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1. Inleiding

1.1 Eerst de mensen dan de stenen

Voor u ligt het “Wijkplan Boschveld beweegt”.
Het wijkplan is een verdere uitwerking van de “Hoofdlijnen van 
beleid voor het wijkplan Boschveld beweegt” zoals dat door de 
gemeenteraad in december 2007 is vastgesteld. De ingezette 
lijn dat sociaal en fysiek samen opgaan wordt onverkort 
doorgezet en in dit wijkplan verder uitgewerkt. 
Leidraad in het werkproces is dat de sociale visie de input en 
bouwstenen levert voor de fysieke visie; ‘eerst de mensen, dan 
de stenen.’
In het raadsbesluit is de missie voor Boschveld als volgt 
gedefinieerd en wordt nu verder vertaald in het wijkplan.
“In Boschveld treffen wij een grote diversiteit aan. De inzet 
van het college is die te versterken. Diversiteit in leeftijden, 
leefstijlen, diversiteit in samenstelling van de huishoudens, in 
inkomen en in cultuur. Juist deze contrasten worden nu ook al 
gezien als de kracht van de buurt. De grote variatie is ook te 
herkennen in stedenbouwkundige zin. Vanuit waardering voor 
historische elementen en de opbouw van de jaren 50 wijk willen 
we karakteristieke elementen behouden, bestaande structuren 

versterken, slopen waar dat nodig is en nieuwe woningen en 
voorzieningen toevoegen waar dat wenselijk is. Zo ontstaat 
de contour van een stedelijke wijk vlakbij de binnenstad voor 
huidige bewoners, maar ook voor nieuwe Boschvelders. De 
wijk levert een belangrijke bijdrage aan de opwaardering 
en metamorfose van de westelijke spoorzone. Boschveld 
onderscheidt zich door de diversiteit en variatie van andere 
buurten in de stad. De identiteit van Boschveld is er één waar 
iedereen trots op is: daar willen we dan ook voortborduren. 

1.2 Functie wijkplan

Het wijkplan geeft de doelstellingen en de kaders aan, 
waarbinnen de toekomstige ontwikkelingen een plek kunnen 
krijgen. Daarmee dient het wijkplan voor de komende 10 à 15 
jaar als een stevig kader voor de herstructurering en realisatie 
van concrete projecten. 
Hoewel het wijkplan geen blauwdruk is voor de ontwikkeling 
en er voldoende flexibiliteit is ingebouwd, is het zeker niet 
vrijblijvend. Het biedt houvast voor de toekomst, is een helder 

raamwerk, maar blijft voldoende mogelijkheden bieden voor 
daadwerkelijke bewonersparticipatie en het geven van ruimte 
aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Het ambitieniveau 
wordt op nadrukkelijke wijze gedefinieerd in het wijkplan. 
Een dergelijke aanpak is noodzakelijk. Aan de huidige en 
toekomstige bewoners van Boschveld moet voldoende 
zekerheid worden geboden, maar er zijn ook factoren die nog 
invloed kunnen hebben op de daadwerkelijke invulling de 
komende jaren. Voorbeelden zijn de nog te ontwikkelen plannen 
voor deelgebied 2, de nog niet volledig in te schatten milieu-
invloeden van spoor, de door te trekken Parallelweg en de 
ontwikkeling van het bedrijfsterrein de Rietvelden. Die factoren 
kunnen invloed hebben op de afschermende bebouwing langs 
de randen van de wijk, de programmering en de fasering. 

Op basis van dit wijkplan worden zowel de sociale als fysieke 
activiteiten ontwikkeld om de herstructurering van Boschveld tot 
stand te brengen. 
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1.3 Het proces

Het wijkplan is tot stand gekomen via een intensief proces met 
bewoners, woningbouwcorporaties en gemeente (zie figuur 
rechts).
Een korte terugblik. In september 2005 heeft de gemeenteraad 
de “heroriëntatie Boschveld” vastgesteld. Essentie van dat 
besluit was om Boschveld in 2 deelgebieden te verdelen. In 
deelgebied 1 kán sloop worden ingezet voor herstructurering. 
Inmiddels is daar een begin gemaakt met de fysieke 
herstructurering door realisatie van bouwplan fase 1. In 
deelgebied 2 wordt vooralsnog het middel sloop niet ingezet, in 
ieder geval niet voor 2015. Verder hield het besluit in dat fysiek 
en sociaal gezamenlijk dienen op te trekken. 
Na een aarzelend begin zijn vanaf begin 2006 een aantal 
werkgroepen actief. Essentieel daarbij was het gezamenlijk 
optrekken van de sociale en fysieke aanpak. De drie partijen 
zijn daarbij ondersteund door de bureaus Prisma en Companen 
voor wat betreft de sociale aanpak en door bureau Tarra voor 
het fysieke onderdeel. Het eerste resultaat was het raadsbesluit 
“hoofdlijnen van beleid voor het wijkplan”. Dat besluit is te 
beschouwen als het programma van eisen voor het wijkplan. 
Op basis van dat programma is vanaf oktober 2007 verder 
gewerkt aan het wijkplan, het stedenbouwkundig deel hiervan is 
ondersteund door Tarra. 
Ter illustratie van de intensiteit van het proces: tussen 
januari 2006 en september 2008 zijn er 12 informatie en 
discussie bijeenkomsten geweest in de wijk Boschveld ten 
behoeve van de bewoners. Daarnaast zijn er tientallen 
werkgroepvergaderingen geweest met de bewonersorganisatie 
OBB, corporaties en gemeente.

1.4 Plangrens

Het wijkplan kent voor alle verschillende deelaspecten niet 
één eenduidige plangrens. Bij de sociale visie gaat het om 
heel Boschveld. De begrenzing bestaat uit het spoor, Dieze, 
Oude Engelenseweg, Oude Vlijmenseweg, Simon Stevinweg 
en Christiaan Huygensweg (zie pag. 6). Ook als het gaat om 
verkeer, routes en verbindingen doet het wijkplan uitspraken 
voor geheel Boschveld, en zelfs daarbuiten. De plannen voor 

de fysieke herstructurering bestrijken een kleiner gedeelte, 
namelijk deelgebied 1, zoals dat in de “heroriëntatie” is 
gedefinieerd, aangevuld met het ‘EKP’ terrein.

1.5 Opbouw wijkplan en leeswijzer

In de hoofdstukken 2 en 3 worden de sociale en 
stedenbouwkundige ontwikkelingsrichtingen van de wijk 
Boschveld beschreven. Deze leveren de bouwstenen voor de 
stedenbouwkundige uitwerking van het raamwerk. In hoofdstuk 
4 wordt aangegeven hoe de leefbaarheid in de gehele wijk 
wordt bewaakt tijdens de herstructurering.
De onderdelen van het raamwerk; Hart en Lanen, Parkkwartier, 
Stationskwartier en Waterkwartier, worden beschreven in de 
hoofdstukken 5 tot en met 8. Het woonbeleid wordt verantwoord 
in hoofdstuk 9. Het winkelcentrum, de Brede Bossche School 
en de overige voorzieningen, zijn belangrijke dragers in de 
wijk en worden apart beschreven in de hoofdstukken 10, 11 en 
12. In de hoofdstukken 13 en 14 worden de aspecten verkeer 
en milieu nader toegelicht. In hoofdstuk 15, programma en 
haalbaarheid, wordt een overzicht gegeven van de mogelijke 
stedenbouwkundige uitwerking in bouwblokken en kengetallen. 
Hoofdstuk 16 beschrijft de waardering en voorstellen met 
betrekking tot de bestaande bebouwing. De planning voor 
verbetering en vernieuwing wordt beschreven in hoofdstuk 
17. Per hoofdstuk wordt begonnen met een samenvatting in 
hoofdlijnen.
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2. Sociale ontwikkelingsrichting

In hoofdlijnen: 

De komende jaren leggen we als partners in Boschveld het 
accent op:

Investeren in sociaal netwerk en vooruit komen    
(sociale stijging) van de huidige bewoners. Ook bouwen 
voor de buurt.

Aantrekken van nieuwe draagkrachtige bewoners.

Investeren in een aantrekkelijk kwalitatief     
hoogwaardig woon- en voorzieningenklimaat voor   
met name gezinnen en ouderen.

In het sociaal programma 2009-2010 ligt het accent op:

Verstevigen sociale structuur en sociale stijging van   
huidige bewoners. 

Verbeteren ontwikkel perspectief van kinderen en    
bieden van opvoedingsondersteuning.

Optimaliseren extramurale zorg.
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De huidige sterke kanten van de sociale structuur in Boschveld 
zijn de bewonersbetrokkenheid, burenhulp en diversiteit in 
culturen. De sociale ontwikkelingsrichting is gebaseerd op het 
uitbouwen van deze positieve kanten. We willen echter ook 
de ontstane negatieve ontwikkeling in de sociale structuur 
keren. Hiermee bedoelen we de afname van de draagkracht 
van de wijk door het vertrek van draagkrachtige bewoners en 
de instroom van vooral kwetsbare bewoners. Er is nu een te 
eenzijdige bevolkingssamenstelling.
Door de eenzijdige bevolkingssamenstelling is er druk ontstaan 
op het samenleven. Er trekken nu gezinnen en ouderen uit 
de wijk weg doordat zij geen wooncarrière kunnen maken 
of doordat zij ontevreden zijn over het voorzieningenniveau. 
Hierdoor is er ook een afname van bewoners die zich actief 
in willen zetten voor de wijk. Er is een instroom van veelal 
alleenstaande jongeren, deze hebben vaak minder binding 
met de wijk. Met het vertrek van deze groepen mensen neemt 
echter ook het draagvlak af voor een aantal voorzieningen zoals 
een fullservice supermarkt of een basisschool. Dit versterkt de 

ingezette tendens. De gezinnen die veelal in de buurt komen 
zijn inburgeraars. Bij hen staat de taalbarrière het leggen van 
contacten en het meedoen vaak in de weg. Er komen relatief 
veel kwetsbare bewoners in Boschveld wonen.

De sociale ontwikkelingsrichting voor Boschveld is er daarom 
één waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor instroom van 
nieuwe draagkrachtige bewoners, naast investeringen in de 
ontwikkelmogelijkheden voor de huidige bewoners. We pleitten 
daarom voor het vergroten van de diversiteit in woningen 
(in type en in prijsklasse) en tegelijkertijd voor het plegen 
van investeringen in een breed voorzieningenniveau op een 
kwalitatief hoogwaardig peil.

Op basis van de sociale analyse (’n Veerkrachtig Boschveld, 
september 2006) is in de sociale visie (De krachten bundelen, 
juni 2007) het toekomstbeeld van Boschveld rondom een 
viertal thema’s uitgewerkt: een gemengde buurt, een zorgzame 
buurt, jong zijn in Boschveld en een actieve buurt. De sociale 

visie Boschveld is uitgewerkt in een plan van aanpak waar de 
werkgroep sociale visie de voortgang van bewaakt. De visie en 
plan van aanpak worden iedere twee jaar opnieuw vertaald in 
een voor die periode passend sociaal programma. Het sociaal 
programma behelst de subsidiering van bewonersactiviteiten 
en het werk dat de (welzijns- en zorg)instellingen in de wijk 
doen. In de onderstaande paragrafen wordt per thema een 
beschrijving gegeven en wordt benoemd welke bouwstenen zijn 
aangedragen voor het stedenbouwkundige ontwerp. Daarnaast 
is beschreven hoe het thema concreet is vertaald in het sociaal 
programma voor periode 2009-2010. Vanaf het jaar 2011 zal het 
programma ook een duidelijk accent hebben op het meedoen 
van de nieuwe bewoners. De impuls in de voorzieningen 
(nieuwbouw BBS en realisatie woonzorgzone, inclusief de 
ontwikkeling van Pitstop), kent aparte projectstructuren en 



Boschveld wijkplan 11

projectplannen. Over het programma van de BBS leest u ook 
meer in hoofdstuk 11.

2.1 Gemengde buurt 

De huidige kracht van Boschveld is de diversiteit aan mensen, 
leefstijlen en in functies. 
Een belangrijk vangnet voor veel hulpbehoevende 
Boschvelders is het sociaal netwerk dat zij in de buurt hebben. 
Dit vangnet komt de komende jaren door verhuisbewegingen 
in de wijk onder druk te staan. Ook in de toekomst hechten wij 
aan een dergelijk netwerk zodat bewoners elkaar (ook) vooruit 
kunnen (blijven) helpen. Een van de manieren waarop mensen 
sociale stijging kunnen bereiken is immers door het inzetten 
van een breed sociaal netwerk. We blijven daarom investeren 
in ontmoeting tussen huidige bewoners en straks ook in 
ontmoeting tussen huidige en nieuwe bewoners. 
Ook door de veelheid aan culturen is contact en informatie 
uitwisseling over elkaars leefstijl nodig om de tolerantie te 

behouden. Ontmoeting binnen en in de openbare ruimte is 
hiervoor een van de  dragers. Het benutten van de kwaliteiten 
van bewoners en die inzetten voor elkaar en de buurt blijft erg 
belangrijk. Uitgangspunt is dat de huidige bewoners zoveel als 
mogelijk wooncarriere binnen de buurt kunnen maken. Vooral 
het behouden en aantrekken van gezinnen en ouderen moet 
bijdragen aan een gemengde en draagkrachtige wijk. In de 
vernieuwing van Boschveld wordt deze diversiteit nagestreefd 
door onder andere een pluriform en kwalitatief goed 
woonaanbod te realiseren.

Bouwstenen voor het ontwerp:
- Meer ontmoetingsplekken in de wijk creëren omdat ze de 
betrokkenheid van mensen bij elkaar en de leefbaarheid van de 
buurt vergroten.
- De opzet van de buurt moet het gevoel van betrokkenheid 
stimuleren en onveiligheidsgevoelens tegengaan. Dus letten 
op: zicht vanuit woningen op speelplekken, straten en pleinen. 
Geen onoverzichtelijke plekken, geen anonieme achterkanten.

- Mogelijk maken van een wooncarrière in Boschveld.
- Er wordt actief ingezet om bewoners die in Boschveld willen 
blijven wonen, te behouden.
- Het totale aantal huurwoningen blijft minimaal gelijk, de 
sociale sector maakt 40% uit van het totale woningbestand.
- Insteek is een gemengd woning- en voorzieningenaanbod 
voor verschillende bewonersgroepen.
- Aandacht voor woningen en voorzieningen om ouderen en 
gezinnen te behouden en aan te trekken.

Items in sociaal programma 2009-2010 : 
- Ondersteunen/faciliteren van bewoners die zich inzetten 
voor hun buurt of elkaar. Voorbeelden hiervan zijn: de 
straatcontactpersonen, buurtouders, taalcoaches, wijkraad 
OBB, uitbrengen van de wijkkrant, activiteiten in de wijk.
- Stimuleren (interculturele) bewonersinitiatieven. 
- Blijven faciliteren of organiseren van buurtactiviteiten/ feesten 
waarop contacten worden aangehaald en bewoners hun 
vaardigheden kunnen inzetten en/of talenten kunnen tonen.
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het sociaal netwerk. Dit gebeurt door juiste woningbouw maar 
ook door te investeren in voorzieningen. Boschveld maakt deel 
uit van de woonservicezone in West (intramurale zorg is in West 
aanwezig via De Taling). Er moeten in Boschveld voldoende 
woningen met zorg aanwezig zijn zodat zowel senioren als 
mensen met een beperking, in Boschveld prettig kunnen 
(blijven) wonen.
Bouwstenen voor het ontwerp:
- Programma van de renovatie, nieuwbouw en verkoop van 
woningen maakt doorverhuizen in de buurt mogelijk. Dus de 
prijs en type van een deel van de nieuw te bouwen woningen is 
afgestemd op de huidige bewoners van Boschveld.
- Randvoorwaarden voor het slagen van terugkeerrecht zijn het 
tijdig zicht hebben op een woning die passend is qua type en 
prijs.
- Er moet speciale aandacht zijn voor woningen en 
voorzieningen om ouderen en gezinnen te behouden en aan te 
trekken in de buurt;

- Welkom heten aan nieuwe bewoners (met 
talenteninventarisaties).
De wijkraad OBB gaat bij nieuwe bewoners langs voor een 
gesprek om ze welkom te heten, zo nodig wegwijs te maken 
in de buurt en om bewonerskwaliteiten te inventariseren. 
Bewoners wordt tevens gevraagd of zij zich ook in willen 
zetten voor de buurt (eenmalig of structureel). Op deze manier 
helpt de wijkraad mee een talentenbank op te bouwen van 
bewonerskwaliteiten in de buurt. 
- Talentenbank
Deze talentenbank wordt opgezet om de nog aanwezige 
burenhulp verder uit te breiden. Het is de bedoeling dat de 
talentenbank zich na een aantal jaar doorontwikkelt tot een 
buurtservicebedrijf (zie ook thema een actieve buurt). Ook 
andere bewoners en werkers dragen bij aan het vullen van 
deze talentenbank.

2.2 Zorgzame buurt

De sociaal/economische positie van een grote groep 
Boschvelders is zorgelijk. Er is een toename van de 
armoedeproblematiek en de complexiteit van problemen wordt 
groter. Deze problemen worden niet opgelost door ‘een nieuw 
huis te betrekken’. Het is daarom van belang bij verhuizing of 
renovatie van de woning het contact met individuele bewoners 
te benutten om bewoners te stimuleren (eventueel met hulp) 
ook andere persoonlijke zaken aan te pakken. 
Het uitgangspunt dat de huidige bewoners kunnen blijven 
wonen in de buurt betekent niet alleen iets voor de te realiseren 
woningvoorraad. Het zegt ook iets over de betaalbaarheid en 
typering van de (nieuwe) woningen, over bouwen voor de sloop 
uit, (tijdelijke) aanpassingen in het woningtoewijzingsbeleid en 
terugkeergaranties.
Het is daarnaast belangrijk het wegtrekken van gezinnen, 
sociaal/economische sterke huishoudens en ouderen uit 
Boschveld te voorkomen. Zij vormen een belangrijke drager van 
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- De nieuw te bouwen woningen zijn levensloopbestendig. 
Dat wil zeggen dat mensen zonder of met een beperking in de 
woningen kunnen wonen. 
- Voorzieningen en woningen op het gebied van zorg zijn 
gesitueerd in de nabijheid van de andere (winkel- en school) 
voorzieningen.
- Ook bij de herinrichting van het openbaar gebied houdt 
de gemeente rekening met het uitgangspunt van een 
levensloopbestendige buurt.

Items in het sociaal programma 2009-2010:
- Achter de voordeur
De bewoners die in de eerste fase moesten uitverhuizen zijn 
benaderd door een woonconsulent en een opbouwwerker (van 
Divers). Bewoners worden gestimuleerd (en evt. geholpen) van 
meerdere zaken werk te maken. Dit kan zijn het aanpakken 
van problemen maar het kan ook gaan om het voortzetten van 
buurtvrijwilligerswerk of deelname aan buurtactiviteiten in de 
nieuwe wijk. Na verhuizing vinden er in het eerste jaar na de 

verhuizing nog tweemaal gesprekken plaats om de bewoner in 
haar aanpak te ondersteunen. Vervolggesprekken na verhuizing 
hebben plaatsgevonden, als bewoners aangaven dat op prijs 
te stellen. De uitkomst van deze eerste ronde wordt afgewacht 
en bij succes wordt deze aanpak ook op andere plaatsen in 
Boschveld ingezet.
- Wijknetwerk/school zorgteam
Het wijknetwerk verzamelt en verwerkt signalen over 
bewoners in sociale en maatschappelijke probleemsituaties. 
Het gaat in dit overleg zowel over individuele als groepen 
bewoners. Professionals maken afspraken over de aanpak 
van de problematiek. Vanaf 2009 wordt de samenwerking 
tussen het wijknetwerk en het zorgteam van de basisschool 
geïntensiveerd.
- Ouderenactiviteiten 
Er vinden in de Westhoek en in het buurthuis activiteiten 
voor ouderen plaats. Ouderen spelen ook zelf een rol in de 
organisatie en het uitvoeren van de activiteiten.
- Eén loket in de wijk 

De huidige wijkwinkel speelt een grote rol in het bekend 
maken van en hulp bieden bij het aanvragen van 
inkomensondersteunende maatregelen. De wijkwinkel wordt 
in 2009 opgeplust tot wmo-satelliet/wijksteunpunt. Zij gaat dan 
verder onder de naam Pitstop. Bewoners kunnen dan in één-
loket terecht met vragen over leefbaarheid, wonen, welzijn, 
inkomen, veiligheid. In de back-office van het loket zitten een 
aantal organisaties die als één team samenwerken. Zij hebben 
hier ook flexwerkplekken. Streven is om snel en efficiënt in 
te spelen op vragen van bewoners en bewoners actief op te 
zoeken. Ook de talentenbank, die later wordt door ontwikkeld 
tot buurtservicebedrijf, zal aan Pitstop gekoppeld worden. 
Pitstop krijgt zijn definitieve plek in de nieuwe BBS (zie ook 
hoofdstuk 11 paragraaf 11.3.3).
- Optimaliseren extramurale zorg
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toegankelijke speelplekken (zie ook het thema actieve wijk)
- Nieuwbouw BBS
In Boschveld krijgt de huidige (zwarte) basisschool ’t Boschveld 
een nieuw gebouw. In dit gebouw komen de functies die nu al 
samenwerken in het concept BBS, bij elkaar onder een dak. 
Ook het buurthuis en de Pitstop maken straks onderdeel uit van 
de BBS (zie hoofdstuk 11).
- Nieuwbouw Brede Bossche School kan ook bijdragen aan 
verbetering van het imago van de school en de wijk 
- Voldoende betaalbare woningen (huur en koop) voor starters 
en jongeren

Items in het sociaal programma 2009-2010: 
- Kinderwerk/jongerenwerk
In de wijk is er ambulant kinder- en jongerenwerk om verveling 
en rondhangen van kinderen en jongeren te voorkomen door 
met hen gericht activiteiten te ondernemen. Hier wordt ook 

De bewoners in de huidige seniorenwoningen en de bewoners 
van bijzondere woonvormen zijn in 2008 benaderd door leden 
van het ambulante team om de inzet rondom het welzijn en 
de zorg te optimaliseren. In 2009 worden tevens in de rest 
van de wijk preventieve huisbezoeken bij ouderen afgelegd. 
De uitkomsten hiervan worden in 2009 en 2010 vertaald in 
concrete acties. 

2.3 Jong zijn in Boschveld

Met een groot deel van de kinderen gaat het goed, voor 
hen moet er een aantrekkelijk speelklimaat in de wijk zijn. 
Echter zijn er ook nogal wat kinderen met problemen in 
Boschveld. Een deel van de peuters heeft een taal- en/of 
ontwikkelingsachterstand en kinderen vertonen - op steeds 
jongere leeftijd - intimidatiegedrag. Veel ouders zitten met 
opvoedingsonmacht. Zorgwekkend is het voorbeeldgedrag 

van oudere broers. Er zijn wel voorzieningen voor kinderen in 
de buurt maar deze sluiten niet altijd aan bij de wensen van 
kinderen en hun ouders. 
De nieuw te bouwen Brede Bossche School (BBS) moet de 
school- en op het kindgerichtevoorzieningen op een kwalitatief 
hoogwaardig niveau tillen. Dit is ook belangrijk om nieuwe 
ouders en hun kinderen te binden aan de basisschool zodat 
de school weer een afspiegeling wordt van de buurt. Er wordt 
vooral geïnvesteerd op voorkomen van taalachterstand en 
schooluitval bij kinderen.
Er zijn relatief veel voortijdige schoolverlaters die ook weinig 
perspectief hebben op de arbeidsmarkt. Het vroegtijdig 
signaleren van deze uitvallers en hen te stimuleren naar 
opleiding of werk is dan ook van belang. Tevens wordt 
wangedrag onder en van jongeren hard aangepakt.

Bouwstenen voor het ontwerp:
- Nu al maar ook in het ontwerp investeren in veilige en 
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wangedrag op straat of in de groep gesignaleerd en wordt inzet 
gepleegd om afglijden te voorkomen. 
- School in de buurt: BBS-budget
Via het BBS budget worden jaarlijks kortlopende vernieuwende 
activiteiten opgezet om kinderen (uit de buurt) ook na school 
een activiteitenaanbod te bieden. Voorbeelden hiervan zijn: 
plein actief, cultuureducatie, leesbevordering en peutergym. 
Deze jaren ligt het accent op het betrekken van (nieuwe) ouders 
bij de school en het betrekken van de buurt bij de BBS. 
- OKC
Via het OuderKindCentrum (OKC) en de dreumesgroep 
worden kinderen in een jongere leeftijdsgroep opgespoord en 
gestimuleerd in hun ontwikkeling. De activiteiten zijn zowel 
gericht op kind als op de ouders. Ouders worden gestimuleerd 
met hun kind te spelen en via bepaalde spelen de ontwikkeling 
van hun kind te stimuleren. Deze jaren ligt de nadruk op de rol 
van vaders in de opvoeding.
- Opvoedingsondersteuning en ondersteunende trajecten voor 

kinderen
In 2009 wordt een project gestart dat zich richt op het 
bespreekbaar maken van gedrag van kinderen onder elkaar 
en gedrag in de openbare ruimte. Waar nodig krijgen ouders 
ondersteuning in hun opvoeding. Daarnaast is er een meerjarig 
project waarin kinderen in de leeftijd 10-12 jaar een (vrijwillig) 
maatje krijgen. Dit maatje heeft regelmatig contact met het 
kind en stimuleert hen op allerlei leefgebieden (zowel school 
als thuis en in de wijk). Het maatje is bij voorkeur een jong 
volwassene uit de wijk. De bedoeling is kinderen een steuntje in 
de rug te geven in de vaak moeilijke periode van overgang van 
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Toeleiding van de 
kinderen gebeurt onder andere via het wijknetwerkoverleg en 
het kinderwerk.
- Tegengaan taalachterstand 
In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt 
op peuterspeelzaal Sinbad en basisschool ’t Boschveld een 
VVE programma aangeboden. Dit gestructureerde programma 

is gericht op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 
6 jaar. Een accent van VVE ligt op taalontwikkeling. 
- Schakelklas
’t Boschveld heeft een schakelklas waarin leerlingen in 
groep 1 en 2 de mogelijkheid krijgen extra te investeren in 
taalontwikkeling met als doel een achterstand bij instroom in de 
basisschool zoveel mogelijk te minimaliseren.
- Ouderparticipatie op school
De wijkraad is met de school op zoek naar mogelijkheden om 
ook de huidige (vooral allochtone) ouders beter bij de school te 
betrekken.
- Uitbreiding kinderopvang bij de school
Op de huidige locatie van de school vindt –vooruitlopend 
op de nieuwbouw- vast uitbreiding plaats van de 
opvangmogelijkheden om de school aantrekkelijker te maken 
voor een bredere doelgroep. In 2009 en 2010 worden ook 
dagarrangementen opgezet.
- Werving van nieuwe kinderen (via ouders) voor de Brede 
Bossche School (BBS)
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Vanaf 2008 tot na de ingebruikname van de nieuwe BBS 
wordt er geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe ouders 
en kinderen voor de nieuw te bouwen school. Door hen en de 
huidige ouders bij de ontwikkeling van de school te betrekken 
wordt geprobeerd al vooraf rekening te houden met wensen 
en behoeften van deze ouders zodat de school voor iedereen 
aantrekkelijk is. Het streven is de school weer een afspiegeling 
te laten vormen van de buurt.
Ook nieuwe ouders nemen deel in de klankbordgroep van de 
nieuw te bouwen school. In 2008 heeft er reeds een onderzoek   
naar redenen waarom ouders hun kinderen naar scholen buiten 
de buurt sturen. Hier zijn geen wezenlijke aanknopingspunten 
uit naar voren gekomen.
- Ruimte voor jongeren
Tot het gereed zijn van de nieuw te bouwen 
wijkjongerenaccommodatie voor West (in de buurt Schutskamp) 
is in de kelder van het buurthuis Boschveld eind 2009 een 
jongerenruimte geopend.
Ook wordt er in 2009 een extra trapveld aangelegd bij de 

sprankelplek omdat er naast de voetbalkooi behoefte is aan nog 
een trapveld.
- Aanpak vroegtijdig schoolverlaten jongeren
Voor jongeren is eind 2007 het stedelijke maar individueel 
gerichte project T.O.M. opgezet.
Het gaat om jongeren die tussen de 17 en de 23 jaar zijn en 
geen startkwalificatie hebben (een startkwalificatie is een 
diploma op minimaal MBO-2 niveau of een havo/vwo diploma). 
De jongere krijgt via T.O.M. een persoonlijke coach. Het project 
kent een onconventionele aanpak. Inzet is om de jongere 
alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Wanneer jongeren 
niet naar school willen of kunnen, is directe toeleiding naar werk 
het doel. De gemeente voert dit project uit in samenwerking met 
o.a. het CWI en Koning Willem I College. 

2.4 Actieve buurt

Er is een levendig straatbeeld doordat een deel van het 

sociale leven zich buiten afspeelt en door de menging van 
functies. Dit hoort bij het karakter van Boschveld. De huidige 
levendigheid van Boschveld kan via de aanpak van de wijk 
worden versterkt. De huidige verspreid liggende (kleine) 
voorzieningen worden gebundeld in de nieuw te bouwen BBS 
en krijgen daardoor een duidelijke plek in de wijk. Recreatie, 
sport en cultuur worden ingezet als motor voor het leggen 
van verbindingen. De ingrepen in de openbare ruimte moeten 
worden aangegrepen om meer groen te realiseren en tevens 
de speel- en ontmoetingspunten in de openbare ruimte een 
betere plek te geven. Ook het bewegen in de openbare ruimte, 
lopend, fietsend of per auto of bus verdient extra aandacht. 
Bereikbaarheid van voorzieningen en de aanwezigheid van een 
(Hollandse) supermarkt zijn speerpunt in de wijkaanpak. De 
nachtelijke ongewenste levendigheid rondom het winkelcentrum 
wordt via een harde aanpak tegengegaan.

