 
tfoel het imago van de wijk te VèJ'beteren, deze aan te Figuur 32: Doel op stadscentrumdeelniveau 

ssen aan de moderne ontwikkelingen zonder het ._ __________ .,.... ___ __.. 

uidige karakter van de wijk te verliezen. Boschveld moet een gewilde, maar wel nog 
lbare wijk blijven. Ook moet er geprobeerd worden de contacten tussen de rnAI'ICAI"i' 

ing en tussen de verschUlende bevolkingsgroepen te verbeteren. 

r wonen mensen van veel verschillende nationaliteiten In de wijk. Dit moet misschien 
gezien worden als een minpunt maar als een pluspunt. Boschveld kan zidl daardoor 

entiteit van een gezellige, multiculturele wijk aanmeten. 



moet de wonlngdtchtheid van de wijk omhaog gebracht worden om een gedeelte van 
WOJ111ngriOOCI In 9en Bosch op te lossen. Op het moment Is het zo dat de WUk veel sociale 
WfJI'Ihlbouw uit de kerhvOoriaad heeft. Er zijn wel al een aantal verschUlende woningtypen I 

maar deze versetiJOen qua uiterlijk nlet veel van èiiQÎir. Ook de weonomgevtng lij 
op elkaar. De Bungalowbuurt en het Veemarktkwartier vormen hierop een uitzondering. 

Boschveld aantrekkelijk te maken voor deze verschHJEJnde doelgroepen worden er I 
6051~!10 nieUwe huur- en koopwoningen In verschillende prijsklassen gebouwd, maar het 
....,.,..ft. zal blijVen liggen op de sociale woningbouw, zodat mensen die fn de buurt will 

wonen dat ook kunnen. Verder wordt de openbare ruimte overal verbeterd. 

Verbondenheld Is he 
belangrijkste speerpunt van de 
vernieuwing van Boschveld. Dè 
sociale cohesie in de wijk is a 
heel erg groot en dat moe 
zeker zo blijVen. Hetgaathierbij 
dan voornamelijk om de 
verbondenheld binnen d 
verschUlende bewonersgroeper( 
van Boschveld. De contacte 
tussen deze verschillende 
groepen gaat vaak nog er 
moeizaam. Om dit op te losse 
moet er gezorgd worden voo11 
voldOende ontmoetfngsplekke 
in de Wijk en voor een plek waa 
actMtelten voor verschillend 

• .-..-~ IMi':JW groepen mensen georgan· 
Hin~f.M~~~=~...!:.....~.::.....!:...!..-L.;.;.;......L..:.~...;;zt;::..:...:...l!!llo...-~~4 kunnen worden. Dit word~ 
L...----e;;;;&i;;a~i(ii;ijOJ(iie'de(;rd;Qe;;M;e;iiteiii'eikii~ gerealiseerd In de vonn van d 

gemeente aandachtsgebied van de stad opgeze 
In dit gebouw worden niet alleen de basisschool ondergebracht, maar ook d 

ldnrl~Pm•Mial'lll de naschoolse opvang en er worden verschillende activiteiten georganiseerd 
Is er de fys1el(e verbondenheld van de verschillende woonbuurten onderling en ~ 

buurten met het centrctle plein. de belangrijkste rechtsbeekse verbinding wordt die 
~ het plein en het Veemarktkwartier. Deze as zal tevens de verbinding zun tussen he 
~tion en de brabanthallen. Om hier een levendig, stedelijk karakter aan te geven worden 
Jangs deze as winkeltJes en bedrijfjes van lokale bewoners gevestigd. Dit bevorderd tevens d 
felfstandlgheld en zelfredzaamheld van deze mensen. Ook de verbindlog tussen d 
WtschiUende openbare gebleden door de wijk heen Is een belangrijk aandachtspunt. Dè 
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lndlng tussen plein en Wèster park is de belangrijkste. Als laatste, maar zeker niet hetï 
nst belangriJk is er nog de verbtnding van Boschveld met de binnenstad. Om deze telatle 

erbeteren Is het zeker wenselijk om een extra en sociaal vellige verbinding voor fletsers en 
ngers te creêren over het spoor. 

Dm de CXJntacti!n te verbeteren tussen mensen moeten er verschillende ontlmoE!ti~Jsplekk'eri 
n de wijk komen. In de huidige situatie Is het zo dat er p~~==:::;:===~~~~~• 

weinig ontmoetingsplekken zijn en deze plekken zijn 
niet met elkaar verbonden. Er zal naast een centraal 
~en plein, waar ook de voorzieningen aan grenzen 
een netwerk van verschillende ontmoetingsplaatsen fn 

vorm van bijVoorbeeld speelplekken en pleinen In 
wijk komen te ltggen. En deze moeten ook op een 

e en vellige manier met elkaar verbonden zijn. 

