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Een brede blik
op de thematiek

Nieuwe opzet 
van activiteiten

Verbinden met
kennispartners

Sterken van 
het platform

JAARVERSLAG 2017

‘Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) gaat op zoek naar wat we met elkaar delen 

en waar we dat doen’, kopte de voorpagina van ons jaaraanvraag 2017. Een breed 

scala aan activiteiten doet ons beseffen dat er diverse uitdagingen in en om de stad 

liggen: van duurzame energie opwekking en een inclusieve stad tot een gezonde 

voedselproductie. Deze actuele opgaven hebben op verschillende manieren een 

ruimtelijke implicatie en zullen op integrale wijze bekeken moeten worden. Kortom, 

een brede blik op de thematiek is wenselijk. De Spoorzone is een van die gebieden 

waar diverse ontwikkelingen en uitdagingen zich voordoen. Tijdens ‘Denksessie 

Spoorzone’ (oktober) zijn de ideeën voor deze stadswijk op een open manier 

besproken en bediscusseerd. 

De activiteiten hebben een nieuw jasje gekregen. Door nieuwe inzichten uit de 

curus ‘gespreksleiding’ van Bart Cosijn hebben we enkele activiteiten naar een 

professioneel niveau kunnen tillen, waarbij op de juiste momenten het goede 

gesprek kon worden aangegaan. Sindsdien hebben ook onze bezoekers een stem 

in het gesprek gekregen; we deden dit voor het eerst tijdens de ‘Rondetafel 

Energietransitie’, waarbij de ruimtelijke implicaties en complexiteit in de Bossche 

context werden verkend met verschillende experts, maar er ook ruimte aan de tafel 

was voor publiek. Ook het verkiezingsdebat is in nieuwe stijl opgezet: politici konden 

op verschillende (maar niet alle) thema’s ‘tijd’ inzetten om de zaal te overtuigen van 

hun standpunten. 

Omdat we een divers pallet aan thema’s hadden, legden we in 2017 ook contact 

met verschillende kennispartners; om vragen scherp te krijgen en samen activiteiten 

te organiseren, waarbij het BAI het ruimtelijk aspect vertegenwoordigd. Zo hebben 

we samen met Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch (thans Design Museum) een 

workshop voor kinderen georganiseerd. In twee middagen schetsten we in de stad, en 

tekenden en bouwden aan plattegronden en maquettes voor het gat in de Markt, het 

voormalige Pearl-pand dat in 2016 instortte. Deze eerste verkenning heeft geleid tot 

een goede band met het museum; ook in 2018 gaan we weer samenwerken, in een 

educatieproject en wellicht andere activiteiten. 

In gesprekken met partners bleken een aantal activiteiten door de actualiteit niet 

langer opportuun, zoals de voorgenomen gesprekken over de Pieckenpoort en die over 

een nieuwe betekenis van de bibliotheek. Op de volgende pagina vindt u een overzicht 

van alle partijen waaraan we ons afgelopen jaar verbonden. 

Met die drie pijlers, brede blik, samenwerking met lokale en landelijke partners én 

doeltreffende activiteiten vergrootten we onze slagkracht in de stad. Het BAI kan op 

deze manier inzicht geven in - en publieke betrokkenheid genereren bij - de actuele 

ontwikkelingen in de stad en de rol die ontwerpers daarin spelen. Een heldere 

communicatie heeft ons daar ook zeker bij geholpen. We zetten deze lijn graag met u 

voort!

Het groot verkiezingsdebat 



VERBINDINGEN

LOKAAL EN 
LANDELIJK

INSTELLINGEN

BREED PUBLIEK
EXPERTS EN 
STAKEHOLDERS

Het Bossche en landelijke 

publiek, verschillende 

(landelijke) kennispartners, 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch, 