Bouwstenen voor het ontwerp:
- Investeer op korte termijn al in betere en gevarieerde groen- 
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en speelplekken in Boschveld.
- Zorg- en welzijnsvoorzieningen bundelen in de Brede Bossche 
School en de gezondheidsvoorzieningen in het centrumgebied 
realiseren

Items in het sociaal programma 2009-2010: 
- Van een talentenbank naar een buurtservicebedrijf
De doelstelling van een buurtservicebedrijf is tweeledig. Het 
gaat om het stimuleren van burenhulp en het stimuleren 
van buurteconomie. Er wordt gestart met het opzetten van 
een talentenbank (onderlinge burenhulp) maar het streven 
is om door te groeien naar een buurtservicebedrijf. In dit 
buurtservicebedrijf krijgen bewoners de mogelijkheid zich via 
werkervaringsplekken verder te ontwikkelen. Bedrijven zoals 
de corporaties en zorginstellingen kunnen dan ook service en 
diensten voor hun bewoners afnemen bij het buurtservicebedrijf. 
Via het buurtservicebedrijf kunnen eventuele gaten in de 
bestaande dienstverlening worden opgevuld. Voorbeelden van 
diensten zijn onderhoud aan de buurt tijdens de herstructurering 

of verhuisdiensten maar het kan ook gaan om rechtstreekse 
dienstverlening aan bewoners zoals voor bijvoorbeeld senioren 
(bijv. boodschappendienst, klein onderhoud aan huis en tuin). 
- Sportcoach/ buurtsportwerker
In Boschveld zijn sportvakleerkrachten en de buurtsportwerker 
actief die (in afstemming met de jongerenwerker) samen met 
jongeren uit de wijk activiteiten ondernemen.
- Makershuis/tuinen
In 2008 is vanuit een kunstenaarscollectief een Makershuis 
in Boschveld ingericht in een leegstaand pand. Hierin zetten 
kunstenaars voor en met de buurt (cultuur)activiteiten op.
In 2009 worden tevens vanuit het Makershuis in Boschveld 
makerstuinen opgezet. Kunstenaars en bewoners richten op 
locaties die nu geen duidelijke invulling hebben, samen tuinen 
in en onderhouden ze.
- Aanpak winkelcentrum
(zie hoofdstuk 10)
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belevingskaart

1.     Copernicuslaan als entree van de wijk,  slecht ingericht plein
2.     Winkelcentrum niet uitnodigend, marginale winkelkwaliteit
3.     Copernicuslaan heeft scheidende werking in de wijk
4.     Rommelige groene buurtpleintjes
5.     Villa’s in het groen vormen brug naar Westerpark
6.     Groene uitlopers Westerpark, mooie combi wonen / groen
7.     Toegang Westerpark verscholen (smalle doorgang)
8.     Wijk keert zich af van Oude Vlijmense weg
9.     Bouwblokken met binnenhof
10.   Lange woonstraten in noord-zuidrichting
11.   Groene zone als buffer
12.   voormalig terrein Michelin; grote lege vlakte
13.   De haven ligt verstopt 
14.   Brabanthallen in transformatie; nieuwe entree
15.   Dieze; grote kwaliteit, kade en water zijn ontoegangelijk
16.   Onplezierige route naar de stad
17.   EKP-speelterrein
18.   Het spoor als scheiding tussen wijk en stad
19.   Koestraat met Grasso; historie voelbaar
20.   Veemarktkwartier; geïsoleerde karakteristieke woonwijk
21.   Paardskerkhofweg
22.   Barrière oost-west door bedrijventerrein
23.   Stamlijn doorsnijdt wijk
24.   School vreemde situering in de wijk
25.   Karakteristieke wederopbouwblokken
26.   School, kerk en pastorie als sociaal hart
27.   Strokenbouw met voor- en achtertuinen
28.   ‘bijzondere’ entree
29.   Hekken en andere maatregelen tegen criminaliteit
30.   Scheiding tussen wijken door tunnel
31.   Viaduct als muizengaatje
32.   Stepping stone
33.   Onderwijsboulevard; brede as, nauwelijks verblijfswaarde
34.   Parallelweg
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3. Stedenbouwkundige ontwikkelingsrichting

In hoofdlijnen:

Vanuit de analyses en de belevingskaart voor Boschveld 
zijn een viertal belangrijke wijkthema’s gekristalliseerd; de 
‘Troeven van Boschveld’. De thema’s hebben betrekking 
op: routes en verbindingen, 

groen en openbare ruimte, 
bijzondere gebouwen, werken en wonen, en
gebouwd programma.

Een viertal punten zijn door de bewoners toegevoegd; 
zoals het realiseren van een woonzorgvoorziening.

De bouwstenen van de sociale visie voor het fysieke spoor 
overlappen de belangrijkste kaarten uit het kaartspel van 
de fysieke visie.

De wijk is onderverdeeld in een skelet (Hart en Lanen) 
en drie buurten (Waterkwartier, Parkkwartier en 
Stationskwartier). Het skelet verbindt de buurten (Lanen) 

en vormt de ontmoetingsplek van de wijk (Hart), twee 
belangrijke thema’s voor het vernieuwde Boschveld.

Het raamwerk vormt het regiestuk van de wijk. Het 
regisseert de verandering van de wijk op de lange termijn. 
Het legt belangrijke zaken vast, maar laat ook andere zaken 
vrij. Aangezien op langere termijn de onzekerheden steeds 
groter worden moet de visie en het raamwerk flexibel 
zijn. Het raamwerk maakt daardoor een stapvoorstap 
gebiedsontwikkeling mogelijk.

opgavenkaartspel



Boschveld wijkplan20



Boschveld wijkplan 21



Boschveld wijkplan22

‘hoge kaarten uit kaartspel’
(projectdefinitie)

Boschveld, een gemengde buurt
- Meer ontmoetingsplekken in de wijk

- Opzet van de wijk moet betrokkenheid stimuleren

- Mogelijk maken van wooncarriere

- Bewoners die in Boschveld willen blijven wonen, behouden

- Aantal huurwoningen minimaal gelijk houden

- Gemengd woningaanbod
- Aandacht voor woningen en voorzieningen om ouderen en 
gezinnen te behouden en aan te trekken.

‘selectie bouwstenen voor het fysieke spoor’
(sociale visie)

 ‘ de bouwstenen van de sociale visie voor het fysieke spoor komen overeen met de hoog 
gewaardeerde kaarten uit het kaartspel ‘

Boschveld, een actieve buurt
- Investeren in betere en gevarieerde groen- en speelplekken

- Zorg- en welzijnsvoorzieningen bundelen in de BBS en de 

(gezondheids)voorzieningen in het centrumgebied realiseren

- fullservice supermarkt

Jong zijn in Boschveld
- Investeren in veilige en toegankelijke speelplekken

- Nieuwbouw BBS

- BBS kan bijdragen aan verbetering imago school en wijk

- Voldoende betaalbare woningen voor starters en jongeren

Boschveld, een zorgzame buurt
- Programma  van de renovatie, nieuwbouw en verkoop van 

woningen maakt doorverhuizen in de buurt mogelijk

- Randvoorwaarden voor het slagen van terugkeer recht

- Aandacht voor voorzieningen en woningen om  ouderen en 

gezinnen te behouden en aan te trekken

- Levensloopbestendige woningen (en buurt)

-  (zorg)voorzieningen in de nabijheid andere voorzieningen
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opgavenkaartspel met bewoners boschveld

woningen sterker te oriënteren op de straten en pleinen. 
Belangrijke opgaven zijn; een groen hart voor Boschveld 
creëren, groene straatbeelden oproepen, de wijk verbinden met 
het Westerpark en andere groenstroken, speelplekken spreiden 
afgestemd op doelgroepen en de gebruikswaarde van de 
openbare ruimte vergroten.

Bijzondere gebouwen, werken en wonen: 
Van oorsprong uit heeft Boschveld een menging van wonen 
en bedrijven. Dat geeft de wijk een bijzondere unieke 
stedelijke sfeer. Boschveld blijft bepaald door de combinatie 
van wonen en werken. Het aanwezige karakteristieke 
culturele erfgoed wordt gekoesterd en aangevuld met enkele 
eigentijdse ‘monumenten’. Belangrijke opgaven zijn: het 
winkelcentrum een facelift geven en uitbreiden, (bereikbare) 
mogelijkheden scheppen voor gecombineerd werken en 
wonen, Grasso een nieuwe functie geven, een nieuwe Brede 
Bossche School profileren als ‘parel van Boschveld’ en het 
bestaande bedrijventerrein om vormen tot een nieuw woon- en 
werkgebied.

Gebouwd programma
Boschveld is een wijk voor iedereen. Daarom dient een 
gemengd woning- en voorzieningenaanbod voor verschillende 
bewonersgroepen gerealiseerd te worden. Een diversiteit aan 
woningtypen sluit aan bij de gemengde wijk en de mix aan 
bewoners. De identiteit van de wijk en de architectonische 
diversiteit kunnen hiermee versterkt worden. Bereikbaarheid, 
kwaliteit en betaalbaarheid van de woningen staat centraal. 
Belangrijke opgaven zijn: woningen met goede en veilige 
toegankelijkheid realiseren, sociale controle versterken 
en blinde gevels vermijden, betaalbare woonkwaliteit 
garanderen voor iedereen, bouwen voor de sloop uit en wijk 
levensloopbestendig maken.

Jokers
Een viertal punten (jokers) zijn door de bewoners aan het 
kaartspel toegevoegd: Een woonzorgvoorziening realiseren, 
de wijk veilig en schoon maken, het ‘flaneerrondje’ Boschveld 
aanleggen, en zorgen voor ‘alledaagse voorzieningen’.

3.1 Projectdefinitie

Om tot een gedragen stedenbouwkundig plan te kunnen komen 
moet je weten wat de werkelijke vraag is. Dat doe je het liefst 
door vanuit de kennis en ervaring van de bewoners die vraag te 
definiëren. Om op een interactieve manier dat te verkrijgen is in 
drie stappen gewerkt. Allereerst is de wijk op stedenbouwkundig 
niveau grondig geanalyseerd en met de werkgroep 
bediscussieerd. Als het ware is de wijk letterlijk gescand en is 
er in een tekening genoteerd wat er leeft en speelt als je door 
de wijk heen loopt. Die tekening noemen we de belevingskaart 
(zie blz 18). Vanuit de analyses en de belevingskaart zijn een 
viertal belangrijke wijkthema’s gekristalliseerd, de ‘Troeven 
van Boschveld’. Allerlei vragen, opmerkingen, kansen 
en vaststellingen die de analyses en belevingen hebben 
opgeleverd zijn in een kaartspel vastgelegd. In de tweede 
werkstap zijn de kaarten door de bewoners ‘bediscussieerd 
en gewaardeerd’. Alle kaarten doen mee, maar de ene kaart 
leeft meer dan de andere kaart in de wijk en wordt dus hoger 
gewaardeerd. Zo werd duidelijk wat er in de wijk belangrijk is, 
of er nog iets vergeten is, en of we de signalen uit de wijk goed 

hebben op gevangen. Het ‘door de bewoners gewaardeerde’ 
kaartspel is gemaakt en huis-aan-huis verspreid (foto blz 
21). De kaarten en bouwstenen zijn in de derde werkstap 
verwerkt tot gebiedsgerichte omschrijvingen en wijkprojecten 
die katalyserend zijn voor de verbetering van Boschveld. Niet 
als op-zichzelf-staande projecten, maar vanuit een nieuwe 
kapstok voor de wijk. Het stedenbouwkundig raamwerk voor 
Boschveld. Raamwerk en projecten worden vastgelegd in de 
projectdefinitie. Deze is als het ware het boodschappenlijstje 
voor het op te stellen wijkplan.

3.2 Troeven van Boschveld 
De fysieke wijkthema’s, weergegeven op pagina 20 en 21, 
worden hieronder samengevat.

Routes en verbindingen: 
Boschveld is opgebouwd uit kleine deelgebiedjes, die soms 
niets met elkaar van doen hebben. Dat beeld en gevoel zou in 
een versnipperde wijkverbeteringsaanpak door toedoen van 
kleine vernieuwingsprojecten alleen maar versterkt kunnen 
worden. Door bestaand en nieuw beter stedenbouwkundig 
te verbinden, kan samenhang worden gemaakt en daarmee 
betrokkenheid worden gestimuleerd. Door het toevoegen van 
enkele nieuwe verbindingen via zichtlijnen of routes kan de 
huidige structuur van de wijk drastisch verbeteren. Belangrijke 
opgaven zijn; een (wandel)route langs de kade ontwikkelen, 
sluipverkeer en sluipparkeren in Boschveld voorkomen, 
verbinding creëren tussen Veemarktkwartier en de wijk, 
Brugverbinding maken met de Kop van ’t Zand, de relatie met 
het station uitbuiten.

Groen en openbare ruimte:
De wijk heeft haar oorsprong in de Wijkgedachte. Groen en 
openbare ruimte spelen daarin een belangrijke rol, om veilig 
te spelen, te ontmoeten, te recreëren, of naar te kijken. In het 
wijkplan dient dat behouden, zo niet voelbaar en versterkt 
te worden. Nieuwe groene straten en lanen verbinden de 
wijk met het Westerpark, de groene randen, de Dieze en de 
haven. De (groene) openbare ruimte wordt zo ingericht dat alle 
doelgroepen er werkelijk profijt van hebben. De veiligheid van 
de openbare ruimte kan worden vergroot door aanliggende 



Boschveld wijkplan24

Parkkwartier
Stationskwartier
Waterkwartier
Hart

B

V

W

BBS

G

Z

EKP

Brabanthallen
Verkadefabriek
winkelcentrum
Brede Bossche School
Grasso
(zorgvoorzieningen)
EKP terrein

station

onderwijsboulevard

paleiskwartier

die
ze

 / 
ka

de

nn
B

V

G

EKP

BBS
Z

w

westerpark

bestaande verbinding, nieuwe functies
nieuwe verbinding, bestaande functies

grasso
(plein)

verbinden en ontmoeten



Boschveld wijkplan 25

ontmoeten
‘hart’ 

+

verbinden
‘lanen’

‘hart en lanen’

=

3.3 Raamwerk

Een conclusie die uit de tweede werkfase kan worden 
getrokken is dat de bouwstenen van de sociale visie voor het 
fysieke spoor, grotendeels overeen komen met de belangrijkste 
kaarten uit het kaartspel (blz 22) en elkaar aanvullen. De hoog 
gewaardeerde kaarten overlappen de sociale bouwstenen. 
De kaarten en bouwstenen zijn in de derde werkstap verwerkt 
tot gebiedsgerichte omschrijvingen en wijkprojecten die 
katalyserend zijn voor de verbetering van Boschveld. Niet 
als los-zand-projecten en op zichzelf staand, maar vanuit 
een duidelijke nieuwe kapstok voor de wijk. ‘Verbinden en 
ontmoeten’ vormen voor het fysieke spoor de dragers, we 
willen immers meer samenhang brengen en betrokkenheid 
vergroten (zie illustraties boven). Daarmee wordt beoogd dat 
de wijk zowel profiteert van de eigen sterkte als ook van de 
ligging nabij het Westerpark, Paleiskwartier, binnenstad en 
Dieze (zie blz 24). Die kapstok of regiestuk noemen we het 
‘stedenbouwkundig raamwerk’. Raamwerk en projecten worden 
vastgelegd in de projectdefinitie. Deze is als het ware het 
boodschappenlijstje voor het op te stellen wijkplan.

Het raamwerk regisseert de verandering van de wijk op de 
lange termijn. Het legt belangrijke zaken vast, maar laat 
ook andere zaken vrij. De invulling is flexibel. De wijk is 
onderverdeeld in een skelet (Hart en Lanen) en drie buurten 
(Waterkwartier, Parkkwartier en Stationskwartier). Het skelet 
verbindt de buurten met Lanen en vormt de ontmoetingsplek 
van de wijk (Hart). 
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Copernicuslaan langzaamverkeerroute door het hart

woonlaan Dieze kade

voetgangersbrug

Paardskerkhofweg‘s-Gravesandestraat Grassolaan

lanen
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de pijlen geven de verbindingen in de wijk aan voor 
voetgangers, fietsers en in sommige gevallen de 
auto. voor een overzicht zie hfd. 13 verkeer
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Essentie Hart en Lanen 

“Hart en Lanen” zorgt voor de samenhang en eenheid van 
de wijk en staat garant voor ontmoeten (‘Hart’) en verbinden 
(‘Lanen’); twee belangrijke thema’s voor het vernieuwde 
Boschveld. Door een nieuw wijkskelet te maken dat zorgt voor 
samenhang en structuur wordt de kans op betrokkenheid van 
bewoners onderling vergroot (blz 28).

In het Hart zijn ontmoeten en verblijven (o.a. BBS), spelen en 
ontdekken (o.a. wijkspeelplaats) en wonen belangrijke dragers. 
Het is geen lege groene ruimte waaraan enkel aan de wanden 
van een park wordt gewoond, maar er wordt in het Hart ook 
geleefd en gewoond. In het Hart komen de buurten letterlijk en 
figuurlijk bij elkaar.

De sterke punten in de omgeving, zoals station, Brabanthallen, 
Onderwijsboulevard, Verkadefabriek en het Westerpark 
worden opnieuw verbonden met de wijk. Daaraan worden 
ook de (nieuwe) sterke punten van Boschveld, zoals BBS, 
winkelcentrum, ontmoetingshart, zorgzone en wijkspeelplaats, 
gekoppeld. Hiervoor worden bestaande straten opgewaardeerd 
tot Lanen of nieuwe Lanen gemaakt. Het raamwerk van lanen 
is niet hetzelfde als het hoofdwegennetwerk. Lanen vormen de 
belangrijkste verbindingen in de wijk, met name voor fietsers en 
voetgangers en slechts deels voor auto’s (zie hfd. 13 verkeer).
De Copernicuslaan is een voorbeeld van een bestaande 
laan die opgewaardeerd moet worden. De Grassolaan is 
een voorbeeld van een volledig nieuwe laan, exclusief voor 
voetgangers en fietsers. Elke laan krijgt zijn eigen sfeer.

Het raamwerk van Lanen wordt gevormd door:
Copernicuslaan (Onderwijsboulevard – Brabanthallen / Dieze)
Kamerlingh Onnesstraat (Westerpark – BBS - Hart)
Paardskerkhofweg (station – Brabanthallen – Gruyterfabriek) 
(‘doorgetrokken’) ’s Gravesandestraat (Paleiskwartier – Hart)
kade aan Dieze (Brabanthallen – Kop van ’t Zand - binnenstad)
Grassolaan (binnenstad – spoorbrug – Grasso - Brabanthallen)
Chr. Huygensweg – S.Stevinweg – Kooikersweg 
Parallelweg (Station – Dieze)

Essentie Parkkwartier, Stationskwartier en Waterkwartier

Elke buurt heeft zijn eigen sfeer. Het streven is om de 
kenmerkende verschillen vast te houden en te versterken.
In de hoofdstukken 5 t/m 8 wordt dit verder uitgewerkt.

Het Parkkwartier heeft een goede bestaande 
stedenbouwkundige basis met een differentiatie van bewoners, 
bebouwing en openbare ruimte. Het is typerend voor de 
Wijkgedachte. Die basis kan worden benut om stapsgewijs 
variatie in woningtypen en woonsegment te realiseren. Het
kwartier heeft per bouwblok een mengvorm van gestapeld en 
grondgebonden wonen aan straten en pleinen. Het bouwplan 
voor de 1e fase, de nieuwbouw die Zayaz op dit moment 
ontwikkelt en de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte vormt 
hier een uitwerking van.

Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, 
de binnenstad en rest van stadsdeel West. Ruimte voor 
verbetering ligt hier m.n. in de openbare ruimte en het 
betrekken van de wijk bij het nieuwe hart en de nieuwbouw in 
het hart die aansluit bij bestaande bebouwing Stationskwartier.
Het Stationskwartier heeft veel grondgebonden woningen aan 
groene pleinen en hoven, met een harde rand van hogere 
bebouwing met gestapeld wonen. 

In het Waterkwartier is het oorspronkelijke industriële karakter 
nog goed af te lezen. In het Waterkwartier wordt EN gewoond 
EN gewerkt. Deze sfeer wordt behouden en versterkt. 
De versterking gebeurt enerzijds door de relatie met het 
water (Dieze, insteekhavens) opnieuw voelbaar te maken, 
anderzijds door een stedelijk woon- en werkmilieu met grote 
(monumentale) gebouwen en bij voorkeur compacte gesloten 
bouwblokken te maken. Het Waterkwartier kent een mix van 
gestapeld en grondgebonden wonen en werken in gesloten 
stedelijke woningbouwblokken en veelal aaneengeschakelde 
bedrijfshallen.

Raamwerk met flexibele invulling (blz 30) 

In het wijkplan is ter visualisatie één mogelijke hoofduitwerking 
van raamwerk en deelinvullingen verbeeld (blz 31). Aangezien 
op langere termijn de onzekerheden steeds groter worden 
moet de visie en de invulling flexibel zijn. Het raamwerk maakt 
daardoor een stapvoorstap gebiedsontwikkeling mogelijk en is 
dus zeker geen blauwdruk van een toekomstig beeld. Nieuwe 
invullingen, ideeën of andere inzichten die in de loop van de tijd 
ontstaan, kunnen nog later worden ingepast. Het wijkplan dient 
voor de komende 15 jaar en veel verder, een stevig houvast te 
geven voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van het 
gebied, alsmede voor concrete projecten. Aan de hand van 
enkele voorbeelden wordt de flexibiliteit van het wijkplan in 
beeld gebracht. Hiermee wordt aangetoond dat ondanks andere 
invullingen en keuzes toch de ambities van het raamwerk 
overeind blijven.

Zo kunnen binnen hetzelfde volume in plaats van grote 
appartementen, kleinere appartementen, eengezinswoningen of 
werkruimtes worden gebouwd als dat op dat moment wenselijk 
is. Verder is met hetzelfde programma een andere vormentaal 
mogelijk. Er wordt inzichtelijk gemaakt dat bestaande panden of 
delen ervan kunnen worden ingepast en dat keuze voor sloop/
nieuwbouw of renovatie ook tot de mogelijkheden behoort. Dat 
werkruimten en appartementen op heel verschillende wijze 
kunnen worden neergezet. Zo kunnen er in het Waterkwartier 
grondgebonden woningen en bestaande bedrijfspanden 
worden gecombineerd, maar dat is ook mogelijk in een andere 
configuratie van meer bijzondere woonvormen en bedrijvigheid. 

Aan de Oude Engelenseweg ligt een aardgastransportleiding 
en een gasverdeelstation. Het wijkplan is hier zodanig 
vormgegeven dat deze rekening houdt met de aan te houden 
veiligheidsafstanden. Tot het vrijkomen van de locatie wordt 
in samenwerking met de Gasunie onderzocht of er dichter op 
de gasleiding gebouwd kan worden.
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4. Tijdens het bouwen gaat het wonen door

4.1 Beheer tijdens werkzaamheden

Een belangrijk aspect bij de vernieuwing van Boschveld is dat 
het allemaal gebeurt in een wijk waar ook nu mensen wonen. 
Overlast zal plaatsvinden en er zullen verhuizingen nodig zijn, 
toch moet er een maximale inspanning worden gepleegd dat de 
bewoners zich thuis blijven voelen en het woongenot zo goed 
mogelijk gegarandeerd wordt.
Beheer is een continu proces dat zeker tijdens werkzaamheden 
extra aandacht en zorg vraagt. Een schone, hele en veilige 
buurt is niet voor niets een thema in de sociale visie. 
Een concrete actie is het instellen van een beheergroep 
op het moment dat er fysieke activiteiten in de wijk worden 
uitgevoerd. Daarmee wordt inmiddels ervaring opgedaan bij 
het bouwplan fase 1. De beheergroep is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van bewoners, corporaties en gemeente. 
Per activiteit dient maatwerk geleverd te worden. 

4.2 Deelgebied 2

De raad heeft in 2005 besloten dat er in deelgebied 2 voor 2015 
geen herontwikkeling zal plaatsvinden. 
Dat betekent aan de ene kant dat er in deelgebied 2 geen 

investeringen kunnen worden gedaan met een lange 
afschrijvingstermijn maar dat aan de andere kant de woningen 
én de openbare ruimte leefbaar moeten blijven. Daarnaast 
hebben bewoners uit deelgebied 2 te maken met ingrijpende 
fysieke activiteiten in deelgebied 1. Onvermijdelijke overlast 
die hiermee gepaard gaat, dient zo veel mogelijk beperkt te 
worden, Een goede, tijdige en juiste communicatie is hierbij 
onontbeerlijk.

Woningen
Het beleid van de corporaties in deelgebied 2 is als volgt:

De corporaties BrabantWonen en Zayaz voelen zich in 
Boschveld, net als elders in de stad, verantwoordelijk om hun 
huurders goede woningen in een prettige leefomgeving te 
bieden.
In deelgebied 2 wonen veel mensen met een sociaal 
economische en/of integratieachterstand die aangewezen 
zijn op goedkope huurwoningen, zoals die hier bij uitstek te 
vinden zijn. Dat vraagt, zeker gecombineerd met de langjarige 
onzekerheid over de toekomst van de wijk, extra aandacht van 
corporaties en gemeente ten aanzien van de leefbaarheid.

De woonconsulenten en huismeesters van de corporaties zijn 
in Boschveld daarom extra betrokken om de leefbaarheid op 
peil te houden. Wekelijks is er spreekuur in de wijkwinkel. Door 
direct contact met medewerkers van welzijns- en zorginstanties 
kan bij het signaleren van een hulpvraag snel de juiste hulp 
ingeschakeld worden. Ook wordt actief opgetreden bij het 
signaleren van woonoverlast en onderhuursituaties.

Met gemeente en OBB wordt gekeken, welke mogelijkheden 
er zijn om bij woningtoewijzing binnen de wijk, voorrang te 
verlenen aan Boschvelders om zo de sociale structuur binnen 
de wijk zo veel mogelijk te behouden.

Het raadsbesluit dat er voor 2015 geen herontwikkeling zal 
plaatsvinden en de onzekerheid over het wijkplan maken dat de 
corporaties de komende jaren geen grote investeringen in haar 
woningen in deelgebied 2 kunnen doen. De buurt mag echter 
niet verloederen.

Huurders van corporaties mogen te allen tijde rekenen op 
een zorgvuldige behandeling van hun corporatie. Dat wil 
zeggen dat de service- en dienstverlening aan de huurders 
niet wordt beïnvloed door de jarenlange onzekerheid over de 
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toekomst van de wijk. Dat geldt ook voor het onderhoud 
aan de woningen. De woningen in Boschveld hebben een 
dusdanige leeftijd en technische kwaliteit dat er met reden 
gekeken zal moeten gaan worden naar mogelijkheden voor 
verbetering of vervanging op termijn. In afwachting hiervan 
zullen de corporaties de woningen binnen de mogelijkheden 
op een verantwoorde manier onderhouden. In het geval van 
reparatieverzoeken zal op de gebruikelijke wijze gekeken 
worden naar herstel of vervanging. Hierbij geldt het principe 
“repareren als het kan en vervangen als het moet”. 

De technische ouderdom van de woningen zijn een zorg in 
het dagelijks beheer. Door beperkte thermische isolatie zijn 
woningen kwetsbaar voor leefgedrag waardoor in individuele 
gevallen vochtproblemen kunnen optreden. Indien dergelijke 
problemen op de juiste wijze worden gemeld, wordt er door 
de corporaties passende actie ondernomen.  De in de jaren 
50 toereikende geluidisolatie tussen de woningen voldoet 
niet meer aan de normen van 2009. Dat maakt de woningen 
kwetsbaar voor burenoverlast. Daar is bouwkundig weinig 
aan te doen. Het vraagt om buren die rekening (kunnen) 
houden met elkaar. Corporaties zijn hier extra attent op.

Door BrabantWonen is tussen oktober 2007 en maart 2009 
een grootschalige onderhoudsaanpak in de wijk verricht. In 
anderhalf jaar tijd zijn naar tevredenheid van bewoners ruim 
300 woningen in Boschveld opgeknapt.
De buitenkant van de huizen zijn geschilderd, de installaties 
(groepenkast, aardlekschakelaar, cv-ketel) zijn nagekeken  en 
de woningen zijn anderszins technisch in orde gemaakt. Ook is 
er  gekeken naar het hang- en sluitwerk en de draaiende delen.
Door deze aanpak is het woongenot voor de komende jaren 
zo veel als mogelijk geborgd, terwijl geen wissel is getrokken 
op toekomstige ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast is de 
onderhoudsaanpak een benutte kans geweest om de contacten 
met de huidige huurders te versterken, hetgeen zeer heeft 
bijgedragen aan de leefbaarheid.

De huurders kunnen er op rekenen dat de corporaties, binnen 
hun mogelijkheden, er alles aan zullen doen om het gebruik 
van de woningen en de bijbehorende veiligheid, als belangrijke 
factoren voor het woongenot, op acceptabel en verantwoord 
niveau te houden. 