Legenda 
!iiSOntsluitingsweqen 
B re behooden straten 
E3CoperniaJslaan 

8 Nieuwe verbinding 

. Nieuwe ontwikkeiMin'ge~:"~,J~~~~ 

.Centraal plein + vPo -;~.......,..-, 

(on)veffigheid In de buurt 1s een van de belangrijkste 1......_.~----' 
unten voor verbetering van de huidige bewoners van 

wijk. Het gaat hier dan voornamelijk over de vele 
~llge brandgangen In het gebled en de overlast die 

ordt bezorgd door drugshandel, drugsgebruik en 
hangjongeren. Daarom moet er een duidelijke schelding 

ngebracht worden tussen openbaar en privé terretn. 
be binnenterreinen van de woningen moeten alleen 
l:oegankelijk zijn voor de bewoners zelf. 
n het kader van de verkeersveiligheid Is het wenselijk rr~:0~~~~l 

om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk op een I ' 
concentreren. De gebieden daarachter zijn dan 

E 
ijk toegankelijk voor fletsers en voetgangers. 

krijgen een duidelijke plaats In het gebied en 
de verschillende verblijfsgebleden komen goede 1--------'-----"-~...__"-'---=------1 

en Veflige verbindingen voor het langzame Verkeer ZO Figuur 34: Visie totaalbeeld 
n mogelijk aan de achterkant van de woningen. 

tegenstrijdigheld tussen het aanpassen aan de moderne ontwikkeling en het 
an het eigen karakter ts al een aantal keren ter sprake gekomen. Om de problemen va 
emuderde woningen en voorzieningen, zwakke sociaal-economische positie van de cevtroners 
rugsoveriast en overlast van hangjongeren op te lossen moet de wijk aahgepast worden 
e moderne maatstaven van de huidige samenleving. Het gevaar is echter dat de 

itv«:!E!de Palelskwartier' gaat worden en de wijk niet meer herkenbaar is als het oude -"'"" 111111 



dlttevoerlanen wan:ltg~ door op bepallde plaatsen .. nletJwe•Q11bdcll!lingeli 
m lamn, de rest van de wijk te bescbermen en voor een gtoàt deel te IJehaUden. 

ru te die Vl'ljkDmt op het CHP! bedl1fvënterrein Is een fdeïite plek am deze n 
.bnbvlklaenngen. wel toe te laten, amdat mensen minder Gf geen binding hebben met 

Veorwléllde Js hier wel dat de Grassofabrlek behouden wordt aiS kenmerk van het 
l!lnninMnlkeiUke doel van de wiJk, het hulwesten van de arbeiders. 

c:entra1e plein, het hartvan de nieuwe binnenstad, wordt aok hethartvan cle WOk -r"'n\MIII'I 

de belangrijkste ontmoetingsplek. HJenian WOrden de belangriJkSte ~rzlenl~ -~ ~ 
gesitueerd, aais een winkelcentrum voor de clagehjlcse boc:ad$chappen, waar ook oewoners 
het ~gebrul van maken, en de Brede Bossche Sè:háol Deze zal, naast ~ 

In zelf, de belangrijleste ontmoetingsplek worden. Hier wonten onder andere allerter 
attl\irltll!lt!M georganiseerd om de mntac:ten ussen de bewGners te beverderen. 

Copèmfcuslaan Is en bliJft de belangrijkste doorgaande weg door de Wijk. langs deze weg 
lgt eok het centrale plein op de belangrijkste entree van de Wijk en wordt ook d 
pnderwi!Jsbc:NIIevard voortgezet. 8ezJDekers van de stad en van de (educatieve) worzienlogen 

deze weg moetel a hier snel en makkdUk de blnnenstad kunnen bereiken en verlaten e 
nnen parkeren. De rulmWdke opzet van de wijk Is verder hetder en het strat:enpatroo 

dan ook zowel mogelljt( behouden. 

doelen en UitgangSpUnten zijn samengevat In figuur 34: Visie tDtaalbeeld. 
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6 Ontwerp 

6.1 Afbakening van de ontwerpopdracht 
Omdat een masterplan voor de hele wijk Boschveld een te grote opgave zou zijn, heb ik 
ervoor gekozen een aantal onderdelen van mijn visie verder uit te werken en daar een ontwerp 
voor te maken. Dit zijn de nieuwe ontsluitingsweg van het westelijk centrumdeel, de Boulevard 
en het centrale plein, het hart van het westelijk centrumdeeL 

6.1.1 De onderwijsboulevard (fig. 35) 

De snelle en moderne dynamiek van het westelijk centrumdeel verschilt van het bestaande 
oude centrum. Zoals dat gekenmerkt wordt door een knus, historisch en kleinschalig karakter, 

-~~~---------. wordt het westelijk deel gekenmerkt door snelheid, moderniteit en 

~--~~~-----~' 

grootschaligheid. De verdere ontwikkeling van de onderwijsboulevard met 
de daaraan gekoppelde onderwijs- en kennisinstellingen werkt daar in 
zoverre aan mee dat deze functies gezien worden als de bron van stedelijke 
dynamiek en als drager voor versterking van identiteit en stedelijkheid 
van het stadscentrum. De nieuwe boulevard moet indruk maken en strak 
en modern zijn ingericht. 

6.1 .2 Het centrale plein (fig. 35) 

Het centrale plein is niet alleen het hart van het westelijk centrumdeel, 
maar ook van de wijk Boschveld. Dit plein is een tegenhanger van het 
centrale plein in de oude binnenstad, de markt. De markt is min of meer 
op natuurlijke wijze ontstaan en heeft dan ook geen strakke vorm. Het 
Boschveld plein, zoals het plein vanaf nu genoemd wordt, krijgt een strakke 
belijning en begrenzing en wordt echt ontworpen . De markt heeft een 
historisch aanzicht; daar tegenover staat de moderniteit van het 
Boschveldplein. Wel moet het Boschveldplein net als de markt een gezellig 
plein worden waar men graag verblijft. 