Provincie Brabant, 

Stimuleringsfonds voor 

de Creatieve Industrie, 

Nederlandse Architectuurcentra waaronder 

Blast Breda, CAST Tilburg, Architectuurcentrum 

Eindhoven, BNA, 

Lokale, landelijke en 

internationale ontwerpers, 

onderwijsinstellingen 

waaronder JADS, Avans Bouwkunde, Koning 

Willem 1 College, Bureau Babel, BKKC, 

Woningbouwcoöperatie 

Brabant Wonen, Paadjes-

makers, RUW, Stads-

bibliotheek, Stedelijk 

Museum ‘s-Hertogenbosch, Foodsafari, 

Architectenbureau’s waaronder XVW architecten, 

Conceptenbouwers,  

Verkadefabriek, Koudijs Kafe 

en Lokaal, BPD, Droomstad 

Den Boschen, VOF 

Gasthuiskwartier, Verschoore 

Photo&camera en vele 

andere stakeholders
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VOORUITBLIK 2018

In de lange geschiedenis van het BAI werkten we vaak met jaarthema’s, zinnen of slogans die 

uitdroegen waar we ons mee bezig gingen houden. Onze projecten kregen er richting door en werden 

vaak relevant(er) doordat het jaarthema geregeld gelieerd was aan de actualiteit. In 2018 pakken we 

het een beetje anders aan. We gaan werken met drie dossiers, met actuele thema’s die relevant zijn 

voor de stad en die we kunnen spiegelen aan het landelijke. 

Binnen elk dossier wordt een jaar lang gewerkt aan een actueel thema, met lezingen, bezoeken, 

ontwerpen, gesprekken en bijvoorbeeld essays van gastauteurs. We bundelen hiervoor al onze kennis 

en inspiratie, delen ons netwerk en stellen dit alles voor iedereen beschikbaar. Aan het eind van het 

jaar worden de resultaten van de activiteiten samengevoegd en gepubliceerd: we vatten samen en 

trekken conclusies. 

De dossiers zijn daarmee dus veel meer dan naslagwerken van de BAI-activiteiten; ze bevatten 

uitgebreide en gevarieerde kennis die toegankelijk en relevant wordt gemaakt voor de diverse (doel)

groepen waarmee en waarvoor wij werken, variërend van een breed, algemeen publiek tot inhoudelijk 

geïnteresseerde vakspecialisten. 

Organisatorisch betekent deze aanpak dat we in 2018 al onze activiteiten binnen de dossiers plannen. 

De dossiers kunnen aanleiding geven tot vervolgdossiers in het jaar erop. En als de nieuwe manier 

van werken bevalt, kunnen we in de toekomst mogelijk zelfs werken met gastredacteurs voor de 

dossiers.

We zijn op dit moment druk met het bouwen aan een drietal dossiers die voortkomen uit gesprekken 

met onze partners in de stad maar ook uit de landelijke actualiteit:

Dossier Stadsontwikkeling: Spoorzones

Dossier Geschiedenis: Dertig jaar verandering 

Dossier Wonen: Nieuwe vormen van wonen 
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ENERGIETRANSITIE

ACTIVITEITEN
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De gemeente ‘s-Hertogenbosch beschrijft in haar Energietransitie-programma 2016-2020 de plannen 

om in 2020 een klimaatneutrale organisatie te zijn, en in 2050 zelf alle energie in de stad duurzaam 

op te wekken. Dit is een hele opgave, met behoorlijke ruimtelijke implicaties. Een windmolen 

kan al op veel verzet rekenen - hoe gaan we dan als stad deze doelen halen? Waar kunnen we 

energie opwekken en waar kunnen we juist besparen? De vraag rijst wat de ruimtelijke impact van 

klimaatambities eigenlijk is en hoe we daarmee omgaan. 

We kozen er bewust voor om deze avond als een rondetafelgesprek vorm te geven en niet als een 

debat. Het doel is immers om kennis te verzamelen en te delen, om standpunten te horen in plaats 

van te overtuigen. Aan de tafel namen de experts plaats maar er was ook ruimte voor publiek om aan 

te schuiven. Met als resultaat bijvoorbeeld tegenstanders van de geplande windmolens aan tafel, die 

deelnamen aan de zoektocht naar oplossingen in plaats van vanuit de zaal onvrede te laten horen. 

