VOORWOORD

IN JANUARI 2020 STARTTEN WE OP VOLLE KRACHT. HET NIEUWE PROGRAMMA ZOALS
WE DAT IN 2019 WAREN GESTART WAS AL BEHOORLIJK OP STOOM. TOT ECHTER CORONA
ROET IN HET ETEN GOOIDE EN ER EEN LOCKDOWN WERD AFGEKONDIGD, DIE EEN
GROOT DEEL VAN ONS PROGRAMMA ONUITVOERBAAR MAAKTE.
Kort daarop kwam het nieuws dat, door
omstandigheden gedwongen, de gemeente
’s-Hertogenbosch onze subsidie voor 2021
moest halveren, ondanks lof en frequente
samenwerking met het BAI. Een fikse
aderlating die ons voortbestaan even danig
aan het wankelen bracht.
Van de nood hebben we een deugd gemaakt,
en we hebben de tijd die vrijkwam wegens
het wegvallen van fysieke activiteiten
gebruikt om orde op zaken te stellen: Er is
een nieuwe website gebouwd, we hebben
ons ingespannen om een breed georiënteerd
Comité van Aanbeveling samen te stellen,
en we hebben het sponsorprogramma dat
we al hadden voorbereid, versneld op gang
gebracht om het voortbestaan van het BAI
veilig te stellen.

Op het moment van schrijven is gebleken
dat onze inspanningen van afgelopen
jaar vruchten hebben afgeworpen. Een
aantal vooraanstaande bedrijven heeft hun
betrokkenheid bij het BAI inmiddels vertaald
in een welkome sponsoring. Niet alleen
hebben we een financieel probleem opgelost,
we hebben eveneens een doel bereikt dat we
ons al eerder hadden gesteld: we hebben ons
draagvlak en ons netwerk verbreed.
Het biedt ons een bredere ruimte om door
te gaan met dat waar we al vijfentwintig
jaar de stad en de inwoners mee bedienen:
een constructieve bijdrage aan de kwaliteit
van de gebouwde omgeving in en om
‘s-Hertogenbosch.
Roel van Lent
Voorzitter Bosch Architectuur Initiatief

ACTIVITEITEN 2020
IN JANUARI 2020 STARTTEN WE OP VOLLE
KRACHT MET EEN DRUKBEZOCHTE VISITE AAN
HET GASTHUISKWARTIER EN EEN BAIPRAAT 3
OVER HET THEATER AAN DE PARADE. DOOR DE
REGELGEVING RONDOM CORONA MOESTEN
WE HET PROGRAMMA DRASTISCH AANPASSEN
VISITE
GASTHUISKWARTIER | jan
i.s.m Heijmans, AM, West 8

BAIPRAAT 03
THEATER a/d PARADE | 13 feb
i.s.m NOAHH, Bossche Brouwers

EDUCATIE
SITUATED DESIGN | maart - juni
AKV St Joost, Buro Kade

COMMUNICATIE
NIEUWE WEBSITE | mei - aug
i.s.m Nils Hendriks

DOSSIER
RECENTE GESCHIEDENIS | aug
artikelen in Brabants Dagblad

INSPIRATIEBANK
THUIS in de TOEKOMST | sept
oproep tot inzenden goede voorbeelden voor wonen in Den Bosch

DOCUMENTAIRE
GEBRUIKTE STENEN | 10 sep
i.s.m Johan van Kempen, Omroep
Brabant

FILM
De Rijksbouwmeester | 17 sep
i.s.m TIAFF, Verkadefabriek, ACE,
BLAST

FILM met lezing
HIGH RISE | 30 sep
i.s.m Frans Schilder, Verkadefabriek

FILM met lezing
INFINITY HAPPINESS | 21 okt
i.s.m Sjoerd Soeters (PPHP), Verkadefabriek

RONDE TAFEL GESPREK online
THUIS in de TOEKOMST: Ouderen|
30 okt
i.s.m. Academie voor Beeldvorming

VERVALLEN / UITGESTELD
FILM met lezing
RIDGE| 15 dec
i.s.m Joks Janssen, Verkadefabriek
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De tijd die vrijkwam wegens het wegvallen van
fysieke activiteiten, hebben we gebruikt om
onder andere een nieuwe website te bouwen.
De website was verouderd en stelde ons niet in
staat om op een goede manier digitaal contact
te onderhouden met ons publiek, terwijl dat
juist nu zo belangrijk was en nog steeds is.
Daarnaast hebben we de mogelijkheden die er
nog waren aangegerepen om ons programma
alsnog vorm te geven. Zo verschenen er onder
andere artikelen over de recente geschiedenis in
de krant, hebben we online gesprekken gevoerd,
en konden een aantal van onze films met
introductie toch nog doorgaan.