6.2 De boulevard 
In de volgende paragraaf zal het ontwerp en de ruimtelijke inrichting van de boulevard toegelicht 
worden. 

6.2.1 Het begrip boulevard 

Om te beginnen moet er worden bekeken wat een boulevard precies is en welke eisen eraan 
gesteld worden. Mijn eigen idee van een boulevard is een brede weg, rijbanen gescheiden 
door een groenstrook, waar al dan niet op gewandeld kan worden. Langs de hele weg staan 
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Figuur 36: Oud profiel Copernicuslaan (BBl boven) en oud profiel Onderwijsboulevard (AAl beneden) 
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bomenrijen, die de weg een groene uitstraling geven. De auto is duidelijk aanwezig, maar 
door het brede profiel, lijkt hij ondergeschikt te zijn. 

Het Van Dale woordenboek zegt het volgende over een boulevard: het is een lange, brede, 
gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stad. 

In 'Het ontwerp van de openbare ruimte' wordt het openbare-ruimtetype 'boulevard' als volgt 
beschreven. "De boulevard heeft een breed profiel dat ruimte voor doorgaand verkeer met 
veel plaats voor voetgangers combineert, het is een zeer lange, rechte ruimte. Er zijn meerdere 
bomenrijen, en de architectuur is aan strakke regels gebonden". Een goed voorbeeld van een 
boulevard is de Champs-Éiysées in Parijs. Deze heeft alle kenmerken van een boulevard en r--------------------------..... heeft een centrale rol gespeelt 

in de ontwikkeling van de 
boulevard en de avenue. Deze 
begrippen zijn in de loop van de 
tijd bijna synoniem aan elkaar 
geworden. Voorbeeld uit de 
eenentwintigste eeuw zijn de 
Coolsingel in Amsterdam en de 
Avenue Céramique in Maastricht 
(fig. 37). 

6.2.2 Het oorspronkelijke profiel 

Voordat er een ontwerp gemaakt 
kan worden voor de boulevard, 
worden de profielen van de 
oorspronkelijke straten, de al 
bestaande onderwijsboulevard 
en de Copernicuslaan, bekeken 

1------::---::--:-----------,---,--------1 (fig. 36). 
iguur 37: Profielen Coolsingel (boven) en Avenue Ceramique (beneden) 

De al bestaande onderwijsboulevard heeft een breed opgezet profiel (variërend tussen ongeveer 
28 en 45 meter), maar de inrichting ervan heeft geen kenmerken van een echte boulevard. 
Het is een normale tweerichtingsweg met aan een zijde een hele brede stoep (gemiddeld 18 
meter). Er is wel een strakke gevellijn toegepast. Verder zijn er weinig bomen te bekennen en 
het geheel oogt niet echt uitnodigend. Door het brede profiel heeft de weg wel de potentie om 
een echte boulevard te worden. 

De Copernicuslaan zal een verlenging van de onderwijsboulevard worden. Het profiel van 
deze weg is op dit moment ook zeer breed (variërend tussen ongeveer 30 en 50 meter), maar 
ook hier is de indeling niet boulevardachtig. Ook deze weg is een gewone tweerichtingsweg 51 



Figuur 38: Boven: van oud profiel naar nieuw profiel (beneden) 
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met aan de ene kant een normale stoep en aan de andere zijde is een bredere ruimte die op 
verschillende wijzen is ingericht. Zo liggen er parkeerplaatsen, een groenstrookje en een 
basketbalveld. Er zijn wel bomen aanwezig, maar deze zijn willekeurig geplaatst en niet in 
bomenrijen, die kenmerkend zijn voor een boulevard. Door het eveneens brede profiel van de 
Copernicuslaan heeft ook deze weg de potentie om een echte boulevard te worden. 

6.2.3 De ruimtelijke indeling van de boulevard (fig. 38) 

Na een korte ontwerpstudie en gezien de breedte van de profielen van de oorspronkelijke 
wegen, de ligging van de rijbanen in deze profielen en de aanwezigheid van bestaande te 
behouden bebouwing, heb ik uiteindelijk gekozen voor een profielbreedte van 34 meter. De 
bestaande rijbanen vormen het startpunt voor de verdere inrichting van de boulevard. Gebruik 
makend van onder andere het boek ASW (Aanbeveling voor verkeersvoorzieningen binnen 
de bebouwde kom) ben ik gekomen tot de volgende beslissingen: 