Ronde tafel energietransitie

16 mei 2017

30

Erwin Bosch (gemeente DB), Eltjo Kugel (provincie NB), Joep Mol (Bossche Windmolen West), 

Brechtje van Boxmeer (Ruimtevolk), Karlijn Kokhuis (Posad), Robin Janicki (architect). In de zaal ook 

vertegenwoordigers van belanghebbenden uit de omgeving van geplande windmolens.

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers

Verschillende stakeholders bij de rondetafel energietransitie

TRANSFORMATIE

ARCHITECTUUR

HIGH-RISE

PARK NAAR PARK

VERKIEZINGSDEBAT
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In dit debat gingen we met de kandidaten op zoek naar de ruimtelijke effecten van overheidsbeleid. 

De politici werd gevraagd om stelling te nemen in verschillende landelijke thema’s met een ruimtelij-

ke implicatie, zoals energietransitie, zorg, mobiliteit en sociaal beleid. De aanwezige politici kregen 

drie munten voor respectievelijk 30, 60 of 120 minuten spreektijd, die ze mochten verdelen over drie 

thema’s naar hun keuze. De sprekers gingen daarna in debat over het gekozen onderwerp, waarbij 

ook de zaal zich liet horen. De gekozen opzet zorgde voor een dynamisch debat, waarbij ook de zaal 

zich liet horen. Het verkiezingsdebat was een enorme organisatorische klus maar was met een volle 

zaal en goede discussie een groot succes. 

3 maart 2017, Verkadefabriek

90

Verkadefabriek, Bart Cosijn (gespreksleider), lokale kandidaten van VVD, PvdD, D66, GroenLinks, 

ChristenUnie, 50PLUS, PvdA, SP

Tijdens deze presentatie werd ingegaan op de betekenis en invloed van transformatie op de 

omgeving. Aan de hand van een aantal herkenbare projecten uit de stad werden deze onderwerpen 

aangesneden; er werd uitgelegd hoe de ontwerpen tegen de (on)mogelijkheden aanlopen van 

veranderingen binnen een gebouw, en hoe ook juist de context/omgeving van invloed kan zijn op 

het gebouw. Gastspreker was Bas van Mierlo (mede-eigenaar Houben/Van Mierlo) die werkt aan de 

transformatie van het oude Rijkswaterstaatgebouw. Na deze presentatie ontstond een breder gesprek 

over transformatie, waar ook de ontwikkelaars aan deelnamen. 

Architectencafé - transformatie van bestaand vastgoed

15 maart 2017

BNA Kring ’s-Hertogenbosch, Bas van Mierlo

De Paadjesmakers Marie José van der Linden (illustrator), Rijkert Knoppers (journalist) en Maarten 

Sterneberg (grafisch ontwerper) zijn alledrie enthousiaste wandelaars en kwamen samen tot het 

idee om wandelroutes uit te brengen in en om ’s-Hertogenbosch. Een van deze wandelingen is de 

Wandeling Moderne Architectuur die door ons gecommuniceerd werd.

Wandeling Moderne Architectuur

17 maart 2017

30

Paadjesmakers

In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het programmeren van films met een sterke 

architectonisch of stedelijk thema voor een breed publiek. Helaas was het weer zo slecht dat er 

amper publiek aanwezig was. We blijven wel nadenken over manieren om films op een aantrekkelijke 

manier aan te bieden. 

Buitenfilm: High-Rise

18 mei 2017, Koudijs Kafé

12 (het was verschrikkelijk weer)

Koudijs Kafé

Naast de Wandeling Moderne Architectuur was er dit jaar ook de Wandeling van Park naar Park, 

waar onder begeleiding van gidsen door de stad gelopen werd. 