Openbaar gebied
De gemeente als verantwoordelijke voor het openbaar gebied 

zal ter overbrugging naar een definitieve visie op deelgebied 2 
een aantal onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
Deze bestaan uit het renoveren van groenvoorzieningen en 
voetpaden.
De straatprofielen zelf zijn nog van een acceptabel niveau. 
Met deze ingrepen zal het aanzien van de wijk verbeteren. De 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2009 en 2010. 
De werkzaamheden bestaan concreet uit:
De huidige tegelverharding in de trottoirs wordt vervangen 
door nieuwe tegelverharding in de straten Voltastraat, 
Ampèrestraat, Röntgenstraat, Lorentzstraat en aan de 
westzijde van de Copernicuslaan. Dit zowel aan de voor- 
als achterzijde van de woningen. Verder worden in overleg 
met woningbouwcorporaties de stroken gebakken klinkers 
aan de voorzijde van de woningen die eigendom zijn van de 
woningbouwverenigingen herstraat. Hierbij worden de rollagen 
vervangen door betonnen opsluitbanden. De beplanting in het 
gehele bovengenoemde gebied wordt gerenoveerd.
In de Musschenbroekstraat wordt het parkeerterrein 
herstraat en aan de Christiaan Huygensweg wordt de 
huidige tegelverharding in het trottoir vervangen door nieuwe 
verharding.
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1.   Westerpark
2.   Kamerlingh Onnesstraat
3.   bouwplan fase 1
4.   winkelcentrum 
5.   BBS
6.   Copernicuslaan
7.   nieuwe bouwblokken
8.   groene rand
9.   paviljoen in groene rand
10. Oude Vlijmenseweg
11. impressie bouwblok fase 2
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5. Parkkwartier

Kamerlingh Onnesstraat, richting hart Copernicuslaan, winkelcentrum en woontoren BBS

In hoofdlijnen:

Het Parkkwartier heeft een heldere stedenbouwkundige 
basis met een bebouwingsstructuur van open 
bouwblokken. Met respect voor de bestaande bouwblokken 
wordt deze kwaliteit opnieuw opgepakt en de problemen 
vanuit parkeren, sociale veiligheid en bruikbaarheid 
openbare ruimte aangepakt. Het huidige stratenpatroon 
vormt de basis voor de vernieuwing.

De openbare ruimte in het Parkkwartier zoekt aansluiting 
bij het Westerpark. De Kamerlingh Onnesstraat wordt 
heringericht tot laan en legt verbinding vanuit het Hart met 
het Westerpark.

Open ruimten in de blokken krijgen een nieuwe vorm en 
worden aaneengeschakeld door informele langzaam-
verkeerroutes. Deze routes leggen extra verbindingen door 
de bouwblokken heen tussen Boschveld en het Westerpark 

en dragen bij aan de groene uitstraling van de wijk. De 
hoven hebben een sterk collectief woonkarakter.

De Copernicuslaan wordt heringericht tot een laan waaraan 
gewoond en gewerkt wordt.

De bouwhoogtes van de nieuwbouw sluiten aan bij 
bestaande bouwhoogtes en variëren van 3 tot 5 bouwlagen. 
Het materiaalgebruik sluit aan bij de traditionele en 
industriële bouwwijze van de vijftigerjaren. 

De groene kwaliteit van de randen van het Parkkwartier 
beter benutten voor wonen door een betere 
gebruikswaarde of belevingswaarde. Boschveld komt 
meer aan het groen te liggen, wat de naam ‘Parkkwartier’ 
rechtvaardigt.
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referentiebeeld bebouwing

Het Parkkwartier heeft een heldere stedenbouwkundige basis 
waarbij sprake is van een verscheidenheid aan bebouwing 
(architectuur, woningtypen) en openbare ruimten. Deze heldere 
structuur blijft het stedenbouwkundig uitgangspunt.

Maar de oorspronkelijke ontworpen variatie aan openbare 
ruimten in het Parkkwartier heeft veel aan kwaliteit verloren. 
Pleintjes zijn versteend, tuinen en tuinafscheidingen zijn 
verhard, autobezit is toegenomen, het wijkbeeld is veranderd. 
Verder zijn er onduidelijke situaties met betrekking tot privé 
en openbare ruimten. Bijvoorbeeld de open binnenterreinen 
waaraan alleen maar achterkanten en tuinen van woningen 
grenzen. De relatie tussen wonen en de openbare ruimte is 
vertroebeld.

In het Parkkwartier blijft de open bebouwingsstructuur van de 
vijftigerjaren wijk zo veel mogelijk onaangetast. Bij eventuele 
sloop en vervangende nieuwbouw of renovatie wordt in het 
Parkkwartier met respect voor de bestaande bouwblokken 
de kwaliteit teruggebracht en de problemen (zoals parkeren, 
sociale veiligheid, bruikbaarheid openbare ruimte) opgelost. 

Het huidige stratenpatroon wordt als basis gebruikt voor de 
vernieuwing.

In het fijnmazige en besloten patroon van de woonblokken 
kunnen kinderen hun actieradius vergroten via pleintjes en 
openbaar groen. Open bouwblokken zorgen voor informele, 
langzaam verkeer routes, die de groene uitstraling van het 
kwartier versterken. 

De structuur van de bouwblokken in dit wijkdeel is zodanig, dat 
er steeds doorzicht is op het openbare groen, in combinatie 
met het private groen van tuinen. Wonen aan de verbindende 
groene aders maakt de sociale controle op het openbare groen 
groter, waardoor de wijk veilig en schoon blijft. 

Het is belangrijk om ook de kwaliteit van groen op langere 
termijn te behouden en sociaal veilige ruimten te creëren. Door 
grotere plekken te maken, ‘het wonen’ direct aan de openbare 
ruimte te situeren en blinde gevels te voorkomen. 

Groen en een (ver)dichte bebouwing kunnen uitstekend 
samengaan. In het Parkkwartier woon je grondgebonden in 
een huis met een tuin(terras), besloten in de bouwblokken, 
of aan de straat of  in een appartement aan een hof. Het is 
uitgangspunt om de diversiteit aan woningen in de toekomst te 
behouden en te vergroten om een gemengde wijk te behouden. 

De blokken zijn wisselend van hoogte. Dit geldt zowel voor 
bestaande bouw als de nieuwbouw. Laagbouw met meestal 
grondgebonden wonen in 3 bouwlagen wordt al dan niet in 
bouwblokken gecombineerd met 5 laagse appartementen. 
Het materiaalgebruik sluit aan bij de traditionele en industriële 
bouwwijze van de vijftigerjaren. Veelal mestelwerk met 
incidenteel gebruik van betonnen prefab elementen. Grote 
aandacht voor het detail, met name ter plaatse van dakranden 
en woningentrees. 

Met de nieuwbouw van fase 1 van Zayaz is een eerste aanzet 
voor de vernieuwing van het Parkkwartier gegeven. Elk 
(woon)hof krijgt een eigen karakter direct verbonden aan de 
aangrenzende woonbebouwing. Inrichting en materialisatie van 

impressie bouwplan fase 1, Zayaz bestaande hofjes, Buys Ballotweg
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deze openbare ruimten draagt bij aan het versterken van het 
intieme en collectieve karakter. Het bouwplan heeft vier hoven 
die aaneengeschakeld worden door langzaam verkeersroutes. 
Elk hof krijgt een eigen sfeer en invulling; van speelhof voor 
kinderen tot boomgaard. Onderliggend thema voor alle hoven is 
ontmoeten en verblijven. Inrichting en materiaalgebruik worden 
zorgvuldig afgestemd op beheerbaarheid en sociale controle. 
Parkeren wordt op eigen terrein opgelost in parkeerkelders en 
parkeerhoven. Bezoekersparkeren vindt plaats in de straten. De 
hoven zijn autovrij.

Belangrijk is de verbinding die de Kamerlingh Onnesstraat,
heringericht als laan, legt tussen het Hart en het Westerpark. 
De laan draagt het karakter van het Parkkwartier uit en zal 
tegelijk met het bouwblok eerste fase worden gerealiseerd. De 
laan krijgt een nieuw profiel met een bomenrij aan weerszijden 
van de straat. 

De Copernicuslaan verliest zijn functie als 
gebiedsontsluitingsweg en wordt opgenomen in het evenwichtig 
stelsel van lanen. De bestaande bomen in de Copernicuslaan 

dienen als basis en worden aangevuld tot een volwaardige 
laan. Door herinrichting en het beter afstemmen van de 
bebouwing kan de laan een betere uitstraling krijgen als 
woonlaan. De scheidende werking van het huidige profiel 
maakt plaats voor het verbinden van het openbare gebied 
van het Parkkwartier en het Hart. Voetgangers krijgen een 
duidelijke plek en de woningen worden op de laan georiënteerd. 
Hier wordt duidelijker gewoond, gewerkt en geleefd met 
voordeuren aan de straat. Bijzondere functies op de begane 
grondverdieping van de gebouwen kunnen bijdragen aan de 
levendigheid.

De groenstroken aan de randen van het Parkkwartier zijn 
veelal bufferzones voor verkeersgeluid en overlast van de 
Rietvelden. Deze natuurlijke buffer zal in de toekomst behouden 
blijven en zal in oostelijke richting langs de Oude Vlijmenseweg 
worden doorgetrokken voorbij de Copernicuslaan. Het is 
belangrijk deze groene kwaliteit vanuit het wonen meer 
voelbaar en benaderbaar te maken door deze ruimten met 
de wijk te vervlechten en de verblijfkwaliteit te vergroten. Zo 
komen er verbindingen met de groenstroken langs de Oude 

Vlijmenseweg, de Copernicuslaan en met het Westerpark. Door 
de openbare ruimten aaneen te schakelen tot ‘groene aders’ 
kan Boschveld de kwaliteit van deze grotere groene zones 
beter benutten. De Kamerlingh Onnesstraat en in de toekomst 
mogelijk de Buys Ballotweg, vormen de directe verbinding van 
de wijk met het Westerpark. De uitstraling van deze laan blijft 
bepaald door de ligging bij het park, meer in de groene luwte. 
Nader onderzoek zal de kansen en mogelijkheden van deze 
groene randen (deelgebied 2) in kaart brengen.

Boschveld komt zo meer aan het groen te liggen, wat de naam 
‘Parkkwartier’ rechtvaardigt. 

referentiebeeld openbare ruimte referentiebeeld  openbare ruimte referentiebeeld openbare ruimte
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1.   winkelcentrum
2.   winkelplein
3.   Copernicuslaan
4.   nieuwe woonblokken
5.   kantoorgebouw + wonen
6.   Parallelweg
7.   Fahrenheitstraat
8.   gelijkvloerse oversteekplaats of
      voetgangersbrug
9.   DaVinci plein
10. Christiaan Huygensweg
11. ‘s-Gravesandestraat
12. BBS

impressie stationskwartier
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‘s-Gravesandestraat, richting hart (zicht op poortgebouw) Parallelweg

6. Stationskwartier

In hoofdlijnen:

Het Stationskwartier vormt de verbindende schakel van 
Boschveld met het Paleiskwartier en het station.

Ruimte voor verbetering ligt hier in het openbare gebied en 
in de relaties met de omgeving.

Het Stationskwartier kent een heldere stedenbouwkundige 
structuur van grondgebonden woningen met tuinen en 
brede groene woonstraten. 

Groenstroken, tuinen en brede straten worden 
opgewaardeerd tot ‘groene vingers’ om de woonblokken tot 
een stedenbouwkundige eenheid te smeden.

Door nieuwbouw van woningen ter plaatse van school 
’t Overpad en het buurthuis is het mogelijk om de 
Fahrenheitstraat en ’s-Gravesandestraat als belangrijke 
wijklanen door te trekken en een directe verbinding met 
het Hart en Waterkwartier te maken. Door de ligging van 

de BBS aan de ‘s-Gravesandestraat, zal deze laan een 
belangrijke rol gaan vervullen als route voor naar school 
gaande kinderen.

Het nieuwe kantoorgebouw aan de Parallelweg zorgt door 
de afschermende werking voor een verbetering van het 
leefmilieu in het Stationskwartier.

Het winkelplein aan de westzijde van het winkelcentrum 
moet een uitnodigend herkenningspunt worden door de 
aangrenzende bebouwing en herinrichting van het plein. 
Verblijfkwaliteit en parkeren gelden daarbij als belangrijke 
opgaven.
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Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, 
station, de binnenstad, Boschveld en stadsdeel West. Hoe 
dan ook kom je door het Stationskwartier als je naar de 
Brabanthallen loopt of vanuit de stad de wijk betreedt. Het is 
de voordeur van de wijk Boschveld. Stationskwartier vormt de 
verbindende schakel van Boschveld met de omgeving. 

Ruimte voor verbetering ligt hier in de openbare ruimte 
en het verbeteren van de relaties met de omgeving. Het 
Stationskwartier heeft net als het Parkkwartier een heldere 
stedenbouwkundige structuur. Het gebied wordt gekenmerkt 
door grondgebonden woningen met tuinen en door haar brede, 
groene woonstraten. Groenstroken, tuinen en brede straten 
worden opgewaardeerd tot ‘groene vingers’ om de woonblokken 
duidelijk tot een stedenbouwkundige eenheid te smeden.
Deze duidelijke opbouw wordt doorgezet in de nieuwe 
bouwblokken ter plekke van de vrijkomende locaties van het 
Overpad en het huidige buurthuis. De openbare ruimte van de 
bestaande woonstraten wordt op deze manier voortgezet en 
maakt een directe verbinding met het Hart en Waterkwartier. 
De lengte van de woonstraten richting het Hart kan door 

de inrichting van de openbare ruimte en materialisatie 
geaccentueerd worden. Hierbij vormen de bestaande pleintjes 
bijzondere plekken in de straat waar gespeeld kan worden. 

Om het stationskwartier beter te verbinden met het omgeving 
wordt de oversteekbaarheid van de Christiaan Huygensweg 
voor langzaam verkeer verbeterd door de bouw van een 
voetgangers/fietsbrug langs de Parallelweg en door de aanleg 
van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De 
rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

Tevens zullen ’s-Gravesandestraat en Fahrenheitstraat
worden doorgetrokken en qua straatprofiel ingericht als 
(laan)route voor met name langzaam verkeer. De twee nieuwe 
lanen leggen belangrijke nieuwe verbindingen tussen het 
Paleiskwartier en Boschveld voor voetgangers en fietsers. Ze 
rijgen als het ware alle nieuwe wijkvoorzieningen aan elkaar. 
De bebouwing van schoolgebouw ’t Overpad en het huidige 
buurthuis vormen daarvoor een sta in de weg. De nieuwbouw 
op deze locaties bouwt voort op het stedenbouwkundig patroon 
van het Parkkwartier en maakt een koppeling van de openbare 

ruimten van het Parkkwartier en het Hart mogelijk. 

De ‘s-Gravesandestraat verbindt de openbare ruimte van 
Paleiskwartier, het winkelcentrum, de BBS, het Hart en het 
Grassoplein en de Brabanthallen. Door de ligging van de BBS 
aan deze laan, zal deze laan een belangrijke rol gaan vervullen 
voor naar schoolgaande kinderen die te voet of per fiets vanuit 
het Paleiskwartier en Waterkwartier naar de BBS komen.

In de toekomst kan een vierde oversteek van de Christiaan 
Huygensweg gemaakt worden in het verlengde van de 
Fahrenheitstraat als directe verbinding van Boschveld met 
het station/Da Vinciplein.Te denken valt aan een gelijkvloerse 
oversteekplaats of een voetgangersbrug. Deze verbinding zal 
niet als hoofdroute naar de Brabanthallen dienen.

In het kader van de studie ‘Hoofdinfrastructuur’ is nog in 
onderzoek of de stationstunnel in de toekomst alleen nog voor 
openbaar vervoer opengesteld zal zien. Dit zou een aanzienlijke 
verbetering van de oversteekbaarheid van de Christiaan 
Huygensweg betekenen. 

foto Van Musschenbroekstraatreferentiebeeld grondgebonden wonen referentiebeeld accenten bebouwing
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Al deze routes zijn een alternatief voor de onderdoorgang onder 
het spoor, de Stationstunnel, die door bewoners als weinig 
uitnodigend wordt ervaren. In de zomer van 2009 zal groot 
onderhoud plaatsvinden aan de tunnel. Er wordt dan opnieuw 
geasfalteerd, wanden worden geschilderd en de verlichting 
wordt verbeterd.

Het Stationskwartier heeft momenteel een bijna 
aaneengesloten bebouwingsrand, die belangrijk is in de 
beperking van de geluidsoverlast van de weg en het spoor voor 
de achterliggende bebouwing. Achter de randblokken staan 
grondgebonden woningen met tuinen. Het Stationskwartier 
kent geen ‘bufferruimte’, zoals het EKP-terrein voor het 
Waterkwartier, waarbij nieuwe bebouwing de overlast op de 
bestaande woningen reduceert. Milieuoverlast van de nieuwe 
Parallelweg en het spoor wordt enigszins beperkt door een 
nieuw kantoorgebouw te projecteren bij het “gat’ tussen Laurus 
en bestaande woningen Parallelweg.

Het winkelplein is gelegen aan de westzijde van het 
winkelcentrum. Het zal opgeknapt worden in samenhang 
met het opknappen van het winkelcentrum. Het plein is een 
belangrijke toegang tot Boschveld voor bezoekers vanuit het 
zuiden. Het zal dan ook een uitnodigend herkenningspunt 
moeten worden, een ‘poort’ naar de wijk. Aangrenzende 
bebouwing en de inrichting van het plein moeten dit 
uitdragen. De verblijfkwaliteit en het parkeren gelden als 
belangrijke opgaven bij het herinrichten van het gebied. De 
parkeerplaatsen hebben een dubbelfunctie voor zowel de BBS 
als het winkelcentrum. Aan de noordzijde van het plein wordt 
een kiss-and-ride zone gerealiseerd voor de school. Auto’s 
blijven hierdoor aan de pleinkant van de BBS en rijden de wijk 
niet in. 
Door een goede inrichting kan de fysieke verbinding met de 
omliggende bebouwing, het Parkkwartier en de BBS, worden 
versterkt. De kleinschalige bedrijvigheid in de onderste 
lagen van het bouwplan eerste fase wordt betrokken bij 
het winkelcentrum en de Copernicuslaan zal niet langer 
een scheiding vormen tussen het winkelcentrum en het 
Parkkwartier. De levendigheid en verblijfskwaliteit die beoogd 

wordt moet worden ondersteund door de inrichting van het 
openbare gebied. Het bestaande kunstwerk moet op het 
plein een plek krijgen en de bomen, gelegen op de kruising 
van de Copernicuslaan met de Kamerlingh Onnesstraat, 
dienen te worden ingepast. Deze groene ruimte in combinatie 
met de BBS vormt de schakel tussen het winkelplein en het 
achterliggende Hart.

referentiebeeld, regenwater zichtbaar afvoeren referentiebeeld openbare ruimte referentiebeeld, winkelplein
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1.  Grasso
2.  Brabanthallen
3.   (wandel)kade
4.   Veemarktkwartier
5.   nieuw woonblok
6.   bestaande EPK hal
7.   Oostplein (Grasso)
8.   bedrijven / kantoren schil
9.   Laurusgebouw
10. wonen en werken
11. Paardskerkhofweg
12. nieuwe kop Grasso
13. Westplein (Grasso)
14. voetgangersbrug

impressie waterkwartier
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7. Waterkwartier

Paardskerkhofweg, historische panden inpassen Parallelweg, kantoren EKP-terreinzorgen voor buffer Grassoplein, met nieuwe kop Grasso

In hoofdlijnen:

In het Waterkwartier is het oorspronkelijk industriële 
karakter nog goed af te lezen. Het monumentale 
Grassocomplex is een belangrijke beeldbepaler in dit 
kwartier. Het Waterkwartier biedt een mix van wonen en 
bedrijvigheid. De industriële sfeer wordt versterkt door een 
steniger karakter van het openbare gebied, met daarin een 
paar belangrijke pleinen zoals het West- en Oostplein.

De relatie met het water komt tot uitdrukking aan de rand 
langs de Dieze als wandel- en verblijfsgebied. 

Langs de Paardskerkhofweg (deels) en in de 
bebouwingszone langs het spoor en Parallelweg kan de 
bestaande bedrijvigheid behouden of opnieuw gerealiseerd 
worden. Enkele bestaande bedrijfsgebouwen of restanten 
ervan, zoals spanten of muren, worden gecombineerd met 
nieuwbouw. 

Het Waterkwartier krijgt een kwalitatieve en stedelijke 
uitstraling door de bebouwing met de grootste verschillen. 

Het oorspronkelijk stedelijke woonwerkmilieu wordt 
aangevuld met grote gebouwen en compacte gesloten 
bouwblokken, waarbij qua maat en schaal bewust wordt 
gedacht in contrasten. De bouwblokken zijn sterker 
gedifferentieerd dan in de andere kwartieren en zichtbaar 
samengesteld uit aaneengesloten afzonderlijke eenheden. 

Gezien milieubeperkingen is ervoor gekozen om een dichte 
wand van werkfuncties aan de rand (spoor en nieuwe 
Parallelweg) te maken die een buffer vormen voor de 
daarachterliggende woonfuncties. 

Omlegging van de Parallelweg achter het EKP maakt 
een herontwikkeling van het EKP-terrein mogelijk. Een 
nieuw bouwblok met pleinruimte tpv de oude Parallelweg 
zorgt voor een aansluiting op het Veemarktkwartier en 
Diezekade.

Opgave is om zoveel mogelijk gebouwd parkeren toe te 
passen.

De Paardskerkhofweg wordt opgewaardeerd tot laan 
en vormt een belangrijke route van het station naar de 
Brabanthallen.
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referentiebeeld bebouwing

In het Waterkwartier is het oorspronkelijk industriële karakter 
nog goed af te lezen. Deze sfeer is uniek voor de stad. Dat 
moet behouden en versterkt worden. Enerzijds door de 
relatie van gebied met het water opnieuw voelbaar te maken, 
anderzijds door het oorspronkelijk stedelijk woonwerkmilieu 
aan te vullen met grote (monumentale) gebouwen en compacte 
gesloten bouwblokken.

In Boschveld vestigden zich in de vorige eeuw bedrijven zoals 
Grasso en Michelin met het oog op vrachtvervoer met boot 
en trein. Het water en de havens zijn vanuit de oorsprong 
belangrijk voor dit deelgebied, en dat moet tastbaar blijven. Het 
aanwezige karakteristieke culturele erfgoed wordt gekoesterd 
en aangevuld met enkele eigentijdse ‘monumenten’. Het 
monumentale Grasso-complex, zowel de bedrijfshallen als de 
kantoorvilla, blijft een belangrijke beeldbepaler in dit kwartier. 
De huidige gebruiker heeft een huurcontract voor onbepaalde 
tijd. Op termijn zou het ingevuld kunnen worden met een 
nieuwe functie die het kwartier een bijzondere stedelijke 
functie brengt, zoals ateliers, een bedrijfsverzamelgebouw of 
een culturele functie. Routes en bijzondere openbare ruimten 

zijn zodanig door het gebied gelegd dat deze profiteren van 
de kwaliteit van Grasso. Aan de west- en oostzijde van dit 
Rijksmonument worden nieuwe pleinen gemaakt. 

In het Waterkwartier blijft de historie van bedrijvigheid en de 
industriële sfeer die Boschveld altijd heeft gekarakteriseerd 
ook in de toekomst goed voelbaar. Voorheen waren dat 
grotere bedrijven en industrie. Momenteel doen veel van de 
gebouwen dienst als bedrijfsverzamelgebouwen, zoals aan 
de Paardskerkhofweg. Ze leveren betaalbare bedrijfsruimten 
en vormen een belangrijke schakel in kleinschalige 
wijkeconomie. Bovendien is de creatieve bedrijvigheid er 
sterk vertegenwoordigd met tal van broedplaatsen. Die 
aanwezige energie dient gekoesterd te worden. Deels langs de 
Paardskerkhofweg en in de bebouwingszone langs het spoor 
en Parallelweg kan de bestaande bedrijvigheid behouden of 
opnieuw gerealiseerd worden.

Voorts worden bestaande bedrijfsgebouwen of restanten 
ervan, zoals spanten of muren, gecombineerd met nieuwbouw. 
Dat levert een zekere vorm van ‘rafeligheid en rauwheid’, 

zowel in gebruik als in beeldkwaliteit. Daarmee wordt 
een bijzonder stedelijk profiel beoogd dat in geen enkel 
opzicht kan worden vergeleken met de VINEX-opgave van 
uitleggebieden. Welke bedrijfsbebouwing precies gehandhaafd 
blijft en hoeveel er teruggebouwd wordt hoeft in dit stadium 
nog niet worden vastgelegd. De flexibele invulling van het 
raamwerk maakt het mogelijk dit in een volgend stadium 
te onderzoeken. De mix tussen bedrijvigheid en wonen 
zal uiteindelijk evenwichtig moeten zijn. Primair zal er 
voor wonen worden gekozen. Bedrijvigheid zal behouden 
worden door: nieuwe bedrijfslocaties aan de Parallelweg, 
nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen mogelijk in Grasso of 
EKP, wonen met bedrijvigheid in de plint en renovatie van 
bedrijfsverzamelgebouwen tot woonwerkcombinaties. 

Het Waterkwartier krijgt een kwalitatieve en stedelijke uitstraling 
door de bebouwing met de grootste verschillen. Qua maat 
en schaal wordt bewust gedacht in contrasten. Groot naast 
klein, dik naast dun, steen naast glas. Zowel vrijstaand als 
geschakeld in nieuwe bouwblokken. Een mooi voorbeeld is de 
huidige Koestraat in het Veemarktkwartier. De kleine schaal van 

referentiebeeld samengestelde bouwblokken foto Veemarktkwartier
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gesloten bouwblokken staat naast de grote industriële schaal 
van Grasso. De bouwblokken zijn sterker gedifferentieerd 
dan in de andere kwartieren en zichtbaar samengesteld uit 
aaneengesloten afzonderlijke eenheden. De inrichting van de 
openbare ruimte is meer stenig. 

In het Waterkwartier speelt de verbinding met het water een 
grotere rol dan de verbinding met het groen. Hier ligt de stad 
letterlijk aan het water. Er komt een wandelroute of kade langs 
de Dieze die de relatie tussen de wijk, de stad en het water 
versterkt. De Diezekade heeft de potentie om uit te groeien tot 
een dynamische ontmoetingsplek voor Boschvelders en andere 
Bosschenaren.

Brabanthallen
Het Waterkwartier heeft direct te maken met de dynamiek en 
overlast (sluipverkeer en -parkeer) die de Brabanthallen met 
zich meebrengen. De kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden 
van de Brabanthallen kunnen een positieve invloed hebben 
op de bedrijvigheid in Boschveld. Dat mag niet leiden 
tot nog meer parkeer- en verkeersoverlast. Goede en 

voldoende parkeervoorzieningen, evenals goed gesitueerde 
ontsluitingswegen voor bezoekers behoren tot de opgave van 
de Brabanthallen. In dit wijkplan spelen heldere route(s) voor 
langzaam verkeer tussen het station en de Brabanthallen een 
rol in de beperking van de verkeersoverlast (zie ook hoofdstuk 
verkeer). De toekomstige inrichting van de Paardskerkhofweg 
vervult hier een belangrijke rol in. 

Parallelweg
De (doorgetrokken) Parallelweg speelt een belangrijke rol in 
de verkeerstechnische plannen van de stad ‘s-Hertogenbosch. 
Deze nieuwe Parallelweg krijgt ter plaatse van Grasso en 
EKP een nieuwe afslag naar Boschveld. De doorgetrokken 
Parallelweg vormt ter plaatse van de Dieze een belangrijke 
stedelijke verbindingsas in combinatie met het spoortracé. De 
gemaakte keuze voor woningtypologieën en werkfuncties aan 
de rand van het Waterkwartier (spoor en weg) is gebaseerd 
op het zoveel mogelijk voorkomen van geluidsoverlast voor de 
randbebouwing en achterliggende bebouwing. 
Het EKP-terrein vormt de schakel tussen de wijk, het water 
en de spoorzone. Gezien milieubeperkingen kan er geen 

woningbouw worden gesitueerd direct langs het spoor. 
Het gebouw dient als buffer voor de woonfunctie van 
Veemarktkwartier en Paardskerkhofweg. Gedacht wordt 
het bestaande gebouw, vooral de centrale bedrijfshal, in 
een nieuwe ontwikkeling in te passen met ongevoelige 
bedrijfsfuncties. Tussen het bestaande Veemarktkwartier 
en het EKP gebouw is ruimte voor een nieuw bouwblok met 
een pleinruimte. Hier ontstaat een wisselwerking met het 
aanliggende Veemarktkwartier. Indien milieubelemmeringen het 
toelaten wordt ingezet op woningbouw in dit nieuwe bouwblok. 
In hoogte, vorm en materiaal, familie van de bestaande 
bouwblokken. Beide gebouwen worden nadrukkelijk richting het 
water en de nieuwe kade gesitueerd. Boschveld presenteert 
zich zo meer aan het water. Tussen het EKP gebouw en het 
nieuwe bouwblok is een invalsweg vanaf de nieuwe Parallelweg 
naar Kop van ’t Zand geprojecteerd. De oude Parallelweg 
verliest hierdoor de doorgaande verkeersfunctie, waardoor 
verkeersoverlast richting het bestaande Veemarktkwartier wordt 
beperkt.