Omdat twee maal twee rijbanen niet in proportie zou zijn met het gewenste totaalbeeld 
en de auto te overduidelijk aanwezig zou zijn binnen het gebied, komen er twee 
rijbanen die van elkaar gescheiden worden door een groenstrook. 
Omdat er plaats moet zijn voor busverkeer en het fietsverkeer niet in de verdrukking 
mag komen, worden de rijbanen ieder 5 meter breed (3,25 meter rijbaan met een 
fietsstrook van 1,75 meter). 
Om een prettig wandelklimaat te creëren op de middenberm van de boulevard wordt 
deze 6 meter breed met aan weerszijden bomenrijen. Daartussen kan gewandeld 
worden en zijn er bankjes om uit te rusten. 
Omdat de boulevard een prettige sfeer moet hebben voor voetgangers worden de 
drukke rijbanen van de voetgangerszone gescheiden met een enkele bomenrij, een 
van de belangrijkste kenmerken van boulevards. 
Om de voetgangers te beschermen worden genoeg voetgangersoversteekplaatsen 
aangelegd. Deze worden op regelmatige afstand van elkaar ingepast in het ontwerp. 
Zo wordt de continuïteit van de boulevard behouden en doet de inrichting niet rommelig 
aan. Dit betekent echter niet dat er alleen op die plekken overgestoken mag worden. 
Dit is overal toegestaan, maar op die plekken hebben voetgangers geen rechten, 
mocht er iets gebeuren. 

6.2.4 Bebouwing en uitstraling van de boulevard 

Het karakter van het nieuwe centrumdeel is nieuw, strak en modern. Langs de boulevard 
wordt hieraan bijgedragen door middel van een strakke gevellijn (fig. 39). Deze benadrukt 
tevens de continuïteit, de doorstroming en de snelheid. Het oorspronkelijke stratenpatroon 
van de wijk Boschveld vormt de basis voor de verkaveling van de bebouwing langs de boulevard. 
Langs deze weg komen onderwijs- en kennisinstellingen. Deze gebouwen zijn groter dan 
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Figuur 39: Strakke gevellijn (boven) en schuine wanden (beneden) 
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woongebouwen en omdat door de wijze van verkaveling problemen zouden ontstaan met de 
lichtinval in de gebouwen, krijgt ieder gebouw een open binnenplein. 

Op de plek waar de verbinding tussen het plein en het Westerpark tussen de gebouwen 
doorgaat, worden de wanden afgeschuind (fig. 39). Op die manier wordt de gebruikers van de 
boulevard een blik gegund op de groene verbinding die erachter ligt. Door ook deze gevels 
strak te houden, wordt het zicht van de mensen op het plein gericht. 

Rekening houdend met de ruimte moet de bebouwing een bepaalde hoogte hebben. Als deze 
te laag is maakt de boulevard niet de gewenste indruk. Probleem hierbij is dat de bestaande 
bebouwing van Boschveld niet zo hoog is. Er moet dus rekening gehouden worden met de 
verhouding tussen deze hoogten. Na bestudering van een aantal bestaande boulevards blijkt 
een bouwhoogte van 5 à 6 lagen wel een minimum te zijn om een fatsoenlijke wand te 
creëren die in proportie is met de breedte van de weg. Dit is nergens een probleem, gezien de 
bouwhoogte van de bestaande bebouwing al 4 of 5 lagen is. Alleen meteen ten zuiden van de 
groene verbinding ontstaat er een knelpunt (fig. 40). De ouderenwoningen die daar staan zijn 
maar 1 laag met kap hoog. Het verschil is dus wel erg groot. Dit wordt opgelost door dit 
gebouw aan deze zijde open te laten. Deze ruimte wordt gebruikt om parkeerplaatsen en de 
ingang naar de parkeergarage aan te leggen. 

Het noordelijkste gebouw langs de boulevard ligt tevens langs de binnenstadsring. Omdat dit 
de belangrijkste ontsluitingsweg van de hele binnenstad is en daar ook naar is ingericht, is er 
langs deze ring hogere bebouwing toegestaan. Deze trend is al begonnen bij de torens van 
het Westerpark en zal worden voortgezet, waarbij de toren langs de boulevard de hoogste zal 
worden en daardoor het begin van de boulevard markeert. 

Al deze gebouwen krijgen parkeergarages. De afzonderlijke ingangen naar deze garages krijgen 
een plek tussen de bomenrijen aan weerszijden van de boulevard (fig . 40). Deze ingangen, 
parkeerplaatsen en bushaltes worden gecombineerd met de voetgangersoversteekplaatsen, 
zodat er niet teveel onderbrekingen in de bomenrijen te zien zijn. 

6.3 Het plein 
Het Boschveldplein is het hart van het westelijk centrumdeel en tevens het hart van de wijk 
Boschveld. Deze paragraaf laat zien hoe het ontwerp voor dit plein met de omliggende 
bebouwing is ontstaan. 
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Figuur 40: Ingangen parkeergarages (boven) en doorsnede ouderenwoningen (beneden) 
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Figuur 41: Verhouding pleinruimte met boulevard (links en midden) en onstaan gebouw (rechts) 
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Figuur 42: Verbinding plein met Veemarktkwartier (links) en opdeling gebouw (rechts) 

58 



6.3.1 Verhouding tussen plein en boulevard 

De plek waar het Boschveldplein gaat komen is een discontinuïteit langs de boulevard. Het is 
een bijzondere plek langs een lange, rechte weg. De gevellijn wijkt hier naar binnen langs de 
beschikbare open ruimte. Te zien is (fig. 41) dat de ruimte ten opzichte van de gevellijn niet 
in proportie is. Het effect van de bijzondere plek wordt tenietgedaan als de ruimte te groot is. 
Door middel van een extra wand in het noorden is de open ruimte wel in verhouding. 