VISITE
GASTHUISKWARTIER
EN LEZING EDZO
BINDELS (WEST 8)
IN JANUARI 2020 WAREN DE EERSTE
WONINGEN VAN HET GASTHUISKWARTIER
OPGELEVERD EN WERD DE RUIMTELIJKE
STRUCTUUR LANGZAAM ZICHTBAAR.
BAI organiseerde een rondgang door
het gasthuiskwartier onder leiding van
architectonisch supervisor Edzo Bindels (partner
West8), Marcel Janssen van Gasthuiskwartier
VOF en Reinout Crince, stedenbouwkundige bij
de gemeente ´s-Hertogenbosch.
Tijdens de rondleiding en aansluitend bij de
lezing gaf Edzo Bindels (directeur en partner bij
West 8) een toelinchting over het ontwerp- en
bouwproces van het Gasthuiskwartier, dat met
de verschillende stadspanden en de autovrije
openbare ruimte past bij de opbouw en sfeer
van de historische Bossche binnenstad. Vof
Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband
van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en
Heijmans, realiseert de transformatie van het
GZG-terrein naar het Gasthuiskwartier.
Deze visite werd goed bezocht en trok ca 80
bezoekers
i.s.m Gasthuiskwartier VOF, West 8, gemeente
's-Hertogenbosch

BAIPRAAT #03
NOAHH OVER HET
THEATER AAN DE
PARADE
OP DONDERDAG 13 FEBRUARI
ORGANISEERDEN WE DE DERDE BAI
PRAAT, EEN INFORMELE BIJEENKOMST
VOOR (BOSSCHE) ARCHITECTEN,
ONTWERPERS, STADSONTWIKKELAARS
EN GEÏNTERESSEERDE PROFESSIONALS.
THEMA DEZE MIDDAG: HET NIEUWE THEATER
AAN DE PARADE. OVER HOE EEN ONTWERP
KAN BIJDRAGEN AAN HET PUBLIEKE EN
DYNAMISCHE KARAKTER VAN DE STAD.
Tijdens deze BAIPRAAT lichtte Patrick Fransen
van architectenbureau NOAHH toe hoe zij
als bureau de opgave van een schouwburg in
hun architectuur benaderen; het van oudsher
institutionele karakter van de schouwburg
verandert in hun opzet in een multifunctionele
en inclusieve ontmoetingsplek.
Daarvoor worden de openbare ruimten
doorgetrokken in het gebouw en verbonden met
de bestaande publieke ruimte. Zo bevordert de
schouwburg niet alleen de publieke kwaliteit,
maar leidt het ook tot andere ontwerpkaders op
het vlak van gebruik, tijd en functie. Stephanie
Lama lichtte toe hoe deze keuzes werden
gemaakt, en waar ze toe moeten leiden.
i.s.m NOAHH, Bossche Brouwers

NIEUWE WEBSITE
DE OUDE WEBSITE WAS VEROUDERD EN
STELDE ONS NIET IN STAAT OM OP EEN
GOEDE MANIER DIGITAAL CONTACT TE
ONDERHOUDEN MET ONS PUBLIEK, TERWIJL
DAT JUIST NU ZO BELANGRIJK WAS EN NOG
STEEDS IS.
Op de nieuwe website is een stuk
overzichtelijker: het programma is goed
vindbaar, verslagen kunnen worden
teruggelezen, video's van online gesprekken
kunnen worden teruggekeken. Daarnaast
hebben we de mogelijkheid om inspiratiebanken
te openen, welke een online ondersteuning
vormen voor ons programma per thema. Bij elke
inspiratiebank is er de mogelijkheid om op het
online forum de discussie voort te zetten die we
met ons programma hebben opgestart, en om
inspirerende voorbeelden aan te leveren voor het
Den Bosch van de toekomst,
i.s.m Nils Hendriks

INSPIRATIEBANK #1
THUIS IN DE
TOEKOMST
OPROEP TOT INZENDEN VAN VOORBEELDEN
VOOR WONEN IN DEN BOSCH.
BAI BIEDT MET DE INSPIRATIEBANK EEN
PLATFORM OM, VANUIT HET VAKGEBIED, BIJ
TE DRAGEN AAN TOEKOMSTSCENARIO’S VOOR
’S-HERTOGENBOSCH EN DE REGIO.
We roepen vakgenoten en liefhebbers op om
referenties, foto’s en columns te delen van
inspirerende projecten, die als voorbeeld kunnen
dienen voor de vormgeving van het Den Bosch
van de toekomst
Aan de hand van de thema's die we behandelen
openen we steeds een bijbehorende
inspiratiebank.
Geinteresseerden en vakgenoten kunnen
bestaande of nieuwe plannen indienen,
eigen plannen of van anderen, uit binnen- of
buitenland.
Zo bouwen we met het publiek aan een catalogus
van inspirerende voorbeelden die bijdraagt aan
de beeldvorming en vormgeving van de regio, en
blijven we het gesprek erover voeren.