De unieke industriële sfeer die in het Waterkwartier leesbaar 

foto bestaande hallen Paardskerkhofwegreferentiebeeld openbare ruimte referentiebeeld openbare ruimte
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referentiebeeld Oostplein referentiebeeld (wandel)kadeGrasso, nog steeds in bedrijf

is, wordt versterkt door de inrichting van het openbare gebied. 
In tegenstelling tot beide andere kwartieren zal de openbare 
ruimte in dit kwartier een steniger karakter hebben. Het groen 
toont zich voornamelijk in de bouwblokken. Het bestaande 
Veemarktkwartier wordt opgenomen in het Waterkwartier. Het 
gebied kent de grootste verschillen in maat en schaal en dit 
kan doorgezet worden in de inrichting en materialisatie in de 
openbare ruimte. De mix van verschillende functies moet goed 
begeleid worden en ‘rafeligheid’ en ruwheid van de bebouwing 
geaccentueerd. De Koestraat is een goed voorbeeld waarbij 
de inrichting van de straat een bijzondere schakel vormt tussen 
woonbebouwing en het Grasso complex. Opgave is om zo veel 
mogelijk bebouwd parkeren toe te passen. Daar waar parkeren 
voor de bestaande bedrijvigheid nog in het openbare gebied 
gebeurt, zal dit op een goede manier worden ingepast. 

Het waterpeil van Dieze en Binnenhavens ligt op 2.20+NAP 
en het maaiveld op circa 6.00+NAP. Desondanks zal de 
openbare ruimte in het Waterkwartier sterker dan in de andere 
kwartieren water als thema hebben. In het bijzonder komt dit 
tot uitdrukking in de inrichting van de rand langs de Dieze als 

wandel- en verblijfskade. Als extra voorziening voor berging van 
(piek-)regenwater zal in de wijk een plein als waterplein worden 
ingericht.

De Paardskerkhofweg wordt opgewaardeerd tot laan en 
wordt voorzien van bomenrijen aan weerszijden. De laan 
zal een belangrijke route worden van het station naar de 
Brabanthallen. Langzaam en snel verkeer zullen hier duidelijk 
worden gescheiden. De laan krijgt aan één zijde een harde 
bebouwingsrand aan de andere een rafelige. De inrichting van 
de laan krijgt een industrieel, stenig en samengesteld karakter. 
Bestaande historische elementen, zoals de Grassomuur en 
bestaande hallen, worden ingepast en verbijzonderen de laan. 

De Grassolaan is een van de nieuwe lanen die Boschveld 
krijgt. De laan maakt een directe verbinding tussen de Kop 
van ’t Zand/Binnenstad en Boschveld/Brabanthallen, waarbij 
het Grasso-complex wordt doorkruist. De inrichting en de 
materialisatie van de laan moet geënt zijn op het Grasso 
complex. De laan krijgt een smal stenig profiel en wordt enkel 
voor voetgangers en fietsers toegankelijk. 

De huidige ‘Parallelweg’ zal door de komst van een nieuwe 
parallelweg haar doorgaande functie verliezen en kunnen 
worden verluwd, wat kansen biedt voor het openbare gebied. 
Het profiel van de laan kan worden versmald en de inrichting 
beter afgestemd op de aangrenzende (woon)bebouwing. Vooral 
aan de zijde van het Veemarktkwartier kan meer nadruk worden 
gelegd op de verblijfskwaliteit voor de bewoners. Langzaam 
verkeer kan in deze zone voorrang krijgen en het terugspringen 
van het nieuwe bouwblok maakt plaats voor een woonplein. De 
inrichting hiervan kan de nabijheid van de kade benadrukken. 

Oostplein (Grasso)
Het Oostplein wordt de nieuwe toegang tot Boschveld vanaf de 
nieuwe Parallelweg. Het is dus van belang hier een kwalitatief 
mooie ruimte van te maken. Doordat deze afslag ook de route 
naar de Kop van ’t Zand is zal de verkeersintensiteit hier 
hoger liggen dan bij de overige pleinen. Het samenkomen van 
verschillende routes, Grassolaan / oude Parallelweg en de 
nieuwe Parallelweg, zal dit plein een dynamisch karakter geven. 
De inrichting van het plein zal deze verkeersstromen duidelijk 
begeleiden. Vanaf dit plein gaat een langzaamverkeersroute 

ander beeld met autos?
(actie william) oostplein
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referentiebeeld amfitheater (Westplein)(kleinschalige) bedrijvigheid

en brug over het spoor richting Kop van ’t Zand. Het plein krijgt 
een harde rand van bedrijfsbebouwing om geluidsoverlast 
naar het achterliggende woongebied te verkleinen en de 
monumentale voorgevel van Grasso zal de ‘achterwand’ van 
het plein vormen. De inrichting en materialisatie van dit plein 
moeten de aanwezigheid van Grasso versterken en de entree 
verbijzonderen. De bomenrijen van de kruisende lanen geven 
het plein een groen karakter.

Westplein (Grasso)
Het Westplein is gelegen daar waar de verbindingen ’s-
Gravesandestraat, Paardskerkhofweg en de Grassolaan 
elkaar raken. Aan het plein wordt gewoond en gewerkt, een 
gemengd gebruik met incidenteel wellicht een buurtcafé ter 
verlevendiging van het plein. De aanhechting van de bebouwing 
op het plein verdient bijzondere aandacht. De inrichting moet 
geënt zijn op verblijven en de levendigheid versterken. 
Dit plein kan ingericht worden als Waterplein. Dat wil zeggen 
dat het plein tijdelijk kan functioneren als waterberging na 
een stevige regenbui (zie 9.3). Het plein verandert dan in een 
vijver of een waterkunstwerk. Het plein moet daarvoor als een 

kom worden vormgegeven. Daardoor kan het ook een functie 
vervullen als evenemententerrein, als een soort van amfitheater. 
Het plein wordt vormgegeven als stenig en draagt de ‘industriële’ 
sfeer van het Waterkwartier uit. Historische en samengestelde 
elementen, zoals de bestaande muur en de nieuwe kop van 
Grasso aan de achterzijde, kunnen het plein verbijzonderen en 
de sfeer van het Waterkwartier voelbaar maken.

(Wandel)kade 
Boschveld ligt aan de Dieze. Door de realisatie van het nieuwe 
wijkplan zal deze ligging aan de Dieze beter uitgebuit kunnen 
worden: langs de Dieze wordt een (wandel-)kade gerealiseerd. 
De Dieze krijgt een meer natuurlijk karakter. Na de realisatie van 
de nieuwe Zuid-Willemsvaart zal er hier minder beroepsvaart op 
de Dieze zijn. De wens om de Dieze een grotere rol te geven als 
ecologische verbindingszone tussen de Aa/Dommel en de Maas, 
kan dan verder worden uitgewerkt. De kade van Boschveld 
zal dan ook vooral een groen, parkachtig karakter krijgen. In 
de toekomst vormt de kade een (wandel-) verbinding met de 
(nieuwe ontwikkelingen op de) Kop van ’t Zand.

foto ‘stallen’ Veemarktkwartier
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1.   winkelcentrum 
2.   bouwblok A fase 1
3.   BBS + wonen
4.   wijkspeelplaats
5.   bijzonder woongebouw
6.   te renoveren flats Copernicuslaan
7.   langzaam verkeer laan
8.   (delen) bestaande hallen opnemen
9.   wonen + bedrijvigheid in plint
10. Westplein (Grasso)
11. speelplek ‘stamlijntje’

1

2

3

4

5

10

impressie hart van boschveld

6

7

8

9

7

11



Boschveld wijkplan 49

8. Hart van Boschveld

Hart, zicht op BBS woonblokken aan de Copernicuslaan

In hoofdlijnen:

In het Hart van Boschveld komen de verschillende 
kwartieren en Lanen samen. 

Het Hart wordt vormgegeven als een park. Het Hart heeft 
veel groen, maar is geen leeg park. In het Hart wordt 
gewoond, waarbij de kwaliteit en functionaliteit van de 
openbare ruimte een belangrijke rol speelt. Centraal in het 
park komt een bijzonder nieuw woongebouw van 3 tot 7 
woonlagen.

In en direct aan het Hart liggen bijzondere voorzieningen 
zoals de BBS. In het hart zal de levendigheid van het 
mengen van voorzieningen, recreëren, ontspannen en 
wonen zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het Hart is vooral 
de wijkplek om elkaar te ontmoeten. Dit komt tot uiting in 
de hoogwaardige kwalitatieve inrichting van de openbare 
ruimte en de wijkspeelplaats. 

De speelplekken worden zoveel mogelijk gesitueerd 
rond het ‘rondje Boschveld’ en sociale veiligheid is een 
belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van bebouwing en 
openbare ruimte. 

De vier karakteristieke flats aan de Copernicuslaan/
Edisonstraat worden door BrabantWonen gerenoveerd. 
Naast renovatie worden ook de openbare ruimte, 
aanliggende tuinen en bergingblokken aangepakt. 

Door het Hart gaan alleen langzaam verkeersroutes. 
Doorgaand verkeer voor de auto wordt zoveel mogelijk 
beperkt.

Samen met het Westerpark/Concordia-terrein en de 
groenstrook langs de Vlijmenseweg, is het Hart de 
belangrijkste groene plek in Boschveld. Doordat de wijk 
een hoge dichtheid kent is dit groen essentieel voor de 
recreatie van de wijkbewoners. De ruimte voor groen in 
Boschveld is beperkt. Belangrijker is het dat dit groen een 
hoog kwaliteitsniveau heeft.
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referentiebeeld groen en wonen

In het Hart van Boschveld komen letterlijk de verschillende 
kwartieren samen. De bebouwingsvormen en woningvariaties 
representeren de buurten eromheen. In het Hart worden oud en 
nieuw Boschveld samengebracht. 

De bijzonderheid van het Hart als ontmoetingsplek voor de 
gehele wijk stelt ontwerpeisen aan de nieuwbouw, met name 
in de overgangen tussen openbaar en privé-ruimten, en de 
parkeeroplossingen. Nieuwbouw maakt immers onderdeel uit 
van het collectieve hart. Aan ontwerpers zal worden gevraagd 
bijzondere oplossingen te bedenken voor buitenruimte op 
maaiveldniveau om de betrokkenheid van wonen maximaal 
aan de openbare ruimte te etaleren. Dat vraagt om ambitie en 
bijzondere creativiteit. 

In en direct aan het Hart liggen bijzondere voorzieningen, 
zoals de BBS. Vrijwel alle gebouwen in het Hart zijn alzijdig te 
benaderen. Feitelijk zijn er geen achterkanten. Centraal in het 
Hart is een nieuw woongebouw gesitueerd. Het vormt letterlijk 
de spil van ‘Hart en Lanen’ en is daarom als een poortgebouw 
gedacht. Dit gebouw heeft 3 tot 7 bouwlagen en krijgt een 
bijzondere materialisering.

Wonen in het hart 
Het Hart vormt het fysieke midden van de wijk. Het gebied 

schakelt letterlijk de openbare ruimte van de verschillende 
kwartieren aan elkaar. Het Hart heeft een grootte van 
ongeveer 60.000 m2. Dit is even groot als het noordelijke 
deel van het Westerpark, tussen de Oude Vlijmenseweg en 
de Simon Stevinweg (de voormalige Concordia-locatie), incl. 
de bebouwing die hierin staat. Deze locatie is qua afmeting 
en invulling vergelijkbaar met het Hart van Boschveld. Een 
belangrijke overeenkomst is dat er in het park gewoond wordt. 
Dit is ook in het Hart van Boschveld het geval.

De oppervlakte van het Hart is groot genoeg om mooie lange 
zichtlijnen en groene assen te maken en er is voldoende ruimte 
voor grote grasvelden, en lange wandelpaden, tussen de 
gebouwen door. De losse bebouwing in het Hart geeft kleuring 
aan het gebied en verdeelt het in kleinere ruimten, die ieder 
een eigen karakter hebben, zoals de wijkspeelplaats of een 
intieme (openbare) binnentuin. Subtiele verschillen in inrichting 
en materiaalkeuzes versterken deze diversiteit. Ontmoeten 
en verblijven staat bij het inrichten van de openbare ruimte 
centraal.
De vier karakteristieke flats aan de Copernicuslaan/
Edisonstraat vormen een belangrijke schakel tussen het 
Parkkwartier en het Hart. BrabantWonen heeft besloten om 
deze vier flats te renoveren. Dat is direct een moment om de 
openbare ruimte, aanliggende tuinen en bergingblokken onder 

de loep te nemen om deze flats meer op te nemen in het Hart. 
Door de ruimte tussen de flats her in te richten kan deze op een 
goede manier met het park verweven worden. Herpositionering 
van de huidige garageboxen speelt hierbij een belangrijke rol 
om dooradering richting het Parkkwartier te bewerkstelligen. De 
woningen aan de Concordialaan zijn een goede referentie hoe 
wonen aan en in het park gestalte kan krijgen. De ontwerpers 
worden uitgedaagd na te denken hoe de buitenruimten op 
maaiveldniveau er voor kunnen zorgen dat wonen en openbare 
ruimte elkaar versterken. 

Door het Hart gaan alleen langzaam verkeersroutes. 
Parkeerplaatsen bevinden zich aan de randen van het 
Hart en worden door grondlichamen of hagen aan het zicht 
onttrokken. Een aantal van de lanen komt uit in het Hart of 
raakt aan de randen hiervan. Hierdoor is het Hart verankerd 
in de  groenstructuur van Boschveld. In het Hart krijgen 
bomen voldoende ruimte om uit te groeien tot monumentale 
afmetingen. Het Hart wordt vormgegeven als een park, met 
slingerende paden en glooiende gazons. De doorgetrokken 
’s-Gravesandestraat wordt een prominente (voetgangers)laan 
door het Hart, die de verbinding legt tussen het winkelcentrum 
en het westelijke Grassoplein. De wandelpaden worden 
uitgevoerd in asfalt. Sociale veiligheid en duurzaam 
materiaalgebruik dienen als uitgangspunt meegenomen te 

referentiebeeld wonen in het Hart referentiebeeld wonen in het Hart
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worden bij het ontwerp voor de inrichting van het Hart.
De grootste bomen zullen groeien in het Hart en de lanen. In 
de lanen betekent dit dat er voldoende ruimte moet zijn in het 
straatprofiel om bomen van de eerste grootte te kunnen planten. 
Dit betekent minimaal ruimte voor een doorlopende wortelstraat 
van 2 m. breed. Onderlinge afstand van de bomen is ca. 10 
m. h.o.h. Streven is om in de lanen zo min mogelijk auto’s te 
parkeren. In de detaillering kan het karakter van de laan verder 
worden versterkt door de toepassing van boomroosters in 
plaats van kransen, bermen van gras en/of bodembedekkers en 
begeleidende hagen. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte 
en het type woningen langs de lanen. Doordat de breedte van 
het straatprofiel in elke laan anders is evenals de aangrenzende 
bebouwing zal elke laan zijn eigen karakter hebben. Dit zal 
worden versterkt door in elke laan een andere boomsoort toe te 
passen. Alleen bomen van 1e en 2e grootte worden in de lanen 
geplant. De bestaande bomen in de Copernicuslaan, Christiaan 
Huygensweg, ’s-Gravesandestraat en Parallelweg en Oude 
Vlijmenseweg worden in de lanenstructuur opgenomen.

Spelen
De openbare ruimte wordt zoveel mogelijk verblijfsvriendelijk 
voor kinderen ingericht. Naast een aantal speelplaatsen zal 
informele speelruimte worden gemaakt. Spelen begint dan 
al bij de voordeur. Deze informele en formele speelplekken 

worden zoveel mogelijk gesitueerd rond het ‘rondje Boschveld’, 
zodat zij ook door deze informele wandelroutes met elkaar 
worden verbonden. De speelplekken en de wijkspeelplaats 
zijn overgenomen in het Wijkplan uit het eerder vastgestelde 
Wijkspeelplan. Hierin zijn de verschillende leeftijdsgroepen en 
de daarbij behorende cirkels (afstand tot de speelvoorzieningen) 
uitgangspunt geweest. Sommige locaties zijn bestaand en 
moeten evt. aangepast worden. Andere locaties zijn nieuw 
en dan ook indicatief, aangezien de stedenbouwkundige 
verkaveling nog moeten worden uitgewerkt. 
In het Hart komt een wijkspeelplaats waar voorzieningen voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar worden geconcentreerd tot 
een ontmoetings- en verblijfsplek voor heel Boschveld. Deze 
zal in de buurt van de school worden gemaakt en de sportkooi 
zal hier onderdeel van zijn. De ruimte in Boschveld is beperkt. 
De kracht van de toekomstige wijkspeelplaats zit ‘m straks niet 
in de omvang, maar vooral in de hoogwaardige invulling. De
wijkspeelplaats zal samen met bewoners van de wijk worden 
uitgewerkt.
Als bijzondere speelplek kan een fragment van het 
stamlijntje worden ingepast. Bestaande speelplekken zullen 
worden opgeknapt en in de nieuw te bouwen delen van het 
Waterkwartier zullen nieuwe plekken worden aangelegd. 
Speelplekken voor 0-6 jarigen worden zoveel mogelijk in 
binnenhoven en binnenpleinen worden gesitueerd. 

Honden
De lanen en het Hart maken Boschveld uitstekend geschikt voor 
een rondje lopen met de hond. Officiële honden uitlaatroutes 
bevinden zich echter aan de randen van de wijk, langs (delen 
van) de Simon Stevinweg en de Oude Vlijmenseweg. Op de 
hoek van de Paardskerkhofweg en de Oude Vlijmenseweg kan 
een nieuw hondenuitrenveld worden aangelegd. Het huidige 
uitrenveld aan de Parallelweg kan niet worden gehandhaafd, 
vanwege de aanleg van een nieuwe Parallelweg tussen de 
Magistratenlaan en de Zandzuigerstraat. Aanvullend kunnen 
er in de wijk routes en uitrenvelden worden toegevoegd. Deze 
zullen dan in bestaande groenstroken of in het groene Hart van 
de wijk moeten komen. In overleg met de werkgroep zal worden 
gezocht naar aanvullende locaties met voldoende draagvlak.

Rondje Boschveld
Door de aanleg van het Hart en de Lanen ontstaan allerlei 
rondjes voor wandelaars door Boschveld, langs de speelplekken 
en de vele groene binnenhoven, de groene zones langs de rand 
van Boschveld en het Westerpark. Door elk van de wijken is zo 
een groene wandeling te maken en ze zijn te combineren tot één 
grotere ronde door de hele wijk. Het Hart maakt deel uit van elk 
van deze ‘rondjes’ door Boschveld. (blz 52)

referentiebeeld openbare ruimte Hart referentiebeeld openbare ruimte Hart referentiebeeld inrichting openbare ruimte Hart
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9. Wonen

Specifiek voor deelgebied 1 van Boschveld gelden de 
volgende uitgangspunten:

Sloop van circa 200 bestaande huurwoningen.
Renovatie 72 woningen van Brabant Wonen ( 4 flats  aan 
Copernicuslaan).
Nieuwbouw van ca  800 woningen op vrijgekomen   
woon- en bedrijvenlocaties, waarvan: 35 % in sociale 
segment (huur en koop), 35-40% middeldure en 20-  
30% in dure segment.
Per saldo 600 extra woningen in deelgebied 1   
realiseren.
Binnen sociale segment ca 10% in sociale koop via   
marktconform of MGE-concept.
Aandeel van minimaal 25% grondgebonden    
woningen waarvan 35 % in de sociale sfeer. De helft   
van die woningen (ca 35 stuks) uit te voeren als minimaal 
4 kamer woningen.
Variatie in woningtypen èn in woninggrootte om een 
gedifferentieerd woningaanbod te maken met meer 
mogelijkheden voor verschillende     
doelgroepen (kleinere huishoudens, jongeren, (jonge) 
gezinnen, ouderen).
1/3 van de nieuw te bouwen woningen heeft 3  
slaapkamers of meer om het gezinnen mogelijk te   
maken in de wijk te blijven/komen.

Woningen moeten voldoen aan eisen aanpasbaar   
bouwen.
Aantal seniorpluswoningen verhogen, want nu zijn er 
onvoldoende aanwezig in Boschveld. 
Er wordt geëxperimenteerd met bijzondere   
woonvormen voor familiezorg.
Doorstroming van bewoners binnen Boschveld   
mogelijk maken door te bouwen voor de sloop uit.
Niet alleen investeren in stenen, maar ook in mensen,
vandaar ook aandacht voor de te verhuizen bewoners. 
Op basis van deze uitgangspunten zal uiteindelijk per
project/fase het daadwerkelijke programma en de daarbij 
beoogde doelgroepen verder worden gespecificeerd 
en uitgewerkt, waarbij accenten kunnen verschillen. De 
specifieke programmering worden bepaald, rekening 
houdend met het gestelde eindbeeld.
Het creëren van woningen of wooneenheden voor 
mensen die om diverse redenen (tijdelijk of permanent) 
specieke zorg en/of begeleiding nodig hebben en die  
daarbij een specifieke woonvraag (kunnen) hebben.

In Hoofdlijnen: 

Realiseren van gevarieerde en gedifferentieerde   
wijken en buurten.
Eenzijdigheid woningaanbod verminderen.
Door aanvullend bouwen in mix prijscategorieën en  
woningtypologien de bewoner meer     
keuzemogelijkheden bieden
Voor herstructureringsgebieden ligt het accent bij   
nieuwbouw op sociale (minimaal 35%) en middeldure 
segment.
Voor Boschveld wordt voor lange termijn ingezet   
op behoud van aantal sociale huurwoningen: één-op-
één terugbouwen. Een scenariostudie deelgebied 2   
zal dienen uit te wijzen in hoeverre dat haalbaar is.
Vergroten van het woningaanbod voor bijzondere   
doelgroepen.
Enkele maatregelen zijn getroffen om doorstroming 
van huidige bewoners in Boschveld mogelijk te maken. 
‘Eerst bouwen dan slopen’ is een uitgangspunt. 
Daarnaast kunnen bewoners uit Boschveld met voorrang 
reageren op de te realiseren nieuwbouwwoningen 
(waarbij de herhuisvestingsurgenten uit Boschveld weer 
voorrang hebben op andere bewoners uit Boschveld). 
Verder gaat er gewerkt worden aan het doen van een 
woonwensenonderzoek.
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Uitgangspunten Woonbeleid Nota Wonen 2007
Boschveld bestaat nu voornamelijk uit een aanbod van vroeg-
naoorlogse portiek-etage-woningen en galerijflats. Een groot 
aandeel van de woningen behoort tot de categorie sociale huur. 
Uitgangspunt van woonbeleid (Nota Wonen 2007) is het 
realiseren van gevarieerde en gedifferentieerde wijken en 
buurten. Doel van de herstructurering is de eenzijdigheid 
in het woningaanbod te verminderen en bewoners meer 
keuzemogelijkheden te bieden door ‘aanvullend te bouwen’, in 
een mix van prijscategorieën en woningtypologieën. Daardoor 
wordt de woningdifferentiatie vergroot en kunnen bewoners 
- ook bij een stijgend inkomen - binnen de buurt ‘wooncarrière’ 
maken. In alle herstructureringsgebieden ligt het accent dan 
ook op het sociale (minimaal 35%) en middeldure segment. 
Voor Boschveld wordt daarbij voor de lange termijn ingezet op 
behoud van het aantal sociale huurwoningen. Een scenario 
voor studio deelgebied 2 zal dienen uit te wijzen in hoeverre dat 
haalbaar is. Het gaat daarbij uitdrukkelijker om het gewenste 
eindbeeld; tussentijds kan door sloop of nieuwbouw de 
voorraad sociale huurwoningen tijdelijk kleiner of groter zijn. 

Doorkijk woningbouwprogramma deelgebied 1
Voor de herstructurering van deelgebied 1 wordt ingezet op een 
mix van fysieke ingrepen, namelijk:
- sloop van circa 200 bestaande huurwoningen,
- nieuwbouw van circa 800 woningen op de vrijgekomen 
gronden van de gesloopte woningen en op bedrijventerrein,
- per saldo toevoegen van 600 extra woningen in deelgebied 1,
- renovatie van woningen (de vier flats van BrabantWonen aan 
de Copernicuslaan). 
In hoofdstuk 15 (par. Haalbaarheid) is een tabel opgenomen 
met daarin de woningaantallen per bouwblok.
Deze fysieke ingrepen bieden kansen om een meer 
gedifferentieerd woningaanbod te creëren en bovendien meer 
mogelijkheden te bieden voor huisvesting van verschillende 
doelgroepen. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kleinere 
huishoudens, jongeren en (jonge) gezinnen en ouderen. 

Prijsklasse
Op basis van de stedenbouwkundige schets (blz 54) gaan 
wij ervan uit dat er in deelgebied 1 ca. 600 woningen 
extra gebouwd kunnen worden. Het voorgestelde 

woningbouwprogramma voor deelgebied 1 ziet er als volgt uit:
- 35-40 % sociale segment, waarvan circa 10% koop (met een 
prijs voor de koper van maximaal € 180.000 per 1-1-2009, 
- 35-40% middeldure segment (middelduur 1 en 2)
- 20-30% in dure segment.

Met de voorgestelde mix in prijsklassen wordt zowel ingezet op 
het bieden van mogelijkheden om wooncarrière te maken als op 
het zoveel mogelijk behouden van de sociale samenhang.

Sociale woningbouw: huur en koop
Met het percentage van 35 % sociale woningen worden in 
deelgebied 1 ca 100 sociale woningen meer gerealiseerd dan 
de 200 die er gesloopt worden. Er wordt met andere woorden 
tijdelijk een overmaat van 100 woningen gecreëerd. Hierdoor 
ontstaat de ruimte om de woningvoorraad van deelgebied 2 te 
zijner tijd meer te differentiëren (door sloop van huurwoningen 
en nieuwbouw van duurdere koop- of huurwoningen dan wel 
door verkoop of samenvoeging van bestaande huurwoningen). 
Binnen het sociale segment zal een deel in het koopsegment 
gerealiseerd worden. Het is daarbij van belang dat de woningen 
ook op langere termijn tot de goedkope voorraad blijven 
behoren. Dat kan door marktconform (en dus klein) te bouwen 
of door toepassing van het zogenaamde MGE-concept. Met 
Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) wordt de woning 
met korting onder de marktprijs verkocht en bij verkoop aan 
de woningcorporatie aangeboden. Deze kan de woning dan 
wederom met een korting verkopen. Belangrijk voordeel van 
dit MGE-concept is dat mensen met lage inkomens in staat 
worden gesteld een woning te kopen en een eerste stap op de 
koopwoningmarkt te zetten. 

Woningtypen
Uitgangspunt voor heel deelgebied 1 is het aandeel van 
minimaal 25% grondgebonden woningen. Daarvan wordt 
minimaal 35 % in de sociale sfeer gerealiseerd. Dat komt 
overeen met ca 70 woningen. De helft daarvan wordt 
uitgevoerd als minimaal 4 kamer woningen. Vanwege 
de ligging ten opzichte van het centrum en het stedelijke 
karakter van de buurt, zal de nadruk liggen op gestapelde 
woningbouw, maar dan wel met variatie en vooral ook nieuwe 
combinaties. Denk aan de combinatie van benedenwoningen 

met daarboven een of meerdere appartementen met dakterras 
of patio’s met daarboven stadswoningen (met in plaats van 
een tuin een dakterras). Het is ook wenselijk om op beperkte 
schaal woonwerkwoningen te realiseren (woningen met een 
werkruimte aan huis). Dit alles vraagt om creatieve ontwerpers 
die de gewenste stedelijkheid en levendigheid kunnen 
combineren met de woonwensen en privacybehoefte van 
mensen.

Doelgroepen
Het te realiseren woningaanbod moet verder aantrekkelijk zijn 
voor jonge én oudere huishoudens, alleenstaanden, stellen en 
gezinnen en voor bijzondere doelgroepen. Dit betekend dat 
het creëren van woningen of wooneenheden voor mensen die 
om diverse redenen (tijdelijke of permanente) specifieke zorg 
en/of begeleiding nodig hebben en die daarbij een specifieke 
woonvraag (kunnen) hebben. Onder bijzondere doelgroepen 
worden in de eerste plaats verstaan ouderen en gehandicapten 
(lichamelijk, verstandelijk en visueel gehandicapt), maar ook 
mensen met een psychiatrische aandoening of mensen met 
een verslavingsproblematiek kunnen tot de doelgroep worden 
gerekend

Niet alleen de bovengenoemde variatie in woningtypen is hierbij 
van belang, maar ook de woninggrootte. Naast kleine woningen 
voor starters en alleenstaanden, dienen ook woningen met 
vier en vijf kamers gerealiseerd te worden. Uitgangspunt is 
dat tenminste 1/3de van de nieuwe woningen 3 slaapkamers 
of meer zouden moeten hebben. Daarmee krijgen gezinnen 
expliciet de mogelijkheid om in Boschveld te komen of te blijven 
wonen. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt hier 
rekening mee gehouden.

Woningen met zorg
Om woningen ook aantrekkelijk te maken voor ouderen 
dienen alle woningen uitdrukkelijk te voldoen aan de eisen 
van ‘aanpasbaar bouwen’. Op die manier zijn ze met 
kleine aanpassingen geschikt te maken voor mensen met 
beperkingen.
Boschveld maakt onderdeel uit van de woonservicezone West 
(zie ook hoofdstuk 12 werken, bedrijvigheid en voorzieningen). 
Voor de intramurale woningen is Boschveld aangewezen 
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levensloopbestendige wijk betaalbare woningen

op zorgvoorziening De Taling (Van Neijnsel Groep) bij de 
Helftheuvel. Boschveld zelf heeft een te kleine omvang om een 
dergelijke voorziening te exploiteren. Een punt van aandacht 
verdienen de seniorenpluswoningen in Boschveld. Daarvan zijn 
er nu onvoldoende. 
In deelgebied 1 wordt hierin een eerste stap gezet door een 
aantal woningen van de Westhoek op te plussen en daarnaast 
in de eerste fase seniorenplus woningen toe te voegen. Het 
heeft de voorkeur de seniorenplus woningen zoveel mogelijk te 
concentreren in het hart van Boschveld, zo dicht mogelijk bij de 
voorzieningen. De huidige (oudere) bewoners van Boschveld 
hebben aangegeven de senioren bij voorkeur te willen mengen 
onder de andere bewoners en ze niet allemaal te concentreren 
in een complex. Gezien het huidige aantal aanwezige woningen 
voor bijzondere groepen wordt er in eerste instantie niet ingezet 
op het toevoegen van nieuwe woonvormen voor bijzondere 
groepen.