6.3.2 Bebouwing rond het plein 

Om de ruimte als een echt plein te kunnen definiëren zijn zeker drie wanden nodig. Dit in 
combinatie met de extra wand in het noorden zorgt voor een 5-vormig gebouw dat zich rond 
het plein vouwt (fig. 41). De breedte van het gebouw is gebaseerd op de minimale breedte 
die nodig is voor het realiseren van een parkeerkelder, dat 17 meter is (Uit: ASW). 

Een van de belangrijkste verbindingen met het plein is de verbinding met het Veemarktkwartier. 
Dit woonbuurtje heeft altijd gescheiden gelegen van de rest van de woonbuurten door het 
bedrijventerrein. Om meer onderdeel van de wijk uit te maken wordt deze verbinding gecreëerd. 
Deze verbinding is ook de voetgangersverbinding tussen het station en de Brabanthallen. Om 
hier een levendig, stedelijk karakter aan te geven worden langs deze as winkeltjes en bedrijfjes 
van lokale bewoners gevestigd. Door bewoners deze kans te geven, wordt tevens de 
wijkeconomie bevorderd . Ten noordoosten van het plein ligt een basisschool voor speciaal 
onderwijs, waarvan het schoolplein grenst aan deze verbindingsas en de open ruimte van het 
pleingebouw. Om deze ruimte te verkleinen en de winkelas door te kunnen zetten wordt aan 
het pleingebouw nog een wand toegevoegd. 

Op de plek waar de verbindingsas tegen het pleingebouw botst, wordt een doorgang gemaakt. 
Een maquette en een 3D-model wijzen uit dat een doorbreking van het gebouw beter is dan 
een onderdoorgang door het gebouw (figuren 43, 44 en 45) . De verhouding tussen het "gat" 
in het gebouw en de rest van de gevel is niet optimaal en de overdekte ruimte wordt dan een 
potentieel ongure plek. Het pleingebouw wordt dus opgedeeld in twee gebouwen (fig. 42). 
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Figuur 46: Zichtlijnen (linksboven) en bijzonder element in gevel (rechts en beneden) 
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De gevellangs het plein is erg lang (170 meter) en om deze gevel te breken wordt op de plek 
waar de twee belangrijkste zichtlijnen (verbindingen) naar het plein elkaar snijden een bijzonder 
gebouw gesitueerd. De eerste zichtlijn komt vanuit de verbinding met het Westerpark en gaat 
midden tussen de gebouwen door. De tweede zichtlijn komt vanuit de verbinding met het 
Veemarktkwartier. Op de plek waar deze elkaar snijden komt de ingang van een bijzonder 
gebouw. Dit gebouw krijgt dezelfde vorm als het plein om dit als zodanig te versterken. Het 
gebouw zal ook langs de straatkant uitsteken om dit effect aan de oostgevel ook te bereiken 
(fig. 46). 

6.3.3 Voorzieningen in de pleingebouwen 

Vanuit de gemeente is bepaald dat in elk aandachtsgebied een Brede Bossche School (BBS) 
opgezet moet worden. Dit multifunctionele gebouw herbergt verschillende instanties en wordt 
een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk en wordt daarom gekoppeld aan het Boschveld 
plein. De oppervlakte die de school nodig heeft is volgens het masterplan van de gemeente 
ongeveer 3500 m2. 

Verder heeft de stad Den Bosch behoefte aan een nieuwe stadsbibliotheek. De huidige 
bibliotheek wil uitbreiden en dat kan niet op de huidige plek. Dit nieuwe, moderne en 
grootschalige centrumdeel is de ideale plek om dit te verwezenlijken. Zeker gezien de 
ontwikkeling van de educatieve instellingen langs de boulevard. De oppervlakte die de 
stadsbibliotheek nodig heeft is tussen de 4000 en 5000 m2, gebaseerd op de grootte van 
stadsbibliotheken van steden met een vergelijkbaar inwoneraantal (fig. 47). 

Vanuit de wijk Boschveld en ook vanuit het Paleiskwartier is er een grote vraag naar een 
supermarkt voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen. Ook deze supermarkt zal een 
plek krijgen in het pleingebouw samen met horeca- en andere winkelvoorzieningen. In de 
oude binnenstad is het nu zo dat de grote ketens zich daar graag willen vestigen, maar dat er 
ruimtegebrek is. Deze grote winkels passen in het gewenste beeld van het westelijk centrumdeel 
en complementeren op deze manier het winkelaanbod van de oude binnenstad. De afstand 
tussen de beide winkelcentra is zodanig klein dat ze van elkaars nabijheid kunnen profiteren. 

Om een gedeelte van de woningnood in Den Bosch op te vangen is het ook noodzakelijk in 
Boschveld nieuwe woningen te bouwen. Een gedeelte van deze woningen zal in het pleingebouw 
gerealiseerd worden. Het betreft hier een menging van verschillende soorten huur- en 
koopwoningen in verschillende prijsklassen om zo het woningbestand te diversificeren. 