ONLINE GESPREK
‘THUIS IN DE
TOEKOMST: HOE
WILLEN OUDEREN
WONEN'
‘HOE ZORGEN WE MET ELKAAR DAT DE
WENSEN VAN (GROEPEN) OUDEREN
GEREALISEERD WORDEN, OM ZO TE KOMEN
TOT BETAALBARE PASSENDE WONINGEN VOOR
ALLE OUDEREN: ARM EN RIJK, ALLOCHTOON
EN AUTOCHTOON? OP PAPIER LIJKEN WE
ALLEMAAL DEZELFDE AMBITIE TE HEBBEN;
HOE KOMT HET DAN DAT ER NOG STEEDS TE
WEINIG INITIATIEVEN OPGESTART WORDEN?’
Op vrijdag 30 oktober ging BAI over dit
thema in gesprek met vertegenwoordigers
van ouderenorganisatie, gemeente, architect,
initiatiefnemer, wijkwerker; ze gingen met elkaar
in gesprek over bovenstaande vraag.
Het gesprek had als doel om te komen
tot een aantal inzichten in hoe de
woningbouwvraagstukken voor ouderen
sneller opgepakt kunnen worden. Het werd
een vruchtbare dialoog waarin de kern van
het probleem ingekaderd werd, en waarin de
betrokken zich committeerden aan een vervolg.
De bijeenkomst is in samenwerking met de
Academie voor Beeldvorming tot stand gekomen

en vormde onderdeel van het programma ‘Lang
Leve…!’ waarin de beeldvorming over oud
worden in ‘s-Hertogenbosch centraal staat.
Sprekers:
Ivar Schoppema (gemeente ’s-Hertogenbosch)
Nel Willekens (Wakkeren Ouderen)
Yvonne de Lege (CPO Groep Droomhuis)
Jannie Vinke (ANA Architecten)
Pieter Graaff (Open Kaart)
Mireille Knape (BPD)
Monique Buurma (Farent)
Moderator
Klaas Burger (Academie voor Beeldvorming)

I.S.M. TIAFF:
FILM DE RIJKSBOUWMEESTER
DE RIJKSBOUWMEESTER IS DE
BELANGRIJKSTE ADVISEUR VAN DE REGERING
OP HET GEBIED VAN ARCHITECTUUR
EN STEDENBOUW EN HEEFT ALS
OPDRACHT OM DE ARCHITECTONISCHE EN
STEDENBOUWKUNDIGE KWALITEIT VAN
RIJKSGEBOUWEN TE BEVORDEREN EN DE
REGERING TE ADVISEREN OVER DE HEIKELE
KWESTIES OP HET GEBIED VAN RUIMTELIJKE
ORDENING EN LEEFOMGEVING. HIJ IS
TEGELIJK CREATIEF DENKER, AANJAGER EN
BOEGBEELD.
Momenteel wordt deze functie vervuld door
de architect en stedenbouwkundige Floris
Alkemade. De camera volgde Floris Alkemade
drie jaar lang op zijn missie om de snelle
veranderingen in onze leefomgeving aan te
pakken met creatieve oplossingen die ons land
verbeteren.
De onafhankelijke documentaire 'De
Rijksbouwmeester - de kracht van de
verbeelding' is een coproductie van AdeL
Producties en Multi Media Impuls.
De film is tot stand gekomen met steun van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het
BPD Cultuurfonds.
De Rijksbouwmeester | 17 sep
i.s.m TIAFF, Verkadefabriek, ACE, BLAST

PANELGESPREK MET
FLORIS ALKEMADE,
ELMA VAN BOXTEL
EN LYONGO JULIANA
DE STAD IS HOT, OVERAL TER WERELD
VERHUIZEN MENSEN MASSAAL NAAR STEDEN
EN PLOTS WAS DAAR EEN HARDNEKKIG
VIRUS DAT HET STEDELIJK LEVEN TOT
STILSTAND BRACHT. HET SUCCES VAN DE
STAD IS GEBASEERD