Familiezorg
Familiezorg verdient aparte aandacht. Allochtone senioren zijn 
niet in grote aantallen aanwezig zijn in de wijk of zelfs stad 

maar er zijn wel verschillen in de wijze waarop zij zorg willen 
ontvangen. Familie speelt hier nog steeds een belangrijke 
(maar wel langzaamaan afnemende) rol. Ook voor mensen 
met beperkingen en hun families kan een woonvorm die 
familiezorg makkelijker maakt, een uitkomst zijn. In Boschveld 
zal worden geëxperimenteerd met bijzondere woonvormen voor 
familiezorg. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld 2 huizen 
naast elkaar, verbonden met een tussendeur of studio’s in 
gezinshuizen, kangaroowoningen. 

Doorstroming binnen Boschveld
Maatregelen die getroffen worden om doorstroming van huidige 
bewoners binnen Boschveld mogelijk te maken: 
- Bouwen voor de sloop uit
Met uitzondering van de eerste fase geldt het adagium bouwen 
voor de sloop uit. Het is de bedoeling dat er nieuwe (passende) 
woningen gereed zijn voordat een blok gesloopt gaat worden 
zodat bewoners in de wijk kunnen doorstromen. Voor fase 2 is 
uitgangspunt dat fase 1 in die behoefte voorziet. 
- Uitzondering woningtoewijzingsbeleid
In de eerste fase is eerst gesloopt. Voor deze bewoners en de 

bewoners uit de tweede fase is er een uitzondering gemaakt 
op het woningtoewijzingsbeleid waardoor deze bewoners 
met voorrang kunnen reageren op huizen in de eerste 
fase (collegebesluit november 2007). Daarna is er nog een 
aanpassing in het woningtoewijzingsbeleid gemaakt waardoor 
andere bewoners uit Boschveld met voorrang op de woningen 
in Boschveld kunnen reageren. Het toewijzingsbeleid geeft 
inhoud aan het behouden van mensen en sociale structuren in 
de wijk.
- Woonwensenonderzoek
Daarnaast kan er gedacht worden aan het uitvoeren van 
woonwensenonderzoek op bepaalde locaties. Belangrijk is om 
dit instrument gericht in te zetten om verkeerde verwachtingen 
te voorkomen. 

Tegengaan waterbedeffect
Het is zeer waarschijnlijk dat ook een deel van de huidige 
bewoners van Boschveld verhuist naar andere delen van de 
stad. De buurten Kruiskamp en Schutskamp zijn gezien de 
aanwezigheid van grote woningen erg in trek. Als bewoners 
naar andere delen van de stad verhuizen is de inzet om 
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historische bouwblokken koesteren

het meeverhuizen van van (individuele of samenlevings-) 
problemen te voorkomen. Dit meeverhuizen van problemen 
wordt landelijk ook wel het waterbedeffect genoemd. Aanpak 
via herstructurering van de ene aandachtswijk leidt in dat geval 
tot het creëren van een nieuwe aandachtswijk. Via inzet van 
het ambulante team en eventuele aanvullende op te zetten 
projecten gericht op bewoners in de uit te verhuizen blokken 
wordt dit zoveel mogelijk voorkomen. Uitgangspunt van dit 
wijkplan is dat we niet alleen investeren in stenen maar ook in 
mensen.
Tijdens de herstructurering monitoren we de verhuisbewegingen 
in Boschveld en Boschveld uit om te volgen of het ingezette 
beleid ook het gewenste doorstromingseffect heeft. Waar nodig 
worden tussentijds aanvullende of andere instrumenten ingezet. 
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10. Winkelcentrum Boschveld

In hoofdlijnen:

Een goed functionerend winkelcentrum is essentieel voor 
de leefbaarheid in de buurt. Een geïntegreerde aanpak van 
het winkelcentrum en omgeving is noodzakelijk. Aanpak en 
opwaardering van het winkelcentrum heeft hoge prioriteit. 
Hierdoor zijn veranderingen al deels in gang gezet zoals 
de ingezette veiligheidsaanpak, aankoop van panden, 
opgerichte winkeliersvereniging en het komen tot één 
vereniging van eigenaren.

Het winkelcentrum Boschveld is als tijdseigen 
architectuurbeeld waardevol en interessant om te 
behouden.

Een supermarkt wordt door bewoners gemist. Een 
belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk 
buurtwinkelcentrum is de aanwezigheid van een sterke 
servicesupermarkt(formule). Uitgangspunt voor dit 

wijkplan is om een nieuwe supermarkt in de bestaande 
winkelstructuur onder te brengen en deels op het Menno
van Coehoornplein te bouwen. De omvang van een 
dergelijke supermarkt bedraagt ca 1.500 m2  a 1.600 m2 
bvo (bruto vloer oppervlakte) en zal functie hebben voor 
zowel Boschveld als het Paleiskwartier. Een supermarkt 
van deze omvang is hier op termijn (2012) mogelijk.

winkelcentrum boschveld 1955, tijdseigen beeld
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10.1 Winkelcentrum aanpakken en opwaarderen

In de detailhandel is sprake van een voortdurende tendens tot 
concentratie en schaalvergroting. De grotere winkelcentra en 
bedrijven weten steeds meer consumenten aan zich binden. 
Dit gaat ten koste van de buurtcentra en kleine solitaire 
winkels. Het winkelcentrum Boschveld wordt in de Nota 
Detailhandel 2006 – 2010 getypeerd als buurtsteunpunt, dat 
het moeilijk heeft. Het winkelcentrum Boschveld is als tijdseigen 
architectuurbeeld waardevol en interessant om te behouden. 
Maar de uitstraling ervan is rommelig en gedateerd. Het gevoel 
van sociale onveiligheid en het ontstaan van ongewenste 
activiteiten wordt mede veroorzaakt door de verwaarloosde 
uitstraling van het Menno van Coehoornplein en het gebrek aan 
toezicht op de openbare ruimte. 

Zoals de sociale visie ook aangeeft is een goed functionerend 
buurtwinkelcentrum essentieel voor de leefbaarheid in de 
buurt. Extra aandacht voor veiligheid is noodzakelijk. Een 
geïntegreerde aanpak van het winkelcentrum en omgeving is 
noodzakelijk. Het beleid is er op gericht het winkelcentrum op 
een beter niveau te krijgen. Bedoeling is om het winkelcentrum 

en de openbare ruimte aan te pakken en daarmee de 
neerwaartse spiraal om te buigen in een opwaartse spiraal. 
Met de ingezette veiligheidsaanpak, aankoop van panden, 
opgerichte winkeliersvereniging en het komen tot één 
vereniging van eigenaren is deze verandering al deels in gang 
gezet. Bewoners missen nog wel een volwaardige supermarkt, 
die goed en betaalbaar is.

10.2 Draagvlak supermarkt

Door het beperkte dagelijkse winkelaanbod, de matige 
uitstraling en het sterke concurrerende aanbod in de 
omgeving (o.a. stadsdeelcentrum Helftheuvelpassage), 
kan winkelcentrum Boschveld momenteel nauwelijks 
koopkracht uit de buurt binden. Uit distributieplanologisch 
haalbaarheidsonderzoek (van Droogh Trommelen en Partners) 
blijkt dat buurtwinkelcentrum Boschveld door vestiging van een 
volwaardige full-service supermarkt kan worden versterkt. Het 
winkelcentrum ligt op de grens van Boschveld en Paleiskwartier 
en de locatie is goed bereikbaar en goed zichtbaar. Op termijn 
vormen deze wijken samen voldoende draagvlak om een 

volwaardig buurtwinkelcentrum op de bestaande locatie van 
winkelcentrum Boschveld mogelijk te maken. Een belangrijke 
voorwaarde voor een aantrekkelijk buurtwinkelcentrum is de 
aanwezigheid van een sterke servicesupermarkt(formule). De 
omvang van een dergelijke supermarkt bedraagt ca 1.150 m2  a 
1.300 m2 wvo (winkelvloeroppervlakte), ca 1500 -1600 m2 bvo 
(bruto vloer oppervlakte). Een supermarkt van deze omvang is 
hier op termijn (2012) mogelijk. Daarnaast zal er extra ruimte 
worden geboden voor de branche persoonlijke verzorging 
en niet-dagelijks huishoudelijk (uitbreiding van max. 600 - 
800 m2 bvo). Door de vestiging van een servicesupermarkt 
in Boschveld zullen de bestedingen aan Nederlandse 
producten in de bestaande Turkse supermarkt afnemen. 
Deze laatste ondernemer zal zich moeten specialiseren en 
kan op die wijze zijn bestaanrecht veilig stellen. De totale 
koopkrachtbinding neemt aanzienlijk toe en daarmee ook een 
toenemend aantal bezoekers. Hierdoor ontstaan er kansen 
voor versspeciaalzaken als aanvulling op het assortiment in de 
supermarkt die de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum als 
geheel vergroten.
Bij de eventuele vestiging van een supermarkt in het zuidelijk 
deel van het Paleiskwartier dient rekening te worden gehouden 

afsluitbaar

laden / lossen

parkeren
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winkelcentrum
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met de positie van het winkelgebied Boschveld. De wens 
van de ontwikkelaar van het Paleiskwartier om op termijn 
in het zuidelijk deel een supermarkt in het hoge segment te 
vestigen honoreert de gemeente gedeeltelijk, in die zin dat het 
een zogenaamde convenience-store wordt (gemak, service, 
vers en kwaliteit) met een maximale grootte van 600 m². Een 
grotere full-service supermarkt zou te veel koopkrachtafvloeiing 
veroorzaken voor het winkelcentrum Boschveld.

10.3 Toevoegen supermarkt

Met dit wijkplan wordt de ambitie uitgesproken om een nieuwe 
supermarkt in de bestaande winkelstructuur onder te brengen 
en de uitstraling en veiligheid rondom het winkelcentrum te 
verbeteren. Plannen (Super) Wyckel en Hart van Boschveld 
zijn in de ideeënvorming zowel op stedenbouwkundig als ook 
op architectonisch niveau meegenomen. In beide plannen 
wordt de (architectonische en stedenbouwkundige) kwaliteit 
van het winkelcentrum hoog gewaardeerd. Uitgangspunt is 
om het gebouw te behouden en te renoveren met respect 
voor de oorspronkelijke staat. Het wijkplan beoogt niets 

anders. Een voor de hand liggende oplossing zou zijn om 
bestaande winkelunits samen te voegen tot één supermarkt. 
Maar de portiekentrees maken dat er weinig flexibiliteit van 
winkelindeling is te maken en de winkelruimtes zijn te beperkt 
voor een supermarkt.

Plan (Super) Wyckel en Hart voor Boschveld gaan uit van 
het toevoegen van een supermarkt en een transformatie 
van het totale bouwblok. Soms door toevoeging van extra 
woningen, soms door toevoeging van extra voorzieningen. 
Het wijkplan wijkt hierin af en betrekt sloop van de woningen 
aan Celsiusstraat en s’-Gravesandestraat niet als een 
vanzelfsprekend of wenselijk uitgangspunt. Bovendien 
wordt een optopping van het bestaande winkelcentrum, 
of een torenvolume op de hoek van het winkelcentrum 
stedenbouwkundig niet wenselijk geacht. De toevoeging 
van parkeren en winkelen (supermarkt) wordt gevonden 
in een betere benutting en bebouwing van het Menno van 
Coehoornplein, waarbij de entree tot deze supermarkt wel over 
een aantal bestaande winkelunits aan de Copernicuslaan ligt. 
Deze oplossing respecteert het karakteristieke en tijdseigen 
gebouw. (schema blz 62) Het Menno van Coehoornplein 

wordt afgesloten, heringericht (ook bestaande garageboxen 
en fietsenbergingen) en alleen toegankelijk gemaakt voor 
belanghebbenden. Bewoners parkeren bovenop de supermarkt 
en op het Menno van Coehoornplein. Toevoeging van een 
supermarkt aan het winkelprogramma vraagt ook om toename 
van het aantal parkeerplaatsen. Bij buurtsupermarkten zijn voor 
toename met 1000 m2 bvo 25 extra parkeerplaatsen nodig 
conform de nota parkeernormen. Hier kan voor bezoekers van 
de supermarkt door herinrichting van het parkeerterrein aan de 
Copernicuslaan ruimte worden gevonden en in combinatie met 
het parkeerterrein van de BBS. De woningen boven de winkels 
krijgen een centrale entree met postbussen en belplatform op 
de hoek van de Copernicuslaan en Chr. Huygensweg met enkel 
portieken aan achterzijde. Het bestaande winkelfront wordt 
verbeterd. Partijen streven ernaar om door te sturen op de 
invulling met winkels te komen tot een optimale branchering die 
behoort bij een dergelijk buurtwinkelcentrum. De winkelluifels 
worden aangepakt, zoals door het verwijderen van asbest, 
het aanbrengen van verlichting, schilderen, vervangen 
van houtwerk etc. Zo ontstaat aan de Copernicuslaan een 
aantrekkelijk winkelplein met een functie voor de westelijke 
spoorzone.

Menno van Coehoornplein, huidige situatie
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11. Brede Bossche School

maken. De luwe zijde maakt het mogelijk om aantrekkelijke 
verkeersveilige langzaamverkeersroutes naar de BBS 
te maken. Hiervan gaat de stimulans uit naar ouders en 
andere gebruikers om met de fiets of te voet te komen.
Verder is aan de luwe zijde een logische uitloop voor 
kinderen die willen spelen in de openbare ruimte van het 
hart. Het schoolplein kan op haar beurt een rol spelen in 
het verwezenlijken van een aanvulling op het spelen in het 
kart. De BBS wordt letterlijk verweven met het hart.

Bij de stedenbouwkundige inpassing van de BBS moet 
rekening worden gehouden met het tijdelijk handhaven van 
naastgelegen gebouw van de Evangelische gemeenschap 
Parousia.

In hoofdlijnen:

Op de huidige locatie van de school komt de nieuwe Brede 
Bossche School. De locatie is een prominente plek in 
de wijk gelegen aan belangrijke lanen, in het Hart, in de 
nabijheid van het winkelcentrum en goed bereikbaar. Om 
een statement te maken en de plek te markeren wordt de 
BBS gecombineerd met een woontoren van 12 bouwlagen.
De verwachting is dat de school eind 2012 of 2013 klaar is.

De BBS is een multifunctioneel gebouw waarin naast 
onderwijs en opvang ook o.a. een buurhuisfunctie, één-
loket, cultuur, educatie en werken in de wijk hun plek 
hebben.

De kracht van de plek van de BBS zit erin dat het mogelijk 
is om aan de kant van de Celciusstraat een verkeers- en 
parkeersdrukke zijde voor ouders en bezoekers te maken 
en een verkeersluwe zijde aan de kant van het hart te 
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11.1 Inleiding

In Boschveld wordt een nieuw te bouwen Brede Bossche 
School gerealiseerd. Dit heeft de raad besloten in 
het beleidsplan Brede Bossche Scholen 2004-2010 
en het Onderwijsbeleidsplan 2005-2010. De huidige 
basisschool ’t Boschveld (Celsiusstraat) vormt met haar 
samenwerkingspartners vanaf 2003 al het netwerk van Brede 
Bossche school (BBS) Boschveld. In 2012/2013 moet dit 
netwerk zijn plek vinden in een nieuw multifunctioneel gebouw 
voor de buurt waarin de school en voorschoolse voorzieningen 
een prominente plek hebben. Ook de wijkwinkel maakt straks 
deel uit van de BBS. Verder wordt de buurthuisfunctie met 
een aantal multifunctionele ruimten ingevuld. Insteek is dat 
het beheer van deze ruimten onder verantwoordelijkheid van 
Brabantwonen en gemeente wordt vormgegeven en onder 
verantwoordelijkheid van Brabantwonen wordt uitgevoerd.
De nieuwbouw biedt kansen om van de basisschool weer een 
echte buurtschool te maken waarbij alle ouders en kinderen 
uit de buurt zich prettig voelen. De nieuwbouw biedt verder 
mogelijkheden voor brede, multiculturele ontwikkeling van 
ontmoeting: een logische plek om ontmoetingsplekken, 
activiteiten en voorzieningen te concentreren. 
Inzet is de nieuwe BBS te laten bouwen en exploiteren door 
woningcorporatie Brabantwonen als vorm van maatschappelijk 
investeren in Boschveld.
De nieuwe BBS komt op de locatie van de huidige school ’t 
Boschveld. De locatie is een prominente plek in de wijk gelegen 
aan belangrijke lanen, in het Hart, in de nabijheid van het 
winkelcentrum en goed bereikbaar. 
Er is sprake van een verkeer- en parkeerdrukke zijde aan de 
Celsiusstraat en een verkeersluwe zijde aan de kant van het 
Hart. Om een statement te maken en de plek te markeren wordt 
de BBS gecombineerd met een woontoren van 12 bouwlagen. 
De BBS moet sociaal en fysiek een parel voor Boschveld 
worden: een gebouw waar Boschveld trots op is. Nader 
onderzoek naar tijdelijke huisvesting van de school gedurende 
de nieuwbouwwerkzaamheden is opgestart.
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11.2 Partners in de Brede Bossche School (BBS)

Naast de basisschool zullen kinderdagopvang en 
buitenschoolse opvang van Kanteel,  peuterspeelzaal Sinbad 
(van Stichting Peuterspeelzalen ‘s-Hertogenbosch), Sport 
en bewegen en de openbare bibliotheek in meer of mindere 
mate de beschikking over eigen ruimten binnen het nieuwe 
gebouw krijgen. Verder wordt de buurthuisfunctie met een 
aantal multifunctionele ruimten ingevuld door onder andere 
het buurthuis. Daarnaast werken vele andere partners vanuit 
het netwerk BBS Boschveld in of rond het gebouw. Ook de 
wijkwinkel, in de nieuwe vorm van Pitstop, zal onderdeel 
gaan uitmaken van de BBS. Naast een open inloop met 
informatiebalie en spreekkamers zullen ook flexibele 
werkplekken voor professionals werkzaam in de wijk, onderdeel 
gaan uitmaken van dit nieuwe één-loket-concept. 

11.3 Functioneel programma van eisen BBS

In 2009 wordt het functioneel programma van eisen omgezet in 
een technisch programma van eisen waarna de bouw 2010 kan 
starten. Het streven is de school en de andere functies in het 
schooljaar 2012/2013 open te stellen. 
Inzet is de nieuwe BBS te laten bouwen en exploiteren 
door woningcorporatie Brabantwonen. Op deze wijze geeft 
Brabantwonen mede inhoud aan haar wens om in Boschveld 
ook maatschappelijk te investeren. In de Gestelse buurt/
Meerendonk vindt een zelfde constructie plaats rondom 
de BBS.

11.3.1 De basisschool

Tot het gereed zijn van de nieuwe BBS zal de school 
waarschijnlijk worstelen met het behoud van leerlingen, door 
het verhuizen van gezinnen uit de buurt naar andere delen van 
de stad. Dit zal niet van invloed zijn op het voortbestaan van de 
school omdat de verwachting is dat de leerlingaantallen weer 
oplopen zodra de nieuwbouw gereed is. Belangrijk punt daarbij 
is het tijdelijk huisvesten van de school. Uitgangspunt blijft in 
ieder geval dat Boschveld een eigen zelfstandige basisschool, 

als onderdeel van de BBS, behoudt. 
Onder leiding van twee coördinatoren van BBS Boschveld is 
een werkgroep ingesteld die tot doel heeft nieuwe leerlingen te 
werven voor de basisschool. In 2009 wordt met de uitvoering 
van dit plan gestart.
Schoolbestuur Signum onderzoekt mogelijkheden de 
basisschool onderwijsinhoudelijk sterker en onderscheidend te 
positioneren.

11.3.2 Opvang

Kinderopvangorganisatie Kanteel gaat in de nieuwe BBS 3 
groepen opvang beginnen en 1 groep BSO. 
Vooruitlopend op de nieuwbouw wordt op de huidige locatie 
en van de tijdelijke huisvesting van de school reeds 1 groep 
kinderopvang gestart om nu al nieuwe ouders en kinderen aan 
te trekken. Tevens komt op beide locaties een groep BSO. De 
huidige peuterspeelzaal gaat mee naar de tijdelijke locatie.

11.3.3 Eén loket in de wijk

Van de wijkwinkel naar de Pitstop
Zoals al in de sociale ontwikkelingsrichting beschreven 
(hoofdstuk 2) komt er in 2009 een uitbreiding van functies 
in het loket in de wijk. De huidige wijkwinkel is een 
samenwerkingsverband van gemeente, corporaties en 
instellingen.
De huidige wijkwinkel is een vraag en adviespunt voor 
onderwerpen:
- ondersteunende hulp bij individuele problematiek of 
inkomensvraagstukken,
- meldingen over de openbare ruimte in de wijk 
- informatie over de wonen en de herstructurering in de wijk
- informatie over (vrijwilligers) activiteiten in de wijk 

In het WMO beleid van de gemeente (Meedoen en erbij 
horen, 2007) is beschreven dat er naast een stedelijk Wmo-
loket voor welzijn, hulp- en zorgvragen ook in de wijken 
informatie- en adviespunten moeten worden gerealiseerd. In 
het Ontwikkelplan Wmo informatie- en adviespunten in wijken 

(raadsbesluit september 2008) is aangegeven dat daarvoor een 
aantal wijkwinkels wmo-proof worden gemaakt, waaronder de 
wijkwinkel in Boschveld. 
Daarnaast is er het initiatief van Brabantwonen, Juvans, Divers 
en MEE om een aantal wijksteunpunten te realiseren. Deze 
punten moeten publieke dienstverlening bieden en fungeren 
als uitvalsbasis voor wijkwerkers. Deze wens sluit inhoudelijk 
aan op het geschetste profiel van de Wmo informatie- en 
adviespunten. De uitwerking van dit  loket concept gaan we dan 
ook gezamelijk vormgeven. Van wijkwinkel naar een combinatie 
van een Wmo-loket en wijksteunpunt: een Wmo-steunpunt 
dus eigenlijk. Deze combi gaat verder onder de naam Pitstop. 
De insteek is dat er één loket komt waar vragen beantwoord 
kunnen worden of informatie kan worden verkregen over:
- zorg 
- service en dienstverlening, 
- ondersteunende hulp bij inkomensvragen of andere 
individuele problematiek, 
- meldingen over de openbare ruimte in de wijk 
- informatie over de wonen en de herstructurering in de wijk
- informatie over (vrijwilligers) activiteiten in de wijk 
- matching vraag en aanbod van het buurtservicebedrijf
Het loket wordt voor een groot deel bemensd door vrijwilligers 
om de laagdrempelige inloop en toegankelijkheid die de 
wijkwinkels nu hebben te behouden. Voor bepaalde onderdelen 
zullen zij doorverwijzen naar of kunnen zij terugvallen op de 
expertise van het (door professionals bemensde) stedelijke 
wmo-loket.
Partners in Pitstop houden in het wmo-steunpunt ook spreekuur 
en kunnen voor hun werkers in de wijk gebruik maken van 
de flexwerkplekken in de backoffice van het loket. Zodra 
het buurtservicebedrijf draait (zie hoofdstuk 2) zal ook deze 
gekoppeld worden aan Pitstop. 

Groeimodel
Op dit moment zitten de wijkwinkel (met haar spreekkamers 
van partners), de wijkraad OBB (met haar kantoor) en het 
ambulante team van werkers (flexwerkplekken) al onder 
één dak in de tijdelijke huisvesting in de pastorie aan de 
Celsiusstraat. In de periode tot de nieuw te bouwen BBS 
gereed is zullen zij werkenderwijs met elkaar de definitieve 
vormgeving van Pitstop ontwikkelen.
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11.4  Centrum voor Jeugd en Gezin

In 2008/2009 wordt in stadsdeel West de ontwikkeling van een 
Centrum voor Jeugd & Gezin opgestart. In de eerste plaats 
is dit een samenwerkingsverband van instellingen dat zich 
bezighoudt met opvoeden en opgroeien. Op plaatsen waar 
ouders en kinderen van nature komen, wordt informatie over 
opvoeden en opgroeien aangeboden. Het is daarnaast de 
bedoeling om preventieve activiteiten gerichter in te zetten in 
de drie leefmilieus (gezin, buurt en school). BBS Boschveld is 
één van de plaatsen in West waar activiteiten in het kader van 
Centra voor Jeugd en Gezin worden uitgevoerd. 

11.5 Jaarlijks activiteitenprogramma

Onderdeel van het concept BBS is een jaarlijks 
activiteitenprogramma dat de verbinding tussen school, buurt 
en thuissituatie bevordert. Buiten schooltijden vinden er in en 
om de BBS activiteiten plaats om deelname in de samenleving 
en ontplooiing van kinderen en buurtbewoners (op bijv. sportief 

of cultureel gebied) te stimuleren. Dit jaarlijks op te stellen 
activiteitenprogramma richt zich vanaf 2009 meer op de buurt 
zodat ook kinderen die nu niet naar de basisschool ’t Boschveld 
gaan maar wel in Boschveld wonen, mee kunnen doen aan de 
activiteiten rondom de BBS.

11.6 Locatie BBS 

De nieuwe Brede Bossche School zal op de locatie van de 
huidige school ’t Boschveld komen. Zowel het winkelcentrum 
als de BBS hebben een belangrijke ontmoetingsfunctie in de 
wijk en kunnen zo optimaal profiteren van elkaars nabijheid. De 
BBS verdient een prominente plek aan één van de entree’s van 
de wijk. De BBS bevindt zich hier op een knooppunt van Lanen 
(Kamerling Onnesstraat, Copernicuslaan, ’s-Gravesandestraat) 
en maakt onderdeel uit van het Hart. Het Hart vormt het 
fysieke centrum van de wijk, de BBS het sociale centrum en zo 
versterken zij elkaar. 

bebouwd / onbebouwd  (voor / achterkanten)

De BBS is op deze plek van alle kanten goed bereikbaar. De 
kracht van de plek zit hem erin dat het mogelijk is om aan de 
kant van de Celsiusstraat een verkeers- en parkeerdrukke 
zijde voor ouders en bezoekers te maken en een verkeersluwe 
zijde aan de kant van het hart te maken. De luwe zijde 
maakt het mogelijk om aantrekkelijke verkeersveilige 
langzaamverkeersroutes naar de BBS te maken. Hiervan gaat 
de stimulans uit voor ouders en andere gebruikers om met de 
fiets of te voet naar de BBS te komen. De parkeerplaatsen ten 
behoeve van de BBS komen aan de Celsiusstraat. Zo kunnen 
de parkeerplaatsen van het winkelcentrum en de BBS worden 
gecombineerd, waardoor optimale uitwisseling mogelijk is.

Verder is aan de luwe zijde een logische uitloop van 
schoolkinderen die willen spelen in de openbare ruimte van het 
hart mogelijk. Het schoolplein kan op haar beurt een rol spelen 
in het verwezenlijken van een aanvulling op het spelen in het 
hart. De BBS wordt letterlijk verweven met het hart. 

Bij de positionering van de BBS richting de Copernicuslaan 
komt de BBS letterlijk in het zicht vanaf de Onderwijsboulevard. 
Door hier op deze plek met het bouwvolume de hoogte in te 
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gaan wordt er letterlijk een statement gemaakt en de plek 
gemarkeerd. Het gaat immers om een belangrijk gebouw op 
een belangrijke plek. Het programma van de BBS herbergt veel 
functies die op de begane grond ruimtes willen, waardoor het 
onmogelijk wordt om met enkel de BBS voldoende hoogte te 
maken. Om een statement te maken en de plek te markeren 
wordt de BBS gecombineerd met een woontoren van 12 
bouwlagen. Het hoogteaccent wordt aan de noordzijde van het 
plein geplaatst om overlast voor de bestaande bebouwing te 
voorkomen. Bij de uitwerking van deze woontoren zal – zoals 
de gemeentelijke Nota Hoogbouw aangeeft - extra aandacht 
worden besteed aan de slankheid, het silhouet, de beëindiging, 
de architectuur, de plint, de directe omgeving, schaduwwerking 
en windhinder. Belangrijk is wel dat het gebouw zich richt 
op de openbare ruimte eromheen. Volumeopbouw is voor 
nadere uitwerking. Bewoners van de woontoren parkeren in 
een parkeerkelder. Door de keuze voor deze plek moet de 
basisschool tijdens de bouw tijdelijk worden gehuisvest op een 
andere plek in de buurt.
Daarnaast is het zo dat in het kerkgebouw aan de 

’s-Gravesandestraat 1A-1B de Evangelische gemeente 
Parousia huist. Een gezamenlijke zoektocht van gemeente en 
Parousia naar alternatieve locaties of gebouwen heeft geen 
alternatieve huisvesting opgeleverd. Dat betekent dat bij het 
ontwerp van de BBS rekening moet worden gehouden met het 
tijdelijk handhaven van het naastgelegen kerkgebouw Parousia. 
Parousia wordt niet als onderdeel van de BBS ontworpen, maar 
zij worden wel stedenbouwkundig in samenhang gebracht. 