6.3.4 Indeling pleingebouwen 

Al deze voorzieningen moeten een plek krijgen in het pleingebouw (fig. 47). Voor de indeling 
van het gebouw geldt dat de onderste twee lagen met een hoogte van ieder 4 meter bestemd 
zijn voor een publieke of educatieve functie en daarboven zullen woningen gevestigd worden. 
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Plaatsnaam Oppervlakte Bieb 

Zaanstad 4000 m2 

Amersfoort 4500 m2 

Haarlemmermeer 4500 m2 

Maastricht 13700 m2 
Incl. Stadsarchief en Stadshal 

Figuur 47: Schema oppervlakte stadsbibliotheek (rechtsboven), indeling gebouw; linksboven functies en linksonder woningen en 
schoolplein (rechtsonder) 
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Het bijzondere gebouw vraagt natuurlijk ook om een bijzondere functie (BBS of 
stadsbibliotheek). De stadsbibliotheek is om twee redenen een ideale invulling hiervoor. Ten 
eerste is de stadsbibliotheek een openbaar gebouw in tegenstelling tot de school. Ten tweede 
voldoet de grootte van het gebouw aan de benodigde oppervlakte voor de bibliotheek en is 
het veel te groot voor de school. In het gebouw komen verschillende functies met het thema 
"Lezen en Studeren". Naast de bibliotheek zal er een grote boek- en multimediawinkel komen 
en tevens een een Boekencafé. 

Omdat het noordelijke gebouw al een afgescheiden binnenplein heeft is dit de ideale plek 
voor een school met bijbehorend schoolplein (fig. 47). Op deze plek is het ook rustiger dan 
langs het grote plein met winkelend publiek en terrasbezoekers. Op dit binnenplein kunnen 
ook kleinschalige activiteiten georganiseerd worden. 

Gezien de stand van de zon is het noordelijkste deel van het grote plein een goede plek voor 
terrassen. Rondom dit gedeelte zullen dan ook de meeste horecavoorzieningen gesitueerd 
worden. Ook het boekencafé kan hiervan gebruik maken. In de rest van het gebouw komen 
verschillende winkelvoorzieningen en de supermarkt. 

Boven deze twee publieke lagen zal worden gewoond (fig. 47). Om een acceptabele hoogte 
te realiseren langs het plein worden nog 4 woonlagen op het gebouw geplaatst (totale hoogte 
20 meter). Er kunnen ongeveer 280 woningen gerealiseerd worden. Dit zijn voornamelijk 
huur- en koopappartementen in verschilende prijsklassen. Een groot deel van de sociale 
woningen in het gebied worden behouden, dus het aandeel goedkope appartementen kan 
beperkt worden tot 1/5de deel (56 woningen). Het aantal middeldure en dure appartementen 
wordt evenredig verdeeld (ieder 112 woningen). 

Alleen langs de 's-Gravesandestraat zullen maar twee lagen appartementen gerealiseerd worden 
met daarop 15 eengezinswoningen van twee lagen. Op deze manier wordt de gevelhoogte 
aan de pleinkant behouden en wordt de gevelhoogte aan de straatkant enigszins beperkt (fig. 
48). De woningen krijgen hun ingangen aan de straatzijde. Daardoor is er geen mogelijkheid. 
voor een tuin. Om de bewoners toch een eigen buitenruimte te geven krijgen de woningen 
een dakterras aan de straatzijde (fig. 49). 

Om de samenhang en relatie van de pleingebouwen met elkaar aan te geven krijgen het 
zuidelijke deel (langs de Christiaan Huygensweg) en het noordelijke deel (langs de verbindingsas 
met het Veemarktkwartier) van deze gebouwen 2 extra woonlagen (totale hoogte 24 meter; 
fig. 50). 

63 



Aantal Parkeerplaatsen Werkdag middag Werkdag avond Zaterdagmiddag Koopavond 
Bieb 0,3/100 m2 - 27 60% ~ 16 100% = 27 80% = 22 100% = 27 
BBS 0 7/100 m2 = 31 100% = 31 50% = 15 5% = 2 50% = 15 
Horeca 4,0/100 m2 = 120 40% = 48 100% = 120 75% ::. 90 100% = 120 
Winkels 2 5/100 m2 = 175_ 75% = 131 5% = 9 100%;;; 175 100% = 175 
EengezinswonirlgeJl 1 3Lwoning - 20 60% - 12 100% = 20 60% = 12 90% = 18 
Woningen Goedkoop 1,1/woning = 75 60% - 45 100% = 75 60% = 45 90% =58 
Woninqen Middelduur 1 :Uwoning - 122 60% - 73 100%"" 122 60% = 73 90% = 110 
Woningen Duur 1,3/wonirJ(] - 133 60% = 80 100%- 133 60% = 80 90% = 120 
TOTAAL 703 436 52.1 499 653 

; .. ~I 
~ -. - .J 
.- J! 
... ----~---- ~ ~j 

Figuur 48: Berekening aan tal benodigde parkeerplaatsen (boven), ingangen en bevoorrading (l inks) en doorsnede 
eengezinswoningen gebouw (rechts) 
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6.3.5 Parkeren, ingangen gebouwen en bevoorrading 

Het parkeren gebeurt in parkeergarages onder de gebouwen. Hier kunnen zowel bezoekers 
als bewoners hun auto parkeren. Met 1 parkeerlaag onder elk gebouw kunnen ongeveer 700 
parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Omdat er sprake is van verschillende functies met 
bijbehorende parkeerbehoefte is het mogelijk de parkeerplaatsen gecombineerd te gebruiken. 
Dit betekent dat niet het maximale aantal parkeerplaatsen gerealiseerd hoeft te worden. Met 
behulp van ASW is het aantal benodigde parkeerplaatsen berekend op 650 (fig. 48). 