Wandeling van Park naar Park

19 mei 2017

25

Paadjesmakers

Datum, plaats

Bezoekers

Partners en sprekers

Titel

Datum

Partners en sprekers

Titel

Datum

Bezoekers

Partner

Titel

Datum

Bezoekers

Partner

Titel

Datum

Bezoekers

Partner



Bezoek van Architectuur Centrum Veenendaal

Langs moderne Bossche architectuur

LOKAAL EN LANDELIJK
REFLECTEREND
LAAGDREMPELIG
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DENKSESSIE  
SPOORZONE

In 2017 besloten we alleen nog te discussiëren als er behoefte aan is, als de gevonden kennis 

ook daadwerkelijk ingezet kan worden. Gelukkig vonden we met de ontwikkelingen in de Bossche 

Spoorzone gelijk een case waar dit het geval is. Op deze avond, georganiseerd op locatie in een 

bedrijfsverzamelgebouw in het gebied, presenteerde de Ontwikkelingsmanager Spoorzone, Sonja 

van der Beek, de voorlopige plannen. Het doel van deze avond was een gesprek over de ideeën en 

het ophalen van informatie van de betrokkenen. Door deze avond als rondetafelgesprek vorm te 

geven ontstond een boeiend gesprek, waarbij de lege stoelen aan tafel gebruikt werden om vanuit 

de buurt over de plannen in gesprek te gaan. Met zeker 80 bezoekers en een goed gesprek werd er 

daadwerkelijk kennis verzameld, en daarmee het doel van de avond bereikt.

Denksessie Spoorzone

5 oktober 2017, Kleefkracht

80

met Sonja van der Beek (Ontwikkelingsmanager Spoorzone), Marco Broekman, Michael Bol (MBVDA, 

Conceptenbouwers), Patrick Kloth  (Kleefkracht), vertegenwoordigers van buurtbelangen.

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers

Interactieve denksessie over de Bossche Spoorzone
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SLOOPVISITE

DONGECENTRALE

UITLOKDAG 2017

ARCHITECTUUR

Architectuur is de kunst van het bouwen, slopen is de kunst van het transformeren. Om ook dit 

proces een plaats te geven organiseerden we in 2017 een sloopbezoek in plaats van de gebruikelijke 

architectuurvisite. Op het terrein van het Groot Ziekengasthuis werd eind mei nog druk gesloopt, 

waarbij de historische gebouwen in het open veld kwamen staan en de oude kelders van het 

ziekenhuis ineens zichtbaar werden. Vanuit de ontwikkelaar werden de plannen voor de bouw 

besproken, en ook de problemen die zo’n groot sloopproject in een drukke historische binnenstad met 

zich meebrengt. 

ArchitectuurSloopvisite

24 mei 2017 GZG-terrein 

40

VOF Gasthuiskwartier

In 2012 besloot de Provincie Noord-Brabant om de Donge-centrale te kopen (als een van de grote 

erfgoedcomplexen) met BOEi. Het doel is om gezamenlijk een herbestemming te vinden, zodat de 

gebouwen behouden blijven en deze cultuur niet verloren gaat. Maar welke bestemming? Op deze 

avond lichtte Joost de Bruijn de plannen toe. Nadat Joost de herontwikkeling van de Gruyterfabriek 

in ‘s-Hertogenbosch had afgerond, richtte hij Boost Herontwikkeling op. Na de voltooiing van 

PlantLab, werkt hij momenteel voor onder andere de Provincie Noord-Brabant, BOEi en verschillende 

commerciële organisaties aan herontwikkelopgaven.

Architectencafé – De Dongecentrale 

21 juni 2017 Koudijs Kafe

35

BNA, Joost de Bruijn

Op de Uitlokdag maken Havo- en VWO-leerlingen kennis met het culturele veld in hun eigen stad. 

Circa dertig organisaties, kunstenaars en makers bieden rondleidingen, workshops en presentaties 

van 45 minuten; elke leerling fietst een eigen route en bezoekt vier culturele instellingen. In 2018 

ondersteunde het BAI dit door de scholieren de mogelijkheid te geven om op bezoek te gaan bij het 

bureau van XVW Architectuur. 

Uitlokdag 2017

19 september 2017

Bezoekers: 20 per 45 minuten

Bureau Babel en XVW Architectuur

Op de Dag van de Architectuur verzorgden wij samen met de lokale BNA-kring en de Stadsbibliotheek 

een Wandeling Moderne Architectuur door de stad, met aandacht voor de stedelijke ontwikkelingen. 