Het gebouw is binnen de ruimtelijke kaders van de BBS een 
belangrijk uitgangspunt. Het ontwerp en de uitwerking van 
de BBS zal zich daartoe dienen te richten. Dat is een hard 
gegeven. Zodra andere inzichten in een latere fase (na de bouw 
BBS) zich zouden aandienen, (bijvoorbeeld omdat Parousia 
zelf sloop wenselijk acht) wordt de huidige locatie gereserveerd 
voor een toekomstige uitbreiding van de BBS.

De BBS vormt het boegbeeld van de wijk en moet sociaal en 
fysiek een eigentijdse parel voor Boschveld worden. De BBS 
moet een gebouw worden waar bewoners trots op zijn. Aan 

BBS als zelfstandig gebouw, referentiebeeld BBS in het park, referentiebeeldBBS en wonen als 1 massa, referentiebeeld

de hand van een tussentijds programma van eisen is een 
eerste check op ruimtegebruik van de BBS (ca 3800 m2 b.v.o.), 
woontoren en Parousia uitgevoerd en dat is ook als zodanig in 
wijkplan opgenomen. 

De getoonde beelden zijn nog geen architectonisch ontwerp 
van de school, maar laten zien dat het programma past op deze 
plek.
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12. Werken, bedrijvigheid en voorzieningen

mengelmoes van kleine bedrijven en ateliers (aan huis) 
geeft levendigheid in de buurt en biedt kans voor doorgroei 
en het ontstaan van grotere bedrijven. Behoud van een 
deel van deze bedrijvigheid wordt getracht – al dan niet in 
nieuwbouw. 

Zo wordt kleinschalige bedrijvigheid aan huis mogelijk 
gemaakt. Een deel van de behoefte aan kleinschalige 
bedrijvigheid en voorzieningen kan worden opgevangen in 
de plinten in nieuwe woonbebouwing langs de Lanen (m.n. 
langs Copernicuslaan en de Paardskerkhofweg) en voor 
meer publiekstrekkende activiteiten in het winkelcentrum. 

In de spoorzone kan langs de doorgetrokken parallelweg 
bedrijvigheid worden gerealiseerd, zoals kantoor- 
dan wel kantoorachtige bebouwing, kantoor- en 
bedrijfsverzamelgebouwen of andere bezoekersextensieve 

functies. Vanwege milieubeperkingen kan in deze zone niet 
worden gewoond, en zal met een schil van andere functies 
een buffer naar het achtergelegen wonen worden
gecreeerd. Hierbij kan naast kantoorfuncties ook aan 
parkeren (gebouwd) worden gedacht. Over omvang 
en fasering moet afstemming plaatsvinden met de 
kantoorontwikkelingen in Paleiskwartier en de overige stad 
en invulling hangt nauw samen met de beperkingen vanuit 
milieu (o.a. geluid, risico).

Naast genoemde functies zijn er nog andere (particuliere) 
voorzieningen denkbaar de komende jaren een plek in 
Boschveld ambiëren, zoals een gezondheidscentrum. 
Per initiatief zal dan worden beoordeeld of en waar 
een dergelijke voorziening een plek kan vinden binnen 
Boschveld.

In hoofdlijnen: 

Historisch gezien is Boschveld een combinatie van 
een woon- en werkwijk. Het karakter van een woon- en 
werkwijk moet worden behouden. Het maakt Boschveld 
tot een echte actieve stadswijk. Naast verdichting met 
woningbouw wordt er gestreefd naar het behoud van 
werkgelegenheidsfuncties in Boschveld, ook al zal dit 
deels op andere plekken in Boschveld gaan gebeuren.

Boschveld is als bedrijvenlocatie vooral geschikt 
voor kleine en middelgrote productie-, handels- en 
dienstverlenende bedrijven, die diensten of producten 
leveren. De locatie nabij het station maakt Boschveld 
aantrekkelijk.

Op dit moment hebben bedrijfsverzamelgebouwen 
in Boschveld een belangrijke broedplaatsfunctie. De 

Grasso, bedrijvigheid vanuit historie
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12.1 Bestaande bedrijvigheid

Boschveld is van oudsher verbonden met werken in de wijk. 
Zo heeft Boschveld een gelijknamig bedrijventerrein, is het 
Veemarktkwartier gelijktijdig met de Veemarkthallen (huidige 
Brabanthallen) gebouwd en woonden de arbeiders van de 
omliggende bedrijven in Boschveld.

Boschveld kent ook nu nog een gevarieerde werkgelegenheid. 
Per 1 januari 2007 waren er circa 200 bedrijven en 
ruim 1.000 arbeidsplaatsen gevestigd. De belangrijkste 
bedrijven zijn Grasso (productie en handel koelinstallaties), 
de Afvalstoffendienst (vertrekt in 2011 naar nieuwbouw 
Treurenburg) en Acts Nederland (organisatie voor 
spoorwegvervoer in het voormalige ExpeditieKnoopPunt).
Belangrijk voor de werkgelegenheid in Boschveld zijn de 
bedrijfsverzamelgebouwen van de BIM (Paardskerkhofweg 14 
en Parallelweg 30). De bedrijfsverzamelgebouwen hebben een 
belangrijke functie in de opvang van kleine startende bedrijven. 
Een aantal van de hier gevestigde bedrijven zijn werkzaam in 
de creatieve sector. 

Boschveld telt veel kleine bedrijven; het overgrote deel van de 
bedrijven (ruim 70%) heeft een of twee werkzame personen. 
De bedrijven zijn gehuisvest in de verzamelgebouwen, het 
winkelcentrum en woningen verspreid over de wijk. Slechts 13 
bedrijven hebben meer dan 10 werkzame personen, waarvan 3 
meer dan 100. 
De werkgelegenheid is zeer divers. Het sterkst 
vertegenwoordigd is de zakelijke dienstverlening (20%). Daarna 
volgt de industrie (19%), de maatschappelijke en overige 
dienstverlening (17 en18%). 

12.2 Toekomstige bedrijvigheid

Boschveld als bedrijvenlocatie
Boschveld is als bedrijvenlocatie vooral geschikt voor kleine 
en middelgrote productie-, handels- en dienstverlenende 
bedrijven, die diensten of producten leveren aan bedrijven in de 
binnenstad, de Rietvelden, het Paleiskwartier en de eigen buurt. 
Danwel bedrijven, die een ruimer werkgebied hebben en die 
daarom een vestigingsplaats kiezen nabij het centraal Station. 

Te denken is aan: drukkerijen, copyshops, computerservice – 
en softwarebedrijven, (technische) advies- en ontwerpbureaus, 
ontwikkelcentrales, koeriersdiensten, beveiligings-, catering- 
en schoonmaakbedrijven. Maar ook de creatieve en culturele 
sector kan haar plek binnen Boschveld vervullen. 

Kleinschalige bedrijvigheid
De bedrijfshuisvesting kan zowel geconcentreerd (in een 
bedrijf- of kantoorverzamelgebouw), als verspreid (kantoor, 
bedrijf of praktijk aan huis) plaatsvinden. De geschiktheid 
hiervan voor individuele bedrijven is afhankelijk van onder 
meer bedrijfsactiviteit en schaal. Veel bedrijven vragen niet 
meer dan 100 tot 200 m². Voor startende ondernemers is ook 
uitoefening van een beroep of praktijk aan huis een optie. 
De gemeente staat hier positief tegenover. Kleinschalige 
bedrijvigheid aan huis levert namelijk een bijdrage aan de 
werkgelegenheid en bedrijvendynamiek in de stad, het biedt 
ondernemers de mogelijkheid werk en zorg te combineren en 
het vergroot de levendigheid. Voorbeelden van bedrijven aan 
huis zijn adviesbureaus, assurantiebedrijven, edelsmeden, 
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schoonheidsspecialisten en vertaalbureaus. Een deel 
van behoefte aan kleinschalige bedrijvigheid kan worden 
opgevangen in de plinten van de woonbebouwing langs de 
lanen. Bedrijvigheid draagt zo bij aan de verbijzondering van 
de Lanen. Voor meer publiekstrekkende activiteiten kan het 
winkelcentrum onderdak bieden. 

Spoorzone
Voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijvigheid in 
Boschveld is de aanleg van de verlengde parallelweg in 
noordelijke richting over de Dieze naar de Zandzuigerstraat 
van belang. Deze nieuwe weg komt achter het EKP-gebouw 
op het spoorwegemplacement te liggen. Er doen zich dan 
mogelijkheden voor om – al dan niet met handhaving of 
sloop/nieuwbouw van het bestaande EKP – in de zone 
langs de doorgetrokken parallelweg bedrijvigheid te 
realiseren. Dit zou kunnen in de vorm van kantoor- dan 
wel kantoorachtige bebouwing, kantoorverzamelgebouw, 
bedrijfsverzamelgebouwen of andere bezoekersextensieve 
functies. Wat omvang en fasering betreffen moet afstemming 

plaatsvinden met de kantoorontwikkelingen in het Paleiskwartier 
en de overige stad. De daadwerkelijke functionele invulling van 
deze gehele spoorzone hangt nauw samen met de beperkingen 
vanuit milieu (o.a. geluid, risico). De nieuwbouw vormt in deze 
zone een gewenste buffer voor milieugevoelige functies in de 
rest van Boschveld. 

Paardskerkhofweg en omgeving
In 2011 is naar verwachting de nieuwbouw voor de 
afvalstoffendienst gereed in Treurenburg, waarna de 
locatie in Boschveld vrij komt voor herontwikkeling. 
Daarnaast is een aantal voormalige fabrieksgebouwen 
in gebruik als bedrijfsverzamelgebouwen, waar een 
heleboel positieve energie zit die mede kleur geeft aan 
Boschveld en Boschveld tot Boschveld maakt. Voor de 
bedrijfsverzamelgebouwen bestaat bij de ondernemers 
veel belangstelling. De bedrijfsverzamelgebouwen hebben 
naast het winkelcentrum en de woningen een belangrijke 
broedplaatsfunctie. Kleine bedrijven kunnen in hun 
functioneren in de bedrijfsverzamelgebouwen terugvallen 

op centrale faciliteiten en onderlinge dienstverlening. Het 
is een ideaal concept voor startende ondernemers die voor 
opslag, productie en administratie ruimte zoeken. Bovendien 
biedt het concept noodzakelijke flexibiliteit bij groei en krimp 
van het bedrijf. De aanwezigheid van (oudere), goedkope 
bedrijfsbebouwing is een belangrijke factor in het succes van de 
bedrijfsverzamelgebouwen. Dit is ook in nieuwbouw - al dan niet 
in combinatie met woningbouw – te realiseren, wat uiteraard 
wel beperkingen legt aan afwerkingsniveau. In het wijkplan is 
getracht een combinatie van renovatie, sloop en nieuwbouw 
voor bedrijvigheid te realiseren. Het wijkplan is flexibel, zodat 
er per gebouw of bouwblok afzonderlijk de beslissing tot sloop/
nieuwbouw of renovatie kan worden uitgesteld (zie hiervoor 
ook hoofdstuk 15). De mix tussen wonen en bedrijven geeft 
de Paardskerkhofweg een bijzonder karakter (zie blz 70), 
evenwicht tussen beide is hierbij van belang. Wonen in de plint 
draagt bij aan een levendige en afwisseld beeld, wat refereert 
aan binnenstedelijke kwaliteit. Minimaal 50% van de plinten zal 
geprogrammeerd dienen te worden met wonen, waarin wordt 
uitgegaan van ‘voordeuren en wonen aan de straat’.

spoorzone en Paardskerkhofweg

paardskerkhofweg

spoorzone

bedrijvigheid in Boschveld



Boschveld wijkplan74

In de directe omgeving van Boschveld wordt het Paleiskwartier 
voltooid en zal het voormalige Michelinterrein op het 
bedrijventerrein Rietvelden worden ingevuld met bedrijven. 
De positie van de Brabanthallen als centrum voor beurzen 
en evenementen zal worden versterkt. Het verderop gelegen 
Gruytercomplex van de BIM zal worden vernieuwd. Dit 
verzamelgebouw herbergt een aantal bedrijven in de creatieve 
sector. Ook aan de andere kant van het spoor wordt in het Kop 
van ’t Zand geprobeerd broedplaatsen in stand te houden en te 
realiseren.

Vanwege de versterking van de publieksfunctie is 
een aantrekkelijke looproute vanaf het station naar 
de Brabanthallen/de Gruytercomplex gewenst. De 
Paardskerkhofweg zal hierin een belangrijke rol spelen, 
niet alleen als route, maar ook als logische voorzetting van 
werkfuncties. Wonen gecombineerd met werken kan de 
Paardskerkhofweg een eigen identiteit en dynamiek geven. 
Boschveld als Stepping Stone tussen station – Brabanthallen/
Gruytercomplex en tussen de Kunst academie en Kop van ’t 
Zand biedt voldoende kansen om bedrijfsverzamelgebouwen 

en/of broedplaatsen in stand te houden en/of nieuw te 
realiseren. De huidige gebruiker van het monumentale 
Grasso heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd. Indien 
de gebruiker vertrekt, zou dit gebouw de functie van een 
bedrijfsverzamelgebouw of culturele functie kunnen krijgen. 

Het is voor het karakter van Boschveld gewenst om de 
bedrijvigheid in Boschveld niet alleen te beperken tot de rand 
langs het spoor en de Parallelweg. Ook binnen Boschveld is 
een combinatie van bedrijvigheid met woningbouw gewenst. 

Maatschappelijk investeren van bedrijven
In 2009 wordt onderzocht of er binnen Boschveld en bij de 
partners die samenwerken aan de vernieuwing van Boschveld 
voor bewoners uit de wijk stage- en/of werkervaringsplekken 
kunnen worden geworven ook in relatie tot het op te zetten 
buurtbedrijf.

12.3 Het Overpad

Het Overpad aan de Edisonstraat is een school voor speciaal 
basisonderwijs. Toelating tot deze school vereist een 
indicatiestelling. De leerlingen komen vanuit de gehele stad 
en (beperkt) uit de regio. Een groot deel van de leerlingen 
wordt gehaald en gebracht met busjes in het kader van het 
leerlingenvervoer. Dit heeft op momenten verkeersdruk als tot 
gevolg.
Deze functie van de school overstijgt de wijk. Een nieuwe 
locatie buiten Boschveld wordt onderzocht met als doel om 
het Overpad met ingang van het schooljaar 2011-2012 op de 
nieuwe locatie te laten starten. Verhuizing van het Overpad (en 
de naastgelegen parkeerruimte en gymzaal) uit Boschveld geeft 
vervolgens letterlijk ruimte om het Hart vorm te geven en de 
langzaamverkeersverbinding Paleiskwartier – Veemarktkwartier 
mogelijk te maken. 

referentiebeeld, broedplaats in bestaande hal Paardskerkhofweg
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‘het Overpad’ 

12.4 Gezondheidscentrum en andere potentiële 
voorzieningen

Er zijn naast genoemde functies nog meer particuliere 
voorzieningen denkbaar die een plek in Boschveld ambiëren. 
De wijk ontwikkelt zich in de komende jaren en dit brengt 
veranderende behoeftes met zich mee. Per initiatief zal moeten 
worden beoordeeld of en waar een dergelijke voorziening een 
plek kan vinden binnen Boschveld.

Zo is er vanuit de apotheker in het winkelcentrum 
het particuliere initiatief gekomen om samen met de 
gezondheidszorgaanbieders aan de Koenendelseweg te komen 
tot de vorming van een gezondheidscentrum voor Boschveld. 
Hier willen huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek zich 
verenigingen en eventueel zelfs aangevuld worden met 
bijvoorbeeld een tandarts, consultatiebureau of andere 
zorgaanbieders. Nabijheid van een bushalte is voorwaarde voor 
het gezondheidscentrum. Totale omvang bedraagt vooralsnog 
ongeveer 1.000 m2 BVO met een parkeerbehoefte van 27 
parkeerplaatsen. Het definitieve programma wordt momenteel 

opgesteld door de initiatiefnemers. Een centrale ligging in het 
Hart of aan de Copernicuslaan is voor de hand liggend.
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13. Verkeer

Een aantal zaken op het gebied van verkeer zijn 
randvoorwaardelijk voor het wijkplan. De volgende 
ontwikkelingen hebben grote invloed op de 
verkeersafwikkeling van de omliggende wegen rondom 
Boschveld:
• Koersnota met doortrekking van de Parallelweg naar de 
Zandzuigerstraat en ambitie om gebruik fiets, transferia 
en openbaar vervoer te laten groeien. Over doortrekking 
van de Parallelweg vanaf de Zandzuigerstraat tot de 
Hambakenweg/A59 is nog geen besluit genomen. Hiervoor 
vindt een onderzoek plaats naar nut en noodzaak. 
• Autoluwe binnenstad met verkeersluwer maken van de 
binnenstadsring en overhevelen van parkeerplaatsen naar 
rand binnenstad of transferia.
• Ontsluiting Brabanthallen met oplossingen voor 
voldoende parkeerplaatsen en goede bereikbaarheid, 
zoals 2e ontsluitingsweg, aanpassing kruispunten, 
looproutes, etc.

Bij invulling van het wijkplan gelden de volgende 
uitgangspunten:

• Door het toevoegen van nieuwe verbindingen en 
verbeteren van bestaande routes ontstaat een heldere 
structuur van lanen en straten en haakt Boschveld logisch 
aan op de omgeving. 
• Doorgaand autoverkeer door Boschveld zoveel mogelijk 
weren, met name in de woongebieden. Zo worden de lanen 
door het hart van Boschveld niet toegankelijk   
voor autoverkeer. Verkeersoverlast in Boschveld dient 
voorkomen te worden. 
• Boschveld krijgt één aansluiting op de nieuwe Parallelweg
• Invalsweg naar westelijk deel van het centrum/Kop van 
’t Zand vanaf nieuwe Parallelweg over terrein EKP laten 
lopen om het Veemarktkwartier te ontlasten. 
• Parkeeroverlast vanuit omliggende gebieden in Boschveld 
voorkomen en beperken. Door de ligging bij binnenstad, 
station, Brabanthallen, Rietvelden, en Paleiskwartier staat 
parkeren nu en in de toekomst onder druk. Voldoende 
parkeerplaatsen realiseren op basis van de gemeentelijke 

Nota Parkeernormen. Uitgaan van gereguleerd parkeren 
om parkeeroverlast tegen te gaan. Bij nieuwbouwplannen 
langparkeren voor bewoners en werknemers veilig stellen 
door dit op eigen terrein te realiseren, eventueel gebouwd. 
Kortparkeren voor bezoekers in de openbare ruimte. Het 
wijkparkeren kan worden geoptimaliseerd met inpassing 
van geconcentreerde parkeervoorzieningen.
• Fietsgebruik en lopen zoveel mogelijk stimuleren. 
• Boschveld is een 30 km/h gebied, de straten dan ook 
als zodanig vormgeven. De omliggende wegen zijn 
gebiedsontsluitingswegen 50 km/h.
• Opheffen van de stamlijn naar de Rietvelden is 
uitgangspunt voor het wijkplan, maar dit is nog niet 
formeel geregeld.

Nader onderzoek nodig:
• Haalbaarheidsonderzoek invalsweg over EKP-terrein
• Haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe 
voetgangersverbinding over het spoor ter hoogte van 
Grasso
• Nadere uitwerking toekomstige parkeersituatie Boschveld
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In dit hoofdstuk komen de verkeersaspecten en het parkeren 
aan bod. Het verkeer in en rond Boschveld is slechts voor een 
klein deel te beïnvloeden met het wijkplan. Vandaar dat hier 
nadrukkelijk wordt ingegaan op het gemeentelijk verkeer- en 
vervoersbeleid, de externe ontsluiting van Boschveld en de 
ontsluiting intern.

13.1 Gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid ’s-
Hertogenbosch
Deze paragraaf beschrijft het voor Boschveld relevante 
(in ontwikkeling zijnde) verkeer- en vervoersbeleid in ’s-
Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch bereikbaar, juni 2000
In het beleidsplan verkeer en vervoer “’s-Hertogenbosch 
Bereikbaar” van 2000 zijn voor alle vervoersmodaliteiten 
(openbaar vervoer, fiets en auto) de lijnen uitgezet die moeten 
leiden tot een goede interne en externe bereikbaarheid van 
de stad. Bij nieuwe ontwikkelingen gaat verkeer een steeds 
nadrukkelijker rol spelen. Bereikbaarheid is van essentieel 

belang voor de stad, zeker waar het gaat om (nieuwe) locaties 
voor wonen en/of werken. In het westelijke stadsdeel zal de 
bereikbaarheid verbeteren door de aanleg van de Randweg 
en de Parallelweg. Stimulering van openbaar vervoer en 
fietsgebruik en gelijktijdige beperking van het vermijdbaar 
autogebruik blijft een belangrijke rol vervullen. 

Koersnota, april 2008 
In 2006 is gestart met de herijking van de hoofdinfrastructuur, 
de Ontwerp Koersnota Hoofdinfrastructuur. Hierbij gaat het om 
de vraag in hoeverre de hoofdinfrastructuur van de stad binnen 
het totale integrale kader de noodzakelijke autobereikbaarheid 
kan (blijven) garanderen. 

In de Vervolg Ontwerp Koersnota Hoofdinfrastructuur, april 
2008, formuleert het college een aantal forse ambities die 
moeten leiden tot een bereikbare, leefbare en economisch 
sterk functionerende stad. Deze ambitie zet fors in op de fiets, 
het openbaar vervoer en transferia. Het gebruik van de fiets in 
de stad zal sterk moeten groeien, van 33% naar 44%. Groei 
van het gebruik van het Openbaar Vervoer (van 4% naar 6%) 

is mogelijk als de doorstroming van het OV aanzienlijk beter 
wordt. Voor het autoverkeer is het doorstroomassenmodel 
als streefbeeld voor de automobiliteit gekozen. Het 
doorstroomassenmodel vormt daarom een uitstekende basis 
voor de toekomstige bereikbaarheid van de stad voor alle 
vervoerwijzen.

De toekomstige verkeersstructuur wordt gevormd door de ruit 
rondom de stad (A2, A59 en Randweg) en de zogenaamde 
doorstroomassen. De te realiseren Parallelweg/Magistratenlaan 
is in de koersnota aangegeven als één van de belangrijke 
doorstroomassen, dat betekent dat deze verbinding 
verschillende stadsdelen met elkaar verbindt en het interne 
verkeer in de stad bundelt. Als ontwerpuitgangspunten 
horen hierbij dat er geen directe ontsluiting van adressen is 
(langsparkeren) en dat er sprake is van een beperkt aantal 
aansluitingen.

Nota Parkeernormen ’s-Hertogenbosch, december 2003
In de Nota Parkeernormen is door de gemeente ’s-
Hertogenbosch een aanzet gegeven voor (flexibele) 

entree Boschveld fietsnetwerk, fietsplan in uitvoering doorstroomassenmodel, koersnota, voorjaar 2008

Boschveld
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parkeernormen die in de gehele gemeente worden toegepast. 
Hierbij is het accent gelegd op de erkenning van de auto.

Fietsplan in uitvoering, oktober 2005
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hoge ambities op het 
gebied van het fietsverkeer. Het doel van het Fietsplan is het 
ontwikkelen van een maatregelenpakket dat het fietsklimaat 
in ’s-Hertogenbosch extra verbetert, onder meer door het 
realiseren van een fietsnetwerk. Wat betreft Boschveld zijn 
twee fietsroutes opgenomen in het Fietsnetwerk te weten de 
fietsroute (6) via de Chr. Huygensweg en Simon Stevinweg 
richting Kruiskamp en de fietsroute (7) die erop aantakt via de 
Buys Ballotweg en Rietveldenweg richting de Rietvelden. Op 
basis van de ambities vanuit de Vervolg Ontwerp Koersnota 
Hoofdinfrastructuur wordt het Fietsplan in uitvoering verder 
aangevuld met nieuwe maatregelen om het fietsgebruik te 
stimuleren. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in 4 pijlers: 
fietsnetwerk, fietsparkeren, communicatie en innovatie.

13.2 Externe ontsluiting Boschveld (verkeer buiten 
Boschveld)

In deze paragraaf worden een aantal ontwikkelingen 
beschreven die van invloed zijn op de externe ontsluiting van de 
wijk Boschveld, zoals de ontsluiting van de Brabanthallen, de 
plannen rondom de autoluwe binnenstad en de realisatie van de 
nieuwe Parallelweg. Uitgangspunt is geen sluipverkeer.

Ontsluiting Brabanthallen
De grootste bulk bezoekers voor de Brabanthallen ’s-
Hertogenbosch komt jaarlijks in de periode september t/m 
mei. In 2006 waren dit er circa 900.000. In de huidige situatie 
vinden er bij (grootschalige) evenementen in de Brabanthallen 
verkeersproblemen plaats in het gebied rondom de 
Brabanthallen. Het gaat hierbij om vertragingen op kruispunten 
en parkeeroverlast in woonwijken. Bij de geplande transformatie 
van de Brabanthallen neemt de verkeersdruk op dit gebied toe. 
De verwachting is dat één ontsluiting van de Brabanthallen 
dan niet voldoende is. Een tweede ontsluiting is nodig en kan 
gevonden worden in een ontsluitingsweg vanuit het zuiden over 

het Michelin-terrein. 
Qua parkeren is het beeld dat voor de korte termijn het 
aantal parkeerplaatsen rondom de Brabanthallen, inclusief 
overloopterreinen, voldoende is om de parkeerbehoefte op te 
vangen. Op de langere termijn, bij volledige transformatie van 
de Brabanthallen, is aanvullende parkeercapaciteit benodigd. 
De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt in samenwerking met 
de Brabanthallen aan oplossingen voor de verkeersproblemen 
in de vorm van voldoende parkeerplaatsen en een goede 
bereikbaarheid (2de ontsluitingsweg, aanpassing kruispunten, 
looproutes etc.). Hierbij geldt als uitgangspunt dat Boschveld 
geen verkeers- en parkeeroverlast mag ondervinden van 
bezoekers en werknemers van de Brabanthallen.

Autoluwe binnenstad
In augustus 2007 is het onderzoek “Economische effecten van 
verkeersmaatregelen in en rond de binnenstad” verschenen. 
Hierin heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch zich ten doel 
gesteld de verblijfskwaliteit en de bereikbaarheid van de 
binnenstad te verbeteren. Op hoofdlijnen zijn twee soorten 
maatregelen voorgesteld:

S

B

routes langzaam verkeer, station - brabanthallen

(bewegwijzerde) voorkeursroutes

‘informele’ routes
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1. Het verkeersluwer maken van de binnenstadsring, door het 
weren van doorgaand verkeer.
2. Het overhevelen van parkeerplaatsen ten behoeve 
van bezoekers vanuit de binnenstad naar de rand van de 
binnenstad en/of transferia. Arriva en Brabanthallen.
Op dit moment worden de concrete maatregelen nog uitgewerkt 
en is er nog geen definitief besluit genomen. Eventuele 
verkeersmaatregelen zullen stapsgewijs worden ingevoerd. 
Voorwaarde voor een autoluwe binnenstad is de realisatie van 
de Randweg en de nieuwe Parallelweg (na 2012).

Doortrekking Parallelweg
In december 2004 heeft de gemeenteraad het besluit genomen 
om de Parallelweg aan te gaan leggen tussen de Randweg 
en de Zandzuigerstraat conform variant 4 (zo dicht mogelijk 
langs spoor). Dit tracé loopt achter het EKP door over het 
spoorwegemplacement. De aanleg van de Parallelweg vindt 
gefaseerd plaats:
1. 2011: Aansluiting van de huidige Magistratenlaan op de 
Randweg (fase 1).
2. 2011-2012: Doortrekking in noordelijke richting naar de 
Zandzuigerstraat (fase 2). Het proces heeft tijdelijk    
stilgelegen in afwachting van de Koersnota.    
Inmiddels is het proces weer opgestart. Gemeente is in 
overleg met Prorail over relatie doortrekking Parallelweg en de 
spooruitbreiding.
3. Na 2012: Doortrekking verder in noordelijke richting naar 
de Hambakenweg/A59 (fase 3). Hiertoe is nog niet besloten. 
Hiervoor wordt de nut en noodzaak van de eventuele aanleg 
nader onderzocht, zodat gemeenteraad tot een besluit kan 
komen.
4. De wijk Boschveld krijgt één aansluiting op de 
Parallelweg voor de ontsluiting van de wijk. 
Tevens wordt onderzocht in hoeverre een doortrekking van de 
Vogelstraat onder het spoor door richting de Zandzuigerstraat 
nut en noodzaak heeft. 

13.3 Interne ontsluiting Boschveld (verkeer binnen 
Boschveld)

Lanen vs verkeersstructuur (figuur blz 80)
Door bestaande straten te herprofileren en nieuwe verbindingen 
te maken ontstaat een evenwichtige en heldere structuur van 
straten en lanen. Dit zorgt op wijkniveau ook voor een logische 
aanhaking op de omgeving, zoals de Onderwijsboulevard, 
Paleiskwartier, Brabanthallen, Westerpark en Kop van ’t Zand. 
Uitgangspunt is om doorgaand autoverkeer door Boschveld 
zoveel mogelijk te weren. De straten in Boschveld moeten 
enkel door bestemmingsverkeer worden gebruikt. Vandaar dat 
de lanenstructuur niet de hoofdwegenstructuur voor de auto 
vormt. Lanen vormen wel belangrijke lijnen binnen Boschveld, 
maar met name voor fietsers en voetgangers en slechts deels 
voor auto’s. Zo worden op de Lanen door het Hart de directe 
autoverbindingen geknipt. Dit draagt bij aan de verblijfskwaliteit 
van het Hart en ontmoedigt sluipverkeer door de wijk en 
stimuleert fietsgebruik en lopen. De lanen verbinden onderling 
de buurten in Boschveld beter met elkaar. De bijzondere 
gebouwen, plekken en functies liggen ook bewust aan de lanen.
Voor het fietsverkeer geldt dat alle wegen toegankelijk zijn. 
Alleen waar het gaat om gebiedsontsluitingswegen wordt 
uitgegaan van fietsvoorzieningen. Daarnaast zijn een aantal 
verbindingen voor langzaam verkeer opgenomen, welke 
specifiek zijn bedoeld voor voetganger en fietser.