Vanuit de parkeergarages zijn er op bepaalde plekken liften en trappenhuizen die de bezoekers 
op het plein brengen (fig. 48). Ook hebben ze allemaal een uitgang aan de straatzijde, zodat 
op deze manier beide zijden van het gebouw bereikt kunnen worden. Vanuit deze glazen 
trappenhuizen kunnen ook de bewoners hun woning bereiken. De ingangen van de winkels, 
horecagelegenheden en andere functies bevinden zich allemaal aan de pleinzijde van de 
gebouwen. Hierdoor blijven de woonbuurten achter deze gebouwen zoveel mogelijk van de 
drukte gescheiden. 

Op de plek waar de twee zichtlijnen elkaar kruisen komt de ingang van de bibliotheek (fig. 
51). De boekwinkel en het café zijn vanuit de entreehal van de bibliotheek te bereiken, maar 
krijgen tevens een eigen ingang aan het plein, zodat hun openingstijden niet afhankelijk zijn 
van die van de bibliotheek. 

De bevoorrading van de verschillende winkels gebeurt aan de straatzijde van de gebouwen. 
Hier krijgt iedere winkel een eigen dienstingang. Voor de bevoorrading van de 
horecagelegenheden kan gebruik gemaakt worden van het binnenplein. 

6.3.6 Uitstraling pleingebouwen 

Om een eenduidig beeld te geven van het karakter van de boulevard krijgt de bebouwing 
langs het plein eenzelfde uitstraling als de rest van de bebouwing. Dit betekent dat er over het 
algemeen gebruik gemaakt wordt van rood-oranje baksteen. Om onderscheid te maken tussen 
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Figuur 52: Referentiebeelden gevels langs de boulevard 
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de publieke functie en de woonfunctie, wordt er een grijze plint gecreeerd die de onderste 
twee lagen markeert (fig. 52). 

Omdat de bibliotheek een bijzondere vorm en functie heeft, krijgt deze ook een bijzondere 
uitstraling. Het gebouw moet opvallend anders zijn dan de rest van de bebouwing en de 
aandacht trekken. De voorgevel en een gedeelte van de zijgevel worden daarom van glas, 
zodat al van ver te zien is dat dit een bijzonder gebouw is en dat er naar binnen gekeken kan 
worden. De glazen trappenhuizen aan weerszijden van de bibliotheek zorgen ervoor dat de 
bibliotheek los lijkt te komen van de rest van het gebouw. De glazen trappenhuizen zorgen 
verder voor onderbrekingen in de gevels (fig. 52). 

6.3.7 Ruimtelijke inrichting van het Boschveldplein 

De afmetingen van het Boschveldplein zijn 165m x 65m. Dit is een grote lege ruimte. Daarom 
wordt het plein opgedeeld in kleinere delen (fig. 53). Door de zichtlijn vanuit de groene 
verbinding wordt de eerste deling eigenlijk vanzelf al gemaakt. Omdat het zuidelijke deel in 
verhouding dan nog steeds te groot is wordt dit deel nogmaals in tweeen gedeeld. De delen 
krijgen ieder een eigen invulling, maar de twee banen langs de randen van het plein en de 
uniforme bestrating daartussen zorgen ervoor dat het plein in totaal toch een eenheid blijft. 

De drie delen krijgen ieder een eigen karakter en thema. Deze thema's worden gebaseerd op 
de gewenste beleving van bezoekers van het plein: ONTSPANNING, BEWEGING en 
ONTMOETING. 

ONTSPANNING: Om een plek van rust te ereeren wordt er een parkje met bomen aangelegd 
om lekker in de zon of de schaduw te ontspannen. Ook komen er bankjes om rustig te zitten 
en te genieten. Tevens wordt er op deze manier een connectie gemaakt met de boulevard en 
zijn bomenrijen . 

BEWEGING: Een bewegend element prikkelt van nature de nieuwsgierigheid van mensen en 
is altijd leuk om naar te kijken. Een fontein of een waterelement wordt doorgaans veel gebruikt 
bij de inrichting van een plein. Het maakt een plein aantrekkelijker voor alle bezoekers. Door 
een aantal spuitfonteinen aan te leggen worden deze twee aspecten, beweging en water, met 
elkaar gecombineerd. 

ONTMOETING: Horeca en terrassen hebben alles te maken met het ontmoeten van mensen. 
De drukte en gezelligheid die hiermee gepaard gaan is natuurlijk onmisbaar voor de levendigheid 
van een plein. 