Dag van de Architectuur: wandeling moderne architectuur (2)

17 juni 2017

31

Paadjesmakers, BNA en Stadsbibliotheek

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers
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Bezoekers
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PARK NAAR PARKWegens succes op herhaling

Wandeling van Park naar Park

6 oktober 2017

25

Paadjesmakers

Titel

Datum

Bezoekers

Partner



ARCHITECTUUR 
VOOR KINDEREN

Onze kinderworkshop in nieuwe vorm was een groot succes. Met de transformatie van het BAI - van 

vrijwilligersorganisatie naar een nieuwe structuur met programmamakers - kwam het educatieproject 

eerder wat in de verdrukking: het vroeg enorm veel tijd. In 2017 grepen we dit aan om het project 

opnieuw vorm te geven. Hierbij kozen we ervoor om de nieuw gevormde relatie met het Stedelijk 

Museum (nu: Design Museum) in een eerste samenwerking te verkennen. In twee middagen 

schetsten kinderen in de stad en tekenden en bouwden ze aan plattegronden en maquettes. De 

workshop vond plaats in het museum en werd ondersteund door een museumdocente. Deze eerste 

verkenning heeft geleid tot een goede band met het museum, en ook in 2018  gaan we weer 

samenwerken in een educatieproject.

Architectuur Workshop voor kinderen

17 en 18 oktober 2017

40 enthousiate kinderen

Met Stedelijk Museum (nu: Design Museum)

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers

Interactieve denksessie over de Bossche Spoorzone
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MARIËNBURG

FOTOWEDSTRIJD

GOOD NIGHT DESIGN

In opdracht van Kadans Vastgoed b.v. heeft BiermanHenket architecten een ontwerp gemaakt voor 

de Graduate School in de Mariënburg in ’s-Hertogenbosch. De Graduate School (JADS) is een nieuwe 

universitaire masteropleiding gericht op data science, een initiatief van de Universiteit van Tilburg en 

de Technische Universiteit Eindhoven.

In het hoofdgebouw van het complex zullen onderwijsruimten, studieplekken, werkplekken en 

overige facilitaire functies worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken, wordt het gebouw van 

een hedendaags comfort voorzien in de vorm van ventilatievoorzieningen, akoestische maatregelen 

en overige technische voorzieningen zoals elektra en data. Duurzaamheidsmaatregelen worden 

getroffen door het isoleren van de ramen en het maken van duurzame installaties. Yvonne Segers - 

van Wilderen is projectarchitect en binnen het managementteam verantwoordelijk voor nieuwbouw-, 

transformatie-, en interieurprojecten; op deze avond vertelde zij over dit bijzondere project. 

Architectencafé – Klooster Mariënburg

11 oktober 2017 Koudijs Kafé

35

Partners/sprekers: BNA Kring ’s-Hertogenbosch, Yvonne Segers (Bierman Henket Architecten)

De fotowedstrijd ontwikkelde zich in 2017 van zorgenkindje tot groot succes. Het thema ‘Deel je 

stad’ leek aanvankelijk wat moeilijk te vangen in beeld, maar na een zorgwekkend trage start kwam 

de wedstrijd tegen het naderen van de deadline gelukkig toch goed op gang. Uiteindelijk waren we 

zeer tevreden met 82 deelnemers, en een drukbezochte prijsuitreiking en expositie. Juryleden Theo 

Verbruggen (verslaggever NOS en Omroep Brabant) en Stijn Poelstra (architectuurfotograaf Stijnstijl 

fotografie) letten op de kwaliteit van het beeld, maar ook op de relatie met het onderwerp van de 

gedeelde stad. 

Fotowedstrijd - deel je stad

20 maart tot 20 oktober 2017, Koudijs Lokaal

Bezoekers: 120, deelnemers: 82

Verschoore Photo&Camera Services, Theo Verbruggen (verslaggever NOS en Omroep Brabant) en 

Stijn Poelstra (architectuurfotograaf Stijnstijl fotografie), Iris van Zelderen (Digital Analog) en Koudijs 

Keuken

In 2017 zochten we naar een uitdagend onderwerp voor de ontwerpwedstrijd, een kleine opgave met 

een realistisch karakter. De ontwikkelingen op de Tramkade in de Bossche Spoorzone boden hier 

uitkomst. In het plan voor de tijdelijke ontwikkeling van de monumentale Koudijsfabriek werd gezocht 

naar de realisatie van een serie opzichzelfstaande hotelkamers die op de vloeren konden landen. Dit 

werd dan ook de opgave. Met een nadruk op slaapcomfort, hergebruik van materialen en flexibiliteit 

in plaatsing was dit een goede, uitdagende opgave. Uiteindelijk zijn 36 ontwerpen beoordeeld door de 

jury met daarin Michael Bol (MBVDA, Conceptenbouwers, ontwikkelaar Koudijsfabriek), Ted Nooten 

(ontwerper met atelier in de fabriek), Frank Meijer (landschapsontwerper MTD) en Wim van der Steen 

(general manager Mövenpick Den Bosch). De vormgevers van Nearest Neighbour ontwikkelden voor 

ons een fantastische poster voor de prijsvraag die, geheel in lijn met de opgave, in het donker licht 

gaf.

Ontwerpwedstrijd Good Night Design

15 juli tot 20 oktober 2017 Koudijs Lokaal

Bezoekers: 120, Deelnemers: 36

Partners: Conceptenbouwers, Nearest Neighbour, Koudijs Keuken, Michael Bol (MBVDA, Concepten-

bouwers, ontwikkelaar Koudijsfabriek), Ted Nooten (ontwerper met atelier in de fabriek), Frank Meijer 

(landschapsontwerper MTD), Wim van der Steen (general manager Mövenpick Den Bosch).  

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers

Titrl

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers



‘Binnenhuif’ van Roel van Loon en Mickael van Es (winnaars Good Nigh Design)

Foto Hans Rijkers (winnaar fotowedstrijd)

ACTUEEL 
VERBINDEND
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WIJKVERNIEUWINGDeze avond stond in het teken van de wijkvernieuwing, waarbij we een lokaal project konden 

spiegelen aan een project in Amsterdam dat internationale bekendheid en erkenning kreeg. De avond 

startte met een presentatie vanuit de woningbouwcorporatie en architect over de transformatie van 

de Bossche wijk Orthen, waarbij ook uitvoerig ingegaan werd op de problemen van het gefaseerd 

werken in een wijk die gewoon moet blijven functioneren. Hierna ging Xander Vermeulen Windsant 

in op de transformatie van Kleiburg in de Amsterdamse Bijlmer - van restant van een verouderd 

stadsidee tot hippe klusflat. Na deze presentatie werd er uitgebreid gesproken over de problemen en 

kansen in wijkvernieuwing op grote en kleinere schaal. 

Avond over Wijkvernieuwing

15 maart 2018 (uitloop), Koudijs Lokaal

35

Partners/sprekers: Xander Vermeulen Windsant (XVW Architectuur), Jeroen Peeters (Brabant Wonen) 

en Geert Bosch (Hilberink Bosch Architecten)

Titel

Datum

Bezoekers

Partners en sprekers

Jeroen Peeters (Brabant Wonen) over de ontwikkelingen in Orthen-Links
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DIGITALE NETWERKENDen Bosch heeft eindelijk een eigen universiteit, en nog een met Data Science als onderwerp ook! 

Omdat de Pokemon-rage langzaam uitgedoofd was, kozen we ervoor om eerst in te gaan op welke 

digitale revolutie er nu gaande is; in het programma rond digitale netwerken in de stad konden we 

JADS niet links laten liggen. Tijdens dit bezoek kregen we een rondleiding door het pas getransfor-

meerde gebouw, maar ook een lezing van de directeur onderwijs over wat Data Science is en wat het 

voor ons en onze gebouwde omgeving kan betekenen.   