Studie ontsluiting bij EKP-terrein (figuur blz 82)
De nieuwe Parallelweg is geprojecteerd op het 
huidige spoorwegemplacement achter het voormalige 
ExpeditieKnoopPunt (EKP). Prorail wil capaciteitsuitbreiding 
van het spoor tussen station Den Bosch en de splitsing van 
de spoorlijnen naar Nijmegen en Utrecht realiseren door 
middel van een flyover en twee extra sporen. Daartoe worden 
momenteel door Prorail plannen opgesteld. Bij de ontwikkeling 
van de plannen is nauw overleg met de gemeente over 
afstemming van de plannen van ProRail en de gemeente 
(doortrekken van de Parallelweg). Begin 2009 verwacht Prorail 
het Ontwerp TracéBesluit (OTB) hierover te kunnen starten. 
Uiteraard zal hiervoor de gebruikelijke planologische procedure 
worden doorlopen.

Er zijn verschillende mogelijkheden bekeken om de overlast 
van de invalsweg naar westelijk deel van het centrum/Kop van 
’t Zand vanaf de nieuwe Parallelweg voor het Veemarktkwartier 
te beperken. In dit wijkplan wordt de voorkeur uitgesproken 
om de invalsweg naar het westelijk deel van het centrum/
Kop van ’t Zand over het EKP-terrein te leggen en niet de 
Oude Parallelweg als invalsweg te gebruiken. De oude 
Parallelweg verliest zo haar doorstroomfunctie, nieuwbouw 
zorgt voor afscherming van de bestaande woningen in het 
Veemarktkwartier en de nieuwbouw maakt onderdeel uit 
van Boschveld. Ter plekke van de oude Parallelweg is in 
plaats van een doorgaande weg een aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving mogelijk gemaakt.

Zo lang er door Prorail nog geen definitieve demarcatielijn/
scheidingslijn is getrokken, blijft onduidelijk waar de definitieve 
begrenzing tussen het ‘verkleinde’ spooremplacement en de 
doorgetrokken Parallelweg komt. Dit zorgt op haar beurt voor 
onduidelijkheid voor de locatiegrootte van de (her-)ontwikkeling 
van het EKP, de ontwikkelingsmogelijkheden voor de eigenaar 
cq ontwikkelaar van EKP en of er voldoende ruimte overblijft om 
de invalsweg ’ bijv. ook achterlangs het EKP gebouw te leggen.

Parkeren
Huidige parkeersituatie
Door de ligging van Boschveld ten opzichte van de binnenstad, 
de Brabanthallen, het station (bezoekers) en het Paleiskwartier 
(werkers) staat het parkeren in Boschveld nu en in de toekomst 
onder druk. In de huidige situatie parkeren een groot aantal 
werkers en bezoekers van deze gebieden in Boschveld, 
wat in de wijk tot parkeeroverlast leidt. Daarbij komt dat op 
dit moment ook bewoners hun auto’s in de openbare ruimte 
moeten parkeren, omdat ze geen parkeerplek op eigen terrein 
hebben. Om in de huidige situatie de leefbaarheid te verbeteren 
zijn daarom in delen van Boschveld gereguleerd parkeren 
uitgevoerd.

Basisprincipes parkeren Boschveld in de toekomst
Boschveld is een woon- en werkgebied, wat betekent dat de 
belangen voor de bewoners en werknemers van Boschveld 
voorop staan. Dit geldt ook wat betreft het parkeren in het 
gebied. De basisprincipes voor het parkeren in Boschveld voor 



Boschveld wijkplan82

de toekomst zijn: 
• Het parkeerbeleid in Boschveld dient afgestemd te zijn op de 
rest van de stad. De gebieden Deuteren, Onderwijsboulevard 
en Paleiskwartier, Brabanthallen en de binnenstad voorzien in 
de toekomst in hun eigen parkeerbehoefte. In Boschveld dient 
geen sprake te zijn van overloop of uitwijk van parkeerders uit 
deze of andere gebieden (uitstralingseffecten).
• Binnen Boschveld wordt uitgegaan van autoluw 
straatparkeren, wat betekent dat (waar mogelijk) 
parkeren plaats vindt op eigen terrein of in gebouwde 
parkeervoorzieningen. Het aantal auto’s dat in de openbare 
ruimte in het woongebied geparkeerd staat, dient beperkt te 
worden.
• Omvang: de parkeerbehoefte voor Boschveld in de toekomst 
dient bepaald te worden uitgaande van de parkeernormen 
opgenomen in de Nota Parkeernormen ’s-Hertogenbosch, 
aangevuld met werkelijke gebruiks- en ervaringsgegevens.
• Doelgroepen en regulering:
Langparkeren voor bewoners en werknemers op eigen terrein, 
voor zover mogelijk in gebouwde parkeervoorzieningen. 
Langparkeerders parkeren dus niet in de openbare ruimte.

Kortparkeren voor bezoekers van verschillende functies in de 
openbare ruimte. In Boschveld  dient gekozen te worden voor 
gereguleerd parkeren om parkeeroverlast in de wijk veroorzaakt 
door functies buiten de wijk te voorkomen. 
• Bij grootschalige en/of gecombineerde functies kan gekozen 
worden om een geconcentreerde parkeervoorziening aan 
te leggen om de uitwisselbaarheid van parkeerplaatsen te 
maximaliseren (dubbelgebruik) en kostenefficiënt te weren. 
Gedacht kan worden aan een ondergrondse parkeergarage in 
het hart en wellicht in de plint langs de Parallelweg. 

Parkeren nieuwbouw 1e fase 
Het hiervoor genoemde is goed te illustreren aan de hand 
van bouwplan 1e fase Boschveld van Zayaz. Deze woningen 
hadden in de oorspronkelijke situatie geen parkeerplaatsen 
op eigen terrein. Bewoners konden alleen parkeren in de 
straten. In de nieuwbouwplannen heeft elke woning een 
eigen parkeerplaats in een kelder of op eigen terrein. Alleen 
bezoekers moeten de auto parkeren in de openbare ruimte (kort 
parkeren). De slimme oplossing van parkeren met daarboven 
terrassen zorgt voor ruimte en minimale auto’s in de straat.

Looproutes Brabanthallen 
Bezoekers van de Brabanthallen die met de trein reizen 
moeten door Boschveld lopen. Er zijn meerdere (loop)routes 
naar de Brabanthallen mogelijk. Er is geen sprake van 
gebaande paden, maar meerdere mogelijkheden: a) via 
het Da Vinciplein – Paardskerkhofweg, b) via Parallelweg, 
c) via de doorgetrokken laan ’s-Gravesandestraat en d) via 
Copernicuslaan. De gekozen route hangt mede af van het 
evenement. Bij evenementen met potentieel overlast voor de 
omgeving banen suppoosten reizigers in de gewenste route. In 
de huidige situatie wordt de route via de Paardskerkhofweg met 
bordjes bewegwijzerd. (figuur blz 79)
Zaak is om al deze looproutes zo eenduidig, optimaal en 
aantrekkelijk mogelijk voor voetgangers vorm te geven. In 
een vervolgfase wordt bekeken welke looproute primair wordt 
bewegwijzerd.

Verblijfsgebied 
De wegen (ringstructuur) rondom Boschveld zijn 
gebiedsontsluitingswegen (50 km/h). Boschveld zelf is in zijn 
geheel een verblijfsgebied, dus 30 km/h. Dit geldt ook voor de 

parkeeroplossing bouwplan eerste fase studie ontsluiting bij EKP-terrein

verkade
fabriek

brabanthallen

grasso

ekp

nieuwe parallelweg nieuweafslag
voorkeursroute

paardskerkhofweg

parallelweg (oud)



Boschveld wijkplan 83

Copernicuslaan. Een herinrichting van de Copernicuslaan is 
noodzakelijk om dit ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. 

Voetgangersverbinding over het spoor
Ter hoogte van Grasso wordt een nieuwe verbinding voor 
voetgangers over het spoor voorgesteld. Daarmee wordt 
letterlijk de barrièrewerking van het spoor en de doorgetrokken 
Parallelweg geslecht. De Binnenstad en Kop van ’t Zand met 
de Verkadefabriek worden zo logisch en direct verbonden 
met Boschveld met Grasso en de Brabanthallen. Na aanleg 
van de Ponte Pallazo ter hoogte van zuidzijde Paleiskwartier 
komt deze brug in beeld. Alhoewel deze verbinding nog niet 
concreet is, wordt met dit wijkplan hiervoor wel planologisch 
ruimte gereserveerd. Ook het vervolg van deze verbinding over 
het spoor via een laan tussen de monumentale gebouwen van 
Grasso is op z’n vroegst pas vanaf 2014 mogelijk. Met deze 
nieuwe verbinding wordt letterlijk een brug geslagen tussen 
Brabanthallen/Boschveld en Kop van ’t Zand/binnenstad. 

Openbaar vervoer
Boschveld heeft op het gebied van openbaar vervoer een erg 

gunstige ligging ten opzichte van station ’s-Hertogenbosch 
Centraal. Daarnaast lopen er buslijnen over de Chr. 
Huygensweg en Simon Stevinweg.
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In hoofdlijnen:

In Boschveld spelen diverse milieu-aspecten (o.a. 
verkeerslawaai, spoorweglawaai, industrielawaai, 
luchtkwaliteit, veiligheid) een belangrijke rol, omdat de 
invloed ervan groot is. Dit komt door een hoge mate van 
functiemenging: wonen, bedrijvigheid en maatschappelijke 
voorzieningen binnen de wijk, terwijl de wijk wordt 
begrensd door relatief drukke wegen, spoorlijnen 
en industrie. Voor de toekomst wordt gestreefd naar 
intensivering van vooral de woonfuncties. Om dit mogelijk 
te maken met behoud van een goede kwaliteit van de 
leefomgeving, is het noodzakelijk het milieubelang in alle 
fasen van de planvorming nadrukkelijk aan bod te laten 
komen. De wegen en spoorwegen rondom Boschveld 
worden in de toekomst zwaarder belast, terwijl ook het 
gebruik van het industrieterrein De Rietvelden (v.m. 
Michelinterrein, Brabanthallen c.a.) zal intensiveren. 
Deze ontwikkelingen moeten integraal worden bezien. De 

14. Milieu

milieudruk wordt zoveel mogelijk buiten de wijk gehouden 
door aan de randen van de wijk te streven naar een schil 
van hoge, aaneengesloten bebouwing. De functies aan de 
randen ondervinden (globaal gesteld) een relatief hoge 
geluidsbelasting en lokaal (met name langs het spoor) 
ook een groter risico. Bij het verder uitwerken van het 
wijkplan naar een bouwplanniveau, zal worden gezocht 
naar de meest optimale oplossing. Gezien complexiteit 
van alle milieuaspecten is het nog niet mogelijk om 
definitief uitsluitsel te geven over de (on)mogelijkhden 
op de EKP-locatie. Invulling hangt nl. er sterk af van type 
functie (gevoeligheid, bezoekersintensiteit) en de gekozen 
ruimtelijke oplossing.

Voor Boschveld geldt als uitgangspunt integraal 
waterbeheer. Boschveld krijgt een gescheiden stelsel voor 
regenwater en stedelijk afvalwater. Verder zal ook een 

deel van het regenwater in de bodem worden geborgen 
en worden in het nieuwe Boschveld één of enkele 
waterpleinen gecreëerd.

Daarnaast worden er bij de planuitwerking eisen gesteld 
aan duurzaamheidsaspecten, zoals energie, duurzame 
materialen en schone bodem.
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In dit hoofdstuk wordt omschreven welke rol de milieuaspecten 
hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit wijkplan en bij 
de verdere uitwerking tot concrete bouwplannen nog zullen 
spelen.

14.1 Rand Oude Engelenseweg/industrieterrein De 
Rietvelden/Brabanthallen

De zone van het industrielawaai van De Rietvelden (50dBA 
contour) valt over Boschveld. Binnen een belasting van 55dBA 
mogen in principe geen geluidgevoelige bestemmingen worden 
gebouwd (zoals woningen en scholen) behalve als deze een 
zgn. dove gevel hebben (geen te openen delen) en voorzien 
zijn van een goede isolatie.

De Oude Engelenseweg kent een hoge verkeersbelasting met 
daardoor ook een hoge geluidsbelasting. Voor de toekomst 
moet met een vergelijkbare verkeersintensiteit rekening 
worden gehouden. Woningen (en andere geluidgevoelige 
bestemmingen) zullen in beginsel een behoorlijke afstand 
tot de weg (15 tot 25 meter) moeten aanhouden. Door op 
gebouwniveau maatwerk te leveren, door bijvoorbeeld het 
toepassen van een dove gevel en een op de geluidsbelasting 
afgestemde indeling van de woning, kan met deze afstanden 
gevarieerd worden. 

Gezien de relatief korte afstand van de bouwblokken F, G en Q 
tot het bedrijventerrein De Rietvelden (industrielawaai) en de 
Oude Engelenseweg (verkeerslawaai) zal zeer waarschijnlijk 
een dove gevel nodig zijn, bij een grotere afstand mogelijk 
net niet. Om geluidsluwe gevels te maken en ook om het 
achterliggende gebied af te schermen is ter plekke van de 
genoemde bouwblokken een zo gesloten mogelijk hoog front 
noodzakelijk, al dan niet met schermen en slimme keuzen 
ten aanzien van kopgevels etc. De geluidsluwe gevels aan 
de achterzijde zullen afgeschermd moeten worden van 
verkeerslawaai van ontsluitende verkeerswegen zoals de 
Paardkerkhofsweg, van het spoorweglawaai (vooral op grotere 
hoogten) en bijvoorbeeld van hinder van het Grasso-complex. 

Langs de Oude Engelenseweg loopt een hoge druk-
gastransportleidingen met een gasverdeelstation op terrein 

aan Paardskerkhofweg. Om veiligheidsredenen moet een 
afstand van 14 meter ten opzichte van de gasleiding worden 
aangehouden. Deze afstand is gebaseerd op de nu geldende 
regelgeving: hiervan is bekend dat deze wordt geactualiseerd. 
De mogelijkheid bestaat dat in de nieuwe benadering (zonder 
maatregelen aan de leiding) een grotere afstand moet worden 
aangehouden, maar deze afstanden zijn nog niet bekend. Ten 
opzichte van het gasverdeelstation geldt een veiligheidsafstand 
van 25 meter. In het wijkplan is hiermee bij de locatie van de 
bebouwing rekening gehouden. Met betrekking tot het geluid 
afkomstig van het verdeelstation geldt het uitgangspunt dat, 
eventueel met maatregelen als het ‘ inpakken’ van het gebouw, 
met een afstand van 25 meter kan worden volstaan. 
Bij nadere uitwerking van het bouwplan worden de nieuwe 
ontwikkelingen in de regelgeving betrokken. De periode tot het 
vrijkomen van de locatie van de afvalstoffendienst wordt benut 
om in overleg met de Gasunie te onderzoeken of een kortere 
afstand tot de mogelijkheden behoort: door het aanhouden van 
een kleinere afstand kan een meer aaneengesloten bebouwing 
worden gerealiseerd, die het achterliggende gebied afschermt 
tegen geluid. 

14.2 Rand nieuwe Parallelweg/spoor/kop vml. EKP

Deze rand is behoorlijk belast met spoorweglawaai dat in 
de toekomst nog zal toenemen. Het Rijk voert weliswaar 
een beleid om zgn. productieplafonds voor het spoor in 
te voeren. Dat betekent dat bij een fikse toename van het 
spoorvervoer door Prorail/NS zelf maatregelen moet worden 
getroffen. Maar bij een nieuwe locatie-ontwikkeling dient 
met de toekomstverwachting van het spoorvervoer rekening 
te worden gehouden. Bovendien wordt een nieuwe fly-over 
met hogere spoorbanen over de Dieze ontwikkeld, zodat het 
spoorweglawaai vanaf een grotere hoogte het plangebied 
zal binnenvallen en daardoor tot dieper in de wijk (hinderlijk) 
hoorbaar zal zijn.

De Parallelweg wordt een doorstroomas zodra de aansluiting 
met de Zandzuigerstraat en de Randweg wordt gerealiseerd 
(zie hoofdstuk Verkeer). De intensiteiten zullen liggen tussen 
ca 15.000 en 25.000 motorvoertuigen (werkdaggemiddelde). 
Later komt mogelijk de aansluiting met de A59 aan de orde. 
De geluidsbelasting zal zodoende fors zijn en ook voor de 

doorgetrokken Parallelweg geldt dat de Dieze zal worden 
overbrugd, waardoor het geluid verder het gebied in strekt.

De verlengde/doorgetrokken Parallelweg veroorzaakt naast 
geluidsbelasting ook een zekere luchtbelasting. Hoewel niet 
direct overschrijding van normen te verwachten is, is bij een 
nieuwe ontwikkeling een afstand tot kwetsbare bestemmingen 
(bijv. scholen, woningbouw) van 30 meter aan te bevelen. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor kent 2 
toetsen: een plaatsgebonden risicocontour en het groepsrisico. 
Binnen een plaatsgebonden risicocontour mag geen enkele 
verblijfsfunctie worden gerealiseerd. Het groepsrisico is 
een benadering om te voorkomen dat een grotere groep 
mensen, zeker een kwetsbare groep mensen, tegelijkertijd 
door een calamiteit wordt getroffen. Dit groepsrisico kent een 
oriëntatiewaarde en is geen harde norm. Het gemeentebestuur 
kan het belang van een belangrijke ontwikkelingslocatie met 
een verdichting, zoals in Boschveld, afwegen tegen het risico. 
Maatregelen in de stedenbouwkundige opzet, in de bouw, 
brandweervoorzieningen e.d. zijn als dan belangrijk.
Vooralsnog wordt voor ’s-Hertogenbosch niet voorzien dat in 
de toekomst sprake zal zijn van een plaatsgebonden risico-
contour. Wel is bekend dat in de zone langs het spoor op de lijn 
Eindhoven-Utrecht de orientatiewaarde van het groepsrisico 
wordt overschreden en verder zal worden overschreden. Dit 
geldt voor de hele zone langs het spoor (Paleiskwartier, ’t Zand, 
Boschveld, etc). 

Vanwege de hierboven genoemde belasting (geluid, lucht en 
veiligheid) wordt langs deze rand van Boschveld (blokken T, 
U en V) gekozen voor het realiseren van een soort buffer van 
(enigszins) ongevoelige bestemmingen. Voor afscherming 
van het geluid zal ook hier een zo gesloten mogelijk hoog 
front moeten worden gemaakt. Bebouwingshoogte van 
deze bouwblokken is daarom 1 a 2 bouwlagen hoger dan 
de achterliggende bebouwing. Ook de openingen tussen de 
bouwblokken, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van de aantakking 
van de invalsweg op de nieuwe Parallelweg, moeten zodanig 
worden ontworpen dat optimale afscherming plaatsvindt. 

Gevoelige bestemmingen kunnen achter deze buffer worden 
geprojecteerd op een aanbevolen afstand van ca. 85 m’ 
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waterpleinintegraal waterbeheer (blz 106)

vanaf het doorgaande spoor van het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Kwetsbare groepen, zoals voorzieningen voor 
gehandicapten, ouderen en scholen, moeten op een nog 
grotere afstand worden geplaatst. Voor blok S is de vraag of 
invulling met woningbouw vanuit deze milieuoptiek mogelijk is, 
milieuonderzoek is hiervoor noodzakelijk.

De ontworpen stedenbouwkundige structuur garandeert dat 
voldoende vluchtwegen van het spoor af kunnen worden 
genomen. Met de Parallelweg en onderliggend wegennet is 
de bereikbaarheid van de hulpdiensten eveneens voldoende 
gegarandeerd.

14.3 Bestaande en toekomstige bedrijvigheid, 
Winkelcentrum, BBS

De bestaande en/of toekomstige bedrijvigheid binnen de 
bouwblokken in Boschveld zal moeten worden afgestemd op de 
nabijheid van woningen. 
Ten aanzien van Grasso is overeengekomen dat de activiteiten 

ter plaatse worden afgestemd op de toekomstige omliggende 
functies en nieuwbouw. Hier is in principe maximaal 
milieucategorie 2 denkbaar, met vrijstelling categorie 3 (mits 
omvang en uitstraling geen grotere milieu-impact hebben dan 
categorie 2). Ook de mogelijke indirecte hinder van het aan- 
en afrijden, laden en lossen hoort tot de activiteiten die op de 
woonomgeving moeten worden afgestemd. Dit vergt vooral een 
oriëntatie/ontsluiting aan de spoorkant. In het geval mogelijk 
een woonfunctie in bouwblok S in beeld komt, dient ook die 
bestemming bij de herinvulling van de Grasso-locatie te worden 
bekeken.

Uitbreiding van het winkelcentrum met een supermarkt vergt 
een oplossing qua aan- en afvoer, opstelplaats en routes van 
winkelwagentjes, airco- en koelapparatuur. 

De Brede Bossche School met vooral een levendig schoolplein 
vergt voldoende afstand c.q. voldoende afscherming naar 
gevoelige functies. Met een goede aansluiting op de wegen, 
openbare ruimte en parkeerplaatsen bij het winkelcentrum is 
een goede combinatie mogelijk tussen levendigheid en hinder.

14.4 Integraal waterbeheer

De huidige riolering is een gemengd stelsel met een overstort 
op de Dieze. Bij droog weer voert de riolering af naar het 
hoofdrioolgemaal aan de Oude Engelenseweg. Dit gemaal 
pompt het afvalwater naar de Rioolwaterzuivering Treurenburg. 
Voor Boschveld wordt integraal waterbeheer ingezet. Integraal 
waterbeheer beoogt duurzame en veerkrachtige (stedelijke) 
watersystemen waarbij schoon hemelwater in principe 
gescheiden blijft van afvalwater. Daarnaast moeten nieuwe 
ontwikkelingen voldoen aan het principe van hydrologisch 
neutraal bouwen. Dit betekent dat de hydrologische situatie 
minimaal gelijk moet blijven aan de uitgangssituatie. 
De gemeentelijke ambitie is om in Boschveld uiteindelijk een 
oppervlak van circa 26 hectare stedelijk gebied af te koppelen. 
Dit is gekoppeld aan de gefaseerde herontwikkeling van 
Boschveld, waardoor stapsgewijs het gescheiden stelsel met 
een riolering voor schoon regenwater en een riolering voor het 
afvalwater. Afvalwater wordt afgevoerd naar het rioolgemaal. 
De schone regenwaterstroom sluit de gemeente aan op het 
stadswatersysteem van de wijk West. Het huidige watersysteem 



Boschveld wijkplan88

regenwaterafvoer

in wijk West wordt nu al aangepast om het overtollige 
regenwater uit Boschveld op te vangen. Niet al het regenwater 
zal afstromen naar het oppervlaktewater van de stadspolder. 
De bodem in Boschveld is door ophoging in het verdelen 
relatief hoog en droog en daarom geschikt voor bodeminfiltratie. 
Het nieuwe regenwaterriool wordt dan ook uitgerust met een 
infiltratievoorziening. Zo kan een deel van het regenwater 
direct in de bodem worden geborgen. Hierbij dient te worden 
bezien of sanering van de bodem en regenwater ter plekke 
noodzakelijk is.

Naast bodeminfiltratie zal de gemeente in het nieuwe 
Boschveld één of enkele locaties creëren waar overtollig 
regenwater tijdelijk kan worden geborgen. Daarvoor is het 
concept van zogenaamde waterpleinen kansrijk. Een waterplein 
is een normaal plein dat na een hevige bui tijdelijk verandert 
in een bijzondere stadsvijver of waterspeelplaats. Water 
vasthouden op zogenaamde groene sedem-daken kan nog een 
aanvulling zijn.

Wijk West (de stadspolder) blijft gebaat bij de mogelijkheid van 
aanvulling en doorspoeling met water uit de Dieze. Dit als bron 
van water in perioden van droogte. Voor een adequate aanvoer 
en doorspoeling is het nodig dat de stadspolder een nieuwe 
waterinlaat krijgt. De industriehaven ter hoogte van Boschveld 
is daarvoor de aangewezen plek. Het nieuwe regenwaterstelsel 
van Boschveld zal als dubbelfunctie gaan functioneren voor 
deze wateraanvoer. 

14.5 Duurzaamheid, zoals energie, materialen, schone 
bodem

Boschveld zal een energiezuinige wijk moeten worden. Op 
termijn wil ’s-Hertogenbosch klimaatneutraal worden waarvoor 
bij een grootschalige herstructurering goede kansen bestaan. 
Warmte-koude-systemen, productie van duurzame energie 
in combinatie met de bedrijvigheid al dan niet aansluitend 
bij het bedrijventerrein De Rietvelden/Brabanthallen bieden 
mogelijkheden.

Aan materialen van bouw en openbare ruimte worden vanuit 
milieu eisen gesteld. Dit betekent minimaal dat uitsluitend niet 
uitlogende materialen mogen worden toegepast en duurzame 
bouwmaterialen worden toegepast, zoals FSC-hout. Bovendien 
geldt voor de publieke ruimte dat het ontwerp van ieder “werk”, 
de inrichting en het beheer van o.a. het groen voldoet aan eisen 
van “duurzaamheid”.

De bodem is hier en daar licht en op sommige plaatsen 
zwaarder verontreinigd. Sanering zal plaatsvinden tot waarden 
die benodigd zijn voor de desbetreffende functie.
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15. Programma en haalbaarheid

Het concept wijkplan is financieel getoetst. Op basis van het 
telmodel is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van 
de kosten en opbrengsten. De verwervingskosten bestaan 
uit de verplaatsingskosten van de afvalstoffendienst en het 
Overpad en de aankoop van de overige benodigde gronden 
en opstallen. De kosten van openbare werken betreffen de 
aanleg van riolering, wegen, groen en speelplaatsen. Daarnaast 
is rekening gehouden met plankosten, renteverliezen en 
enkele overige kosten. De opbrengsten bestaan uit verkoop 
van bouwrijpe gronden waarop woningen en overige functies 
gerealiseerd kunnen worden. De kosten vallen hoger uit dan de 
opbrengsten. Het tekort wordt gedekt door de inzet van gelden 
uit GrootStedenBeleid-fysiek. 

Elders in dit wijkplan wordt uitgelegd dat er wijzigingen per 
bouwblok mogelijk zijn. De kracht van het wijkplan is juist deze 
flexibiliteit. De verwachting is echter dat de veranderingen geen 
grote invloed hebben op het financiële eindresultaat. Dat wil niet 
zeggen dat er geen financiële risico’s kleven aan de realisatie 
van het wijkplan. De veranderingen dienen daarom steeds 
getoetst te worden aan het financiële kader.

Raamwerk met flexibele invulling, variaties mogelijk

Centraal staat de transformatie- en vernieuwingsopgave die de 
komende jaren op flexibele manier wordt vormgegeven. In het 
wijkplan is één hoofduitwerking verbeeld. Aangezien op langere 
termijn de onzekerheden steeds groter worden moet de visie 
en de invulling van het raamwerk flexibel zijn. Het raamwerk 
maakt daardoor een stapvoorstap gebiedsontwikkeling mogelijk 
en is dus zeker geen blauwdruk. Nieuwe invullingen, ideeën 
of ander inzichten die in de loop van de tijd ontstaan, kunnen 
later worden ingepast. Het wijkplan dient voor de komende 
15 jaar en verder als een stevig kader voor de toekomstige 
ontwikkeling en inrichting van het gebied en concrete projecten. 
Aan de hand van enkele voorbeelden wordt de flexibiliteit van 
het wijkplan in beeld gebracht. Hiermee wordt aangetoond 
dat ondanks wijzigenen toch de ambities en het raamwerk 
overeind blijven. De hoofdrichting is duidelijk, maar er zijn altijd 
wijzigingen noodzakelijk en mogelijk. 

Zo kunnen binnen hetzelfde volume in plaats van grote 
appartementen, kleinere appartementen, grondgebonden 

woningen of werkruimtes worden gebouwd als dat op dat 
moment wenselijk is. Verder is met hetzelfde programma een 
andere vormgeving mogelijk. Er wordt inzichtelijk gemaakt dat 
bestaande panden of delen ervan kunnen worden ingepast 
en dat keuze voor sloop/nieuwbouw of renovatie ook tot de 
mogelijkheden behoort. Dat werkruimten en appartementen op 
heel verschillende wijze kunnen worden neergezet. Zo kunnen 
er in het Waterkwartier grondgebonden woningen en bestaande 
bedrijfspanden worden gecombineerd, maar dat is ook mogelijk 
in een andere samenstelling van meer bijzondere woonvormen 
en bedrijvigheid. De pagina’s 90 en 91 geven het telmodel en 
het bijbehorende programma weer.
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Deze 100 woningen zijn niet meegerekend in het programma nieuwbouw in 
verband met onzekerheden gezien de milieubeperkingen in het gebied.