Omdat het zicht vanuit de groene verbinding op de bibliotheek niet belemmerd mag worden, 
,kunnen er geen hoge elementen als bomen geplaatst worden op pleindeel I. Rekening houdend 
met de stand van de zon, waardoor op pleindeel lil procentueel de meeste schaduw valt is 67 



Figuur 53: Referentiebeelden pleinthema'sen indeling plein 
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pleindeel 11 het meest geschikt voor het thema 'ontspanning'. Bomen hebben immers zon 
nodig om in leven te blijven. Tevens wordt er op deze manier een extra visuele onderbreking 
gecreeerd die ervoor zorgt dat het gat in de lijn van de boulevard minder groot lijkt. 

De stand van de zon zorgt er ook voor dat pleindeel lil minder geschikt is voor het thema 
'ontmoeting'. Terrasbezoekers willen natuurlijk wellekker in de zon kunnen zitten om van hun 
hapjes en drankjes te kunnen genieten. 

Pleindeel lil krijgt dus het thema 'beweging'. Dit pleindeel is het minst zichtbaar vanuit de 
verschillende aankomstrichtingen. Door de bewegende waterstralen wordt ervoor gezorgd 
dat ook dit deel niet aan de aandacht van het publiek kan ontsnappen. 

Het binnenterrein van het noordelijke pleingebouw is eigenlijk het vierde pleindeel (fig. 54). 
Ook dit deel krijgt een eigen thema, dat voortvloeit uit de functie van de omringende bebouwing, 
namelijk ACTlVITEIT. In dit gebouw zit namelijk de Brede Bossche School, die onder andere 
een schoolplein nodig heeft inclusief bijbehorende speeltoestellen (figuren 55 en 56). Deze 
kunnen niet alleen door de schoolgebruikt worden, maar door iedereen. Deze BBS is echter 
meer dan alleen een basisschool. Ook is er plek voor kinder- en naschoolse opvang die ook 
gebruik kunnen maken van dit plein. Verder is er op dit plein ook ruimte voor het organiseren 
van kleinschalige evenementen. 

Hierna volgen nog een aantal totaalbeelden van het hele ontwerp. Figuur 57 is een plattegrond 
en een overziehtsbeeld van de hele boulevard en het plein. Figuur 58 laat het nieuwe deel van 
de boulevard en het plein zien en figuur 59 is een plaatje van de inrichting van het plein. 
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Figuur 57: Totaalbeeld ontwerp 
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Figuur 58: Totaalbeeld boulevard en plein 
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Figuur 59: Totaalbeeld plein 
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Evaluatie 

Na mij n analyse van de wij k Boschveld heb ik mijn probleem- en doelstelling geformuleerd. 
Ik wilde een herst ructu reringsplan maken voor Boschveld rekening houdend met de eisen 
en wensen van de huidige bewoners en de druk die wordt uitgeoefend door de omringende 
nieuwe ontwikkelingen. Boschveld wordt namelijk onderdeel van de binnenstad. Na een 
analyse van de problemen van de binnenstad werd het doel van mijn afstudeerplan 
bijgesteld. 

Doel op stadsniveau: het uitbreiden van het stadscentrum 
Dit doel is gehaald door de oude binnenstad uit te breiden met een nieuw gedeelte, waarin 
plek is om nieuwe, grootschalige voorzieningen te vestigen, die de stad voor toeristen 
aantrekkel ijker maakt. 

Doel op stadscentrumniveau: het aantrekkelijker maken van het stadscentrum 
Door de beide delen van de binnenstad een totaal ander karakter te geven wordt het 
centrum aantrekkelijker gemaakt voor meer en meer verschillende groepen mensen. Op 
deze manier zal de binnenstad meer bezoekers trekken en zal de economie van de 
binnenstad verbeterd worden. Door ervoor te zorgen dat het hele gebied een eenheid is en 
de barrièrewerking van het spoor enigszins terug te dringen is het aantrekkelijk en 
makkelijk beide delen van de binnenstad te bezoeken. 

Doel op stadscentrumdeelniveau : het aanvullen van de oude binnenstad 
Omdat het grootste probleem van de oude binnenstad ruimtegebrek is, wordt er in het 
westelijk deel ruimte vrijgemaakt voor grootschalige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de 
nieuwe stadsbibliotheek. Verder wordt de Copernicuslaan opgewaardeerd tot 
ontsluitingsweg van de binnenstad, zodat de bereikbaarheid hiervan beter wordt. Ook 
wordt er gezorgd voor meer parkeergelegenheid in de vorm van bijvoorbeeld de garage 
onder het pleingebouw. De identiteit en stedelijkheid van het stadscentrum wordt versterkt 
door de verdere ontwikkeling van de onderwijsboulevard. 

Doel op wijkniveau: aanpassen van de wijk aan het moderne Den Bosch zonder het huidige 
karakter van de wijk te verliezen 
Door maar op bepaalde plekken in de wijk nieuwe ontwikkelingen toe te staan, kan de rest 
van de wijk behouden blijven, maar tegelijkertijd wel verbeterd worden. Een plek waar 
deze nieuwe ontwikkelingen plaats kunnen vinden, is het oude bedrijventerrein, omdat er 
weinig tot geen bind ing is met deze plek. Verder worden er in de wijk een aantal nieuwe 
verbind ingen gemaakt en krijgt de wijk een nieuw plein, waardoor de wijk meer een 
geheel gaat vormen en wordt de relatie met de binnenstad verbeterd door een nieuwe 
verbinding over het spoor. 
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