Digitale Netwerken: bezoek en lezingen Jheronimus Academy of Data Science

21 maart 2018 (uitloop), JADS in Klooster Mariënburg
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Partners en sprekers: JADS, Angelique Penners (Directeur Operations) en Willem-Jan van den Heuvel 

(Directeur Onderwijs)
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Voedselnetwerken

Biebdebat

Pieckenpoort

Nieuwe mobiliteit

UITGESTELD OF INGEHAALD DOOR DE REALITEIT

Het BAI organiseerde, in samenwerking met Anne Reijnders (Food Embassy), op zaterdag 2 juni een 

‘foodsafari’ in en om de stad. Thema: Voedsel & de stad. Tijdens de gratis fietstocht van ongeveer 4 

uur ontdekten we welke rol voedsel speelde in het ontstaan van steden, hoe de productie er later uit 

verdween en hoe die nu op verschillende manieren in de stad terug lijkt te komen. Zo bezochten we 

o.a. de Brabanthallen, we zagen waar in de stad nu nog voedsel wordt geproduceerd (en proefden 

ervan) en onderzochten hoe belangrijk eten is in een nieuwe stadswijk, het Paleiskwartier.

Het debat over de rol van bibliotheken in de kenniseconomie werd ingehaald door de realiteit, met 

name door de lokale verkiezingen. De geplande fusie van de Bossche Stadsbibliotheek met de muziek-

school en culturele marktplaats Bureau Babel ging gepaard met flinke heisa; niet alleen de organi-

satie, maar ook het samenvoegen van drie clubs in twee gebouwen die verbonden moeten worden, 

leverde gedonder op. Omdat dit ook politiek gevoelig lag in de aanloop naar de lokale verkiezingen, 

hebben we in overleg met de Bibliotheek besloten om een breed gesprek in de stad over de rol van de 

bieb in de stad uit te stellen totdat het iets rustiger is, en een debat ook daadwerkelijk zin heeft.

Een avond over de geschiedenis van de stad en architectuur levert altijd vuurwerk op in 

‘s-Hertogenbosch. Voor het plein waaronder de restanten liggen van de middeleeuwse Piekenpoort, 

die sommigen uit de stad graag teruggebouwd zien worden, is dit nog meer zo. Er wordt op dit 

moment gewerkt aan een plan, maar omdat dit in de stad en ook in de politiek een gevoelig 

onderwerp is konden we over het ontwerp geen gesprek of presentatie van de plannen organiseren. 

Als er uiteindelijk gekozen wordt voor één van de varianten, gaan we over dit onderwerp alsnog iets 

organiseren.

Omdat wij nieuwe mobiliteit opgevat hebben als een regionale opgave, probeerden we om met 

meerdere partijen tot een activiteit te komen. We spraken met gemeente, provincie en andere 

architectuurcentra over plannen maar uiteindelijk leidde dit helaas tot niets. Misschien is het thema 

nog niet genoeg geland. We houden het onderwerp in de gaten en proberen het, hopelijk met 

Brabantse partners, op een later moment alsnog onder de aandacht te brengen.



GASTHEER IN DE STAD

VeenendaalVoor Architectuurcentrum Veendaal dat een bezoek bracht aan ‘s-Hertogenbosch organiseerden 

we een wandeling langs de interessantste delen van de stad op het gebied van architectuur en 

stedenbouw. Het bezoek trapte af met de film Made in Den Bosch en trok toen door de stad. 

Bezoek Architectuurcentrum Veenendaal

15 maart 2018 (uitloop), Koudijs Lokaal
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Architectuurcentrum Veenendaal
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Eten en architectuur

Eten en architectuurKim de Smit vroeg ons voor een bedrijf een rondleiding door de stad te organiseren met aandacht 

voor zowel eten als architectuur. Samen met haar ontwikkelden we een fietstocht langs de belang-

rijkste plekken op het gebied van architectuur en stedenbouw in en rond het centrum, waarbij ook de 

meer toonaangevende plekken in de Bossche horeca werden aangedaan. Ondanks het matige weer 

was de fietstocht (met twee groepen) een groot succes. De combinatie van onze expertise met die van 

andere partijen levert interessante activiteiten en ideeën op.   

Fietstocht over eten en architectuur

Zaterdag 1 juli 2017
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Kim de Smit (Foodsafari), Mariapaviljoen, Koudijs Kafe, Coffeelab, Café Herman
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