*

P

8018766A 5*32m0052m005
750404B 5*32m0

C 0 m2 1500m2 (supermarkt)
05D 0 m2 3500m2 BBS 3 * 12
5242E 4*32m0
44F 42m0
82G bedrijvigheid in plint 52m000.12m000.1
69H bedrijvigheid in plint 42m002.12m002.1

4*22m004.12m004.19501I
6348J 7*32m0

62K 32m0
28L 22m0

42M kantoor 5*42m052.22m052.2
2111N bedrijvigheid alleen in plint van app. gebouw op kop 4*32m058.12m005.12m053

03O 32m0
8103P bedrijvigheid alleen in plint van app. gebouw op kop 4*32m000.12m056
82Q bedrijvigheid in plint 32m007.22m007.2

R 8600 hal + 5000 kantoor 2*12m054.612m006.312m058.2
S 3negninow001
T 5*3*12m006.72m006.7
U 7600  + 4000 ekp 5*3*12m006.112m006.11
V 13000 kantoor + 2000 bedrijf 5*12m000.512m000.51

2m000.52m055.262m002.432m0052m006.312m009.22m000.11302685542138laatot

*
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16. Waardering en voorstellen bestaande bebouwing

Het wijkplan stuurt het sterkst op de ruimtelijke reservering 
en realisatie van het Hart en de Lanen. Deze zorgen voor 
structuur en samenhang. De illustraties in het wijkplan schetsen 
een mogelijke ruimtelijke invulling binnen het raamwerk, 
maar dat kan nog niet gelezen worden als een concreet 
stedenbouwkundig plan. 

Het wijkplan, met daarin de belangrijkste kaders, zal 
stapsgewijs verder verfijnd worden tot stedenbouwkundige 
(deel)plannen en architectonische uitwerkingen. Die worden 
vastgelegd in een verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan voor 
de verschillende kwartieren. Dat is het moment en de concrete 
vervolgstap waarop concrete keuzes zullen worden gemaakt 
over de inpassing of vervanging van bestaande bebouwing in 
Boschveld.

Een eventuele voorkeur voor vervanging zal in dat licht goed 
moeten worden onderbouwd. Voor het wijkplan is alleen een 
eerste afweging gemaakt op grond van stedenbouwkundige en 
architectonische aspecten. Voor het maken van een definitieve 
afweging, spelen meerdere elementen een rol:

- De architectonische en stedenbouwkundige waarde 
- De inpasbaarheid van het gebouw of complex in het   

raamwerk van het wijkplan
- De bouwkundige staat
- De aanpasbaarheid van het gebouw of complex
- De financiële haalbaarheid van een (bouwkundige)   

opwaardering
- De bezettingsgraad van het gebouw of complex
- De afzetbaarheid van het gebouw of complex 
- Het woningtype 

De (on)mogelijkheden rond inpassing van bestaande gebouwen 
in deelgebied 1 zijn in kaart gebracht. Het is een verbeelding 
van de bestaande kwaliteiten in relatie tot het Wijkplan. Het 
gaat hier om een werkkaart met een signalerende functie, dat 
de onderlegger vormt voor nader onderzoek en uitwerking.

Op gebouwniveau zijn het Winkelcentrum en Grasso 
beschermde monumenten en panden, met monumentale 
tijdseigen architectuur. Deze hebben een formeel 
beschermde status. Daarnaast kan de architectonische 

kwaliteit van individuele panden worden versterkt door een 
stedenbouwkundig ensemble waarvan zij deel uitmaken. 
Paardskerkhofweg en de Copernicuslaan zijn hoogwaardige 
stedenbouwkundige structuren of ruimtes met de status van 
beschermd stadsgezicht, of krijgen de suggestie mee om ze 
deze status te verlenen. 
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1. Winkelcentrum Boschveld 
- Waarde: Het winkelcentrum wordt architectonisch zeer hoog gewaardeerd en heeft een 
monumentale status. Het bouwblok van het winkelcentrum wordt inclusief winkelplein 
stedenbouwkundig hoog gewaardeerd als entree van de wijk.
- Overwegingen: Het winkelcentrum is een belangrijke schakel in het raamwerk. Opwaardering 
van het bouwblok is noodzakelijk en gewenst.
- Voorstel: Uitgangspunt is om het blok te renoveren met respect voor de oorspronkelijke staat. 
De stedenbouwkundige kwaliteit zal worden versterkt door herinrichting van het winkelplein en 
toevoeging van een hoogteaccent aan de kop van het plein tpv de Celsiusstraat.

2. woningen ‘s-Gravesandestraat / Celciusstraat
- Waarde: De woonblokken zijn architectonisch kenmerkend voor de betreffende periode.
- Overwegingen: Stedenbouwkundig kunnen de bouwblokken in het raamwerk goed 
worden ingepast. Er is op stedenbouwkundige grond geen reden om sloopnieuwbouw toe te 
passen. Opwaardering van het bouwblok aan de Celsiusstraat is in relatie tot de nieuwe BBS 
noodzakelijk en gewenst.
- Voorstel: Voor het wijkplan is zowel sloopnieuwbouw als inpassen van deze woningen 
mogelijk. De studie naar herstructurering van het winkelcentrum en het Menno van 
Coehoornplein kan mogelijk andere kansen en mogelijkheden inzichtelijk maken.

3. basisschool Copernicuslaan
- Waarde: Het bouwblok wordt architectonisch laag gewaardeerd. 
- Overwegingen: Stedenbouwkundig gaat het bouwblok weinig relatie aan met de directe 
omgeving en de wijk, ondanks de grote potentie van de plek. Daar waar een prominent gebaar 
verwacht wordt aan de kop van het plein, trekt het gebouw zich terug en is nauwelijks zichtbaar. 
De locatie zelf is goed inpasbaar in het raamwerk. 
- Voorstel: Uitgangspunt is sloopnieuwbouw op deze locatie en ruimte te maken voor de BBS. 
Het nieuwe bouwvolume zal een sterke relatie aan moeten gaan met de directe omgeving; het 
winkelplein, het hart, de Copernicuslaan en de Celsiusstraat. 

4. Parousia
- Waarde: Het blok kan een architectonische meerwaarde zijn voor de wijk. 
- Overwegingen: Stedenbouwkundig beperkt het blok enigszins de mogelijkheden voor het 
doortrekken van de langzaam verkeer laan en het inpassen van de BBS, maar inpassing binnen 
het raamwerk blijft mogelijk. 
- Voorstel: Voor het wijkplan is zowel sloop als inpassen van dit gebouw mogelijk.

5. woning aan de Edisonstraat
- Waarde: De woning kan een architectonische meerwaarde zijn voor de wijk. 
- Overwegingen: Stedenbouwkundig beperkt het blok de inpassing van de nieuw te bouwen 
BBS en haar directe relatie tot het hart. De woning heeft een ongewenste verdraaiing in het 
nieuw te realiseren gebied (met name door het verdwijnen van de voorliggende Edisonstraat). 
Inpasbaarheid binnen het raamwerk is beperkt.
- Voorstel: Het voorstel is om deze woning te slopen en ruimte te maken voor de BBS.

6. bouwblok fase 2
- Waarde: De woonblokken zijn architectonisch kenmerkend voor de betreffende periode.
- Overwegingen: De blokken zijn goed inpasbaar in het nieuwe raamwerk. Vanuit de gedachte 
de Copernicuslaan te verbinden met het aanliggende woonkwartier is het verknippen van het 
lange bouwblok gewenst. Behoudens deze gedachten is er stedenbouwkundig geen reden om 
de blokken te slopen. Er is in 2005 reeds besloten dat sloop wenselijk is.
- Voorstel: Het voorstel is de blokken te slopen. Nader technisch onderzoek is gewenst.

7. schuine woonblokken Edisonstraat
- Waarde: Woonblokken met een nadrukkelijke architectonische verbijzondering.
- Overwegingen: Stedenbouwkundig is het gewenst om dit parkachtige gebied (het hart) meer 
openheid te geven en de bebouwing alzijdig te oriënteren. De bestaande bouwblokken passen 
goed in het nieuwe raamwerk, wel dienen de plinten en de bergingen aangepast te worden. 
- Voorstel: Uitgangspunt is om de bouwblokken in te passen en te renoveren. Sloop en 
herpositionering van de bergingen is noodzakelijk voor een alzijdige oriëntatie naar het 
parkachtige gebied.

8. woningen Marconistraat
- Waarde: Woonblokken die een architectonische meerwaarde kunnen zijn voor de wijk. 
- Overwegingen: Stedenbouwkundig is het gewenst om in het parkachtige hart meer 
openheid te geven en de bebouwing alzijdig te oriënteren. De huidige blokken kunnen worden 
opgenomen in het raamwerk, maar dit gaat in bepaalde mate ten koste van de openheid van 
het parkkwartier naar het hart. 
- Voorstel: Advies is om het meest noordelijke blok te slopen en te bezien of de andere blokken 
in te passen zijn (of sloopnieuwbouw). Aanpassing van de begane grond en herinrichting van de 
openbare ruimten is dan noodzakelijk. Nader onderzoek is daartoe vereist.

9.  bedrijfshallen
- Waarde: De hallen zijn architectonisch laag gewaardeerd.
- Overwegingen: De blokken vormen stedenbouwkundig een barrière in het hart en zijn niet 
inpasbaar in het raamwerk. De hal is momenteel tijdelijk in gebruik. 
- Voorstel: Het voorstel is om het bouwblok te slopen om plaats te maken voor woningbouw.

10. Overpad
- Waarde: Het overpad wordt architectonisch laag gewaardeerd. 
- Overwegingen: Het bouwblok vormt stedenbouwkundig een ongewenste verdraaiing in het 
plan en een barrière in de wijk. Het blok maakt een goede aanhechting van het stationskwartier 
aan het hart onmogelijk. De gebruikers krijgen een nieuw onderkomen buiten Boschveld en 
hergebruik van het gebouw is onmogelijk door haar niet flexibele structuur. Het bouwblok is niet 
inpasbaar in het raamwerk. 
- Voorstel: Het voorstel is om het bouwblok te slopen.

11. basisschool / buurthuis
- Waarde: Met name het schoolgebouw kan een architectonische meerwaarde zijn voor de wijk. 
- Overwegingen: De bouwblokken beperken in huidige vorm de gewenste stedenbouwkundige 
aanhechting van het stationskwartier aan het hart. De bouwblokken zijn dus beperkt inpasbaar 
in het raamwerk. 
- Voorstel: Voorstel is om het ‘buurthuis’ te slopen. Voor het wijkplan is zowel sloop als 
inpassen van het schoolgebouw mogelijk. Voor een definitieve keuze is nader onderzoek naar 
mogelijkheden voor herbestemming en stedenbouwkundige inpassing vereist.

12.  woningen Paardskerkhofweg
- Waarde: De twee woningen kunnen een architectonische meerwaarde zijn voor de wijk. 
- Overwegingen: Een inpassing van beide woningen is mogelijk, maar zal ten koste gaan van 
het aantal toe te voegen nieuwe woningen op die plek. 
- Voorstel: Voor het wijkplan is zowel sloopnieuwbouw of inpassen van deze woningen 
mogelijk. Nader onderzoek is vereist.
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13. bedrijfsbebouwing Paardskerkhofweg
- Waarde: De bedrijfsbebouwing wordt architectonisch laag gewaardeerd. 
- Overwegingen: De oriëntatie van het gebouw verschilt met het structuur van het nieuwe 
raamwerk. Een inpassing is mogelijk, maar zal ten koste gaan van het aantal toe te voegen 
nieuwe woningen op die plek. Het bouwblok is beperkt inpasbaar in het raamwerk. 
- Voorstel: Het voorstel is om het bouwblok te slopen nadat de huidige gebruiker (de 
afvalstoffendienst) is vertrokken om plaats te maken voor woningbouw.

14. bedrijfshallen Paardskerkhofweg
- Waarde: De bedrijfshallen hebben een architectonische structuur die een meerwaarde 
kan vormen voor het waterkwartier. Met name de wanden en de spanten van de hallen zijn 
kenmerkend.
- Overwegingen: Stedenbouwkundig versterkt de lange bakstenen gevel de identiteit van de 
Paardskerkhofweg. Het blok is goed inpasbaar in het raamwerk. 
- Voorstel: Het voorstel is om (delen van) de hal in te passen in de nieuwe structuur. Te denken 
valt aan een woon-werkgebouw met behoud en hergebruik van de bestaande gevels en 
spanten van de bedrijfshal.

15. PK14
- Waarde: Het gebouw is architectonisch kenmerkend voor de betreffende periode. 
- Overwegingen: Stedenbouwkundig vormt het blok geen belemmering voor het raamwerk en 
kan goed worden ingepast. Een sterkere wand aan de zijde van het toekomstige Grassoplein en 
parkzijde Hart is wenselijk, maar op korte termijn niet noodzakelijk. Er is op stedenbouwkundige 
grond geen noodzaak om (in een vroeg stadium) sloopnieuwbouw toe te passen. 
- Voorstel: Voor het wijkplan is zowel sloopnieuwbouw als inpassen van blok mogelijk. Op 
langere termijn is een transformatie of sloopnieuwbouw wenselijk, met name om een sterkere 
gevel aan de zijde van het plein te realiseren en wonen toe te voegen.

16. achterbouw Grasso
- Waarde: De stalen achterbouw van Grasso is architectonisch laag gewaardeerd. Daarentegen 
vormt de kenmerkende bakstenen wand rondom het terrein wel een architectonische 
verbijzondering die een meerwaarde kan zijn voor het waterkwartier. 
- Overwegingen: Op langere termijn is stedenbouwkundig een doorgang richting 
Veemarktkwartier wenselijk. 
- Voorstel: Voorstel is om de doorgang te realiseren bij herbestemming van het 
Grassocomplex. Voor het wijkplan is zowel sloopnieuwbouw als inpassen van de achterbouw 
mogelijk, maar het behouden van de bakstenen muur een uitgangspunt.

17. Grasso (kantoor + hallen)
- Waarde: Het Grassocomplex, kantoorstreng inclusief bedrijfshallen, wordt architectonisch zeer 
hoog gewaardeerd en heeft een monumentale status. De achterzijde van het complex is minder 
sterk.
- Overwegingen: In de toekomst zal aan de achterzijde het Grassoplein gesitueerd worden en 
zal er een langzaam verkeer laan door het complex lopen.
- Voorstel: Het voorstel is om bij herbestemming van het complex de achterzijde te versterken, 
bijvoorbeeld door een nieuwe kop te realiseren. Doorstroming en oriëntatie op de nieuwe 
langzaamverkeer laan is een uitgangspunt.

18. bedrijfshallen
- Waarde: De hallen zijn architectonisch laag gewaardeerd.
- Overwegingen: Stedenbouwkundig is het blok inpasbaar in het raamwerk.
- Voorstel: Het voorstel is om de hallen te slopen om plaats te maken voor woningbouw.

19. bedrijfshallen
- Waarde: De hallen zijn architectonisch laag gewaardeerd.
- Overwegingen: De hallen vormen stedenbouwkundig een grote klont in het waterkwartier en 
communiceren nauwelijks met de straat. De hallen zijn beperkt inpasbaar in het raamwerk.
- Voorstel: Het voorstel is om het bouwblok te slopen om plaats te maken voor woningbouw. 
Een goede doorstroming van het gebied en communicerende plinten zijn hierbij een 
uitgangspunt.

20. bedrijfshal Parallelweg
- Waarde: De bedrijfshal kent een architectonische structuur die een meerwaarde kan vormen 
voor het waterkwartier. Met name de wanden en de spanten zijn kenmerkend.  
- Overwegingen: Het blok is goed inpasbaar in het raamwerk.
- Voorstel:  Het voorstel is om (delen van) de hal in te passen in de nieuwe structuur. Belangrijk 
is het ‘openen’ van de gesloten plinten, zodat deze gaan ‘communiceren’ met de straat.

21.  bedrijfsbebouwing Paardskerkhofweg
- Waarde: De bedrijfsbebouwing zijn architectonisch laag gewaardeerd. 
- Overwegingen: Stedenbouwkundig schermt de bebouwing het achterliggende gebied af en 
communiceren de gevels niet met de Paardskerkhofweg. De hallen zijn beperkt inpasbaar in het 
raamwerk.
- Voorstel: Het voorstel is om het bouwblok te slopen om plaats te maken voor woningbouw. 

22. Woon/ bedrijfsbebouwing parallelweg
- Waarde: De woon/bedrijfsbebouwing kan een architectonische meerwaarde zijn voor de wijk.
 - Overwegingen: Een inpassing van beide blokken is mogelijk, maar zal ten koste gaan van 
het aantal toe te voegen nieuwe woningen. 
- Voorstel: Voor het wijkplan is zowel sloopnieuwbouw als inpassen van deze woningen 
mogelijk. Een afweging tussen inpassen en sloopnieuwbouw zal in het vervolg traject gemaakt 
moeten worden.

23. Laurusgebouw
- Waarde: De kantoorgebouw is architectonisch laag gewaardeerd. 
- Overwegingen: Stedenbouwkundig vormt ze geen belemmering voor het raamwerk en kan 
goed worden ingepast. Er is op stedenbouwkundige grond geen reden om sloopnieuwbouw toe 
te passen. 
- Voorstel: Voor het wijkplan is zowel sloopnieuwbouw als inpassen van dit gebouw mogelijk. 
Voorstel is om het kantoorgebouw in te passen.

24. Woningen Copernicuslaan
-- Waarde: De woonblokken kunnen een architectonische meerwaarde zijn voor de wijk. 
- Overwegingen: Stedenbouwkundig markeren ze de entree van de Copernicuslaan aan de 
zijde van de Oude Engelseweg. De woningen zijn reeds gerenoveerd. 
- Voorstel: Uitgangspunt is de bouwblokken te behouden.
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impressie fasering 2009-2012 impressie fasering 2012-2014

impressie fasering 2014-2017 impressie fasering 2017 ev.
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17. Planning en fasering

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op een aantal realisatie- 
faserings- en planningsaspecten van de vernieuwing van 
Boschveld.
De vernieuwing van Boschveld is een ingewikkelde opgave 
met een lange looptijd. Ingewikkeld vanwege de interne 
problematiek zoals het winkelcentrum, verplaatsen van het 
Overpad en de afvalstoffendienst, het opheffen van de stamlijn, 
de realisatie van een nieuwe school, de samenloop van 
nieuwbouw en renovatie en niet in het minst dat die vernieuwing 
plaatsvindt in een woonwijk waar ook nu gewoond dient te 
worden. Tijdens de verbouw gaat het wonen door!
In en rond Boschveld zijn diverse projecten te onderscheiden 
die elk hun eigen dynamiek hebben en in een aantal gevallen 
onderlinge afhankelijkheden. In het hiernavolgende zullen deze 
worden belicht.

- Bouwplan fase 1. De sloop en bouwrijpmaken zijn inmiddels 
afgerond. De bouw is gestart in de zomer van 2009. Oplevering 
medio 2011.

- Herinrichten openbare ruimte. Na gereedkomen van het 
bouwplan fase 1 zal uiteraard de directe omgeving woonrijp 
worden gemaakt, maar zal ook de Buys Ballot weg tot aan het 
Westerpark als “laan” worden ingericht. 

- Bouwplan fase 2. Uitgangspunt is dat de bewoners van fase 
2 de gelegenheid krijgen om met een sociaal plan naar fase 
1 te kunnen verhuizen. Aansluitend kan gesloopt en gebouwd 
worden. Dat betekent start uitvoering medio 2011 en oplevering 
woningen medio 2013. 

- Winkelcentrum. De aanpak van het winkelcentrum heeft 
wat planning betreft geen afhankelijkheden van andere 
ontwikkelingen. Bepalend zijn de voortvarendheid waarmee 
een plan kan worden opgesteld en de medewerking van private 
eigenaren. Realisatie zal plaatsvinden door een commercieel 
vastgoedontwikkelaar en Brabant Wonen. De ontwikkelaars 
moeten zich gesteund weten door de gemeente. De rollen van 
de gemeente zijn de invulling geven aan een restrictief beleid 
ten aanzien van veiligheid en openbare orde, het stimuleren 
van samenwerken van de diverse verenigingen van eigenaren 

en het ondersteunen van de winkeliersvereniging. 

- Brede Bossche School. Start bouw van een nieuwe BBS 
wordt voorzien medio 2011 op globaal op de huidige plek 
van de school. Afhankelijkheden zijn de voortgang van de 
planvorming. De school zal in gebruik worden genomen in 
het schooljaar 2013/2014. Daarna komt het huidige buurthuis 
c.a vrij voor herontwikkeling. Brabant Wonen zal de rol van 
projectleider vervullen. 

- Renovatie 4 woonblokken Brabant Wonen Copernicuslaan.
Brabant Wonen heeft besloten de 72 woningen (4 blokjes van 
18) tussen Copernicuslaan en Marconistraat te renoveren. De 
planning heeft geen noodzakelijke relatie met andere ingrepen. 
De werkzaamheden zullen begin 2010 zijn afgerond.

- Het doortrekken van de Parallelweg naar de 
Zandzuigerstraat. De planning is er op gericht om de 
procedures en planvoorbereiding medio 2011 afgerond te 
hebben. Ingebruikname van de weg wordt voorzien eind 2013.
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- Fly overs spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Nijmegen.
Besluitvorming en procedures zijn afgerond in 2010, realisatie 
wordt voorzien in 2011 en 2012. Medio 2010 moet duidelijk 
zijn wat de consequenties voor Boschveld zijn wat betreft 
milieuaspecten omdat het ontwerp tracé besluit dan in het 
besluitvormingstraject zit.

- Afvalstoffendienst. Er is een traject ingezet voor verplaatsing 
naar Treurenburg. De gemeenteraad heeft daartoe een besluit 
genomen. De planning gaat ervan uit dat deze verplaatsing is 
voltooid medio 2011. Het terrein komt dan ter beschikking van 
de vernieuwing van Boschveld. Er zal dan worden gesloopt, 
gesaneerd en bouwrijp worden gemaakt. Realisatie van het 
Hart van Boschveld kan dan plaatsvinden. Voor de planning 
betekent dat grofweg dat (woning)bouw op deze locatie kan 
plaatsvinden vanaf begin 2012. Het planningsrisico wordt 
gevormd door te volgen procedures op de locatie Treurenburg. 

- Overpad. De gemeente is met het Overpad in gesprek met 
als doel om deze school met ingang van het schooljaar 2011-
2012 op een locatie buiten Boschveld te kunnen laten starten. 

Het planningsrisico is het krijgen van overeenstemming en 
eventueel de te volgen procedures voor nieuwe huisvesting.

- Stamlijn. Over de stamlijn vindt overleg plaats met Heineken. 
Inzet is ontmanteling. Besluit moet worden genomen met 
de vaststelling van het wijkplan om de herontwikkeling van 
Boschveld niet te vertragen. 

- EKP. Het voormalige expeditie knooppunt is nu nog in handen 
van TNT. Inzet van TNT is om het onroerend goed af te stoten 
voor herontwikkeling. Afhankelijkheden zijn het definitieve tracé 
van de door te trekken Parallelweg en duidelijkheid over milieu-
invloeden van het spoor, met name de nieuw te bouwen fly 
overs.

- Grasso. De huidige gebruiker heeft een huurcontract voor 
onbepaalde tijd. De gemeente is eigenaar en maakt afspraken 
met Grasso over ingrepen die inhouden dat het bedrijf geen 
belemmeringen levert voor bouwen van woningen in de directe 
omgeving.

- Verbindingen. In het wijkplan is de ambitie weergegeven om 
verbindingen te maken met het Da Vinciplein en met de kop 
van ’t Zand. Daar zal nader onderzoek naar moeten worden 
gedaan.

Rekening houdend met bovenstaande is een fasering op te 
stellen die is weergegeven in het bijgaande balkenschema. 
Zoals al eerder gesteld is deze fasering geen blauwdruk. Het 
is een continu proces waar steeds de vinger aan de pols moet 
worden gehouden om zo te sturen op een optimaal resultaat. 
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bouwplan fase 1

openbare ruimte rond fase 1

bouwplan fase 2

winkelcentrum

brede bossche school

renovatie 4 flats copernicuslaan

doortrekken parallelweg

verplaatsen afvalstoffendienst

verplaatsen overpad

realisatie hart van boschveld
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wonen en typering kwartieren

parkkwartier, bestaande bebouwing

parkkwartier, nieuwe bebouwing

stationskwartier, bestaande bebouwing

stationskwartier, nieuwe bebouwing

waterkwartier, bestaande bebouwing

waterkwartier, nieuwe bebouwing

hart, bestaande bebouwing

hart, nieuwe bebouwing
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werken, bedrijvigheid en voorzieningen
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openbare ruimte en groen

laan
woonplein
woonstraat
Dieze / kade
bijzondere ruimte / plein
hart
parkrand
kadeweg
stadsentree brabanthallen
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plankaart bestaande situatie
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1.    winkelcentrum
2.    Parkkwartier
3.    BBS
4.    Hart
5.    Westplein
6.    Grasso
7.    Brabanthallen 
8.    haven
9.    kade
10.  Waterkwartier
11.  Oostplein
12.  Verkadefabriek
13.  Stationskwartier
14.  station
15.  Paleiskwartier
16.  Westerpark
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mogelijke invulling
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bebouwingshoogte
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inrichtingsplan openbare ruimte bouwblok A fase 1
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speelplekken

0-6 100m
0-12 400m
0-18 800m (wijkspeelplek)
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hondenuitlaatplekken

zoeklocatie uitlaatroute 
uitrenveld
zoeklocatie uitrenveld
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bomenwaarderingskaart
zeer waardevolle bomen
waardevolle bomen
minder waardevolle bomen
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Bomen in Boschveld

Bij de verdere uitwerking van het wijkplan wordt aandacht 
besteed aan de bestaande bomen. Er is hiervoor een 
waardering opgesteld (zie bomenwaarderingskaart). De 
bomen zijn ingedeeld in drie categoriën: 1. Zeer waardevolle 
bomen; 2. Waardevolle bomen; 3. Minder waardevolle bomen. 
De bomen zijn beoordeeld op beeldkwaliteit, vitaliteit en 
toekomstverwachting. Ook speelt mee of een boom onderdeel 
uitmaakt van een structuur. De kaart krijgt pas betekenis voor 
nieuwe ontwikkelingen die voortkomen uit het wijkplan. De 
omgeving van Prof. Keesomstraat en Concordia/Westerpark 
zijn niet opgenomen op de kaart, aangezien ontwikkelingen 
hier nog vrij recent zijn afgerond. De bomen in de omgeving 
van de Parallelweg/Spoorzone zullen worden gewaardeerd in 
het kader van het project Parallelweg-Noord. Bomen buiten de 
ontwikkelingen in het wijkplan vallen onder regulier onderhoud. 
De kaart is hierbij richtinggevend.

De zeer waardevolle bomen dienen bij ontwikkelingen te 
worden ingepast. Deze bomen bevinden zich vooral aan de 
randen van de wijk. Dit heeft te maken met de soortkeuze 
(veelal 1e grootte bomen) en met de gunstige groeiplaatsen 

(meestal in groenstroken). De hele groenstrook langs de Oude 
Vlijmenseweg inclusief de rij Platanen is waardevol. Dit is een 
belangrijke groenvoorziening voor de wijk, met een goede 
toekomstverwachting. De Esdoorns aan het begin van de 
Buys Ballotweg zijn als waardevol gewaardeerd, evenals de 
Platanen langs de Christiaan Huygensweg en de Lindes en de 
Vleugelnoten langs de Parallelweg. Al deze bomen zijn goed 
ontwikkeld, hebben nog een goede toekomstverwachting en 
goede groeiomstandigheden. 

Binnen in de wijk zijn er minder bomen die op eenzelfde 
manier als zeer waardevol  gewaardeerd kunnen worden. 
Ook dit heeft te maken met de soortkeuze (veel 3e grootte) 
en de groeiplaatsen (meestal in verharding). Bijzonder zijn 
de 3 Platanen op het speelterrein langs de Buys Ballotweg, 
de 4 Acacia’s op het pleintje bij de nrs. 28-42 van de Van 
Musschenbroekstraat, de Meidoorns en de Acacia op het 
pleintje bij de nrs. 20-34 van de Fahrenheitstraat en een aantal 
van de bomen rond de 4 appartementenblokken langs de 
Marconistraat. Achter het buurthuis aan de Edisonstraat staat 
een waardevolle Paardenkastanje. Aan de voorzijde staat een 
mooie Acacia.

In het Groene Hart van Boschveld staat nu een grote 
hoeveelheid Esdoorns. Helaas is de gezondheid van deze 
bomen zeer matig. Dit is goed te zien aan de slechte vertakking 
en de open kronen. Deze bomen kunnen nog wel 5 tot 10 jaar 
mee, maar zeker niet langer. Het is raadzaam om hier veel 
nieuwe forse bomen te planten (gezonde bomen in goede 
groeiplaatsen) zodat het Groene Hart in de toekomst ook echt 
groen zal zijn. De groep Esdoorns rondom het kunstwerk is wel 
goed. Deze zijn dan ook als waardevol gewaardeerd, evenals 
de dubbele rij Esdoorns langs de Celsiusstraat. 

Als verplantbaar zijn die bomen aangeduid die vitaal genoeg 
zijn en nog niet te groot om te kunnen verplanten. Dit zijn 
jongere bomen, die de afgelopen 10 jaar (vooral in het 
Stationskwartier en het Parkkwartier) zijn geplant. Deze bomen 
worden in principe gehandhaafd maar kunnen ook verplant 
worden. Alle bomen die als minder waardevol zijn beoordeeld 
kunnen bij nieuwe ontwikkelingen beter vervangen worden. 
Een nieuwe boom heeft dan veel meer kans zich tot een mooie 
boom te ontwikkelen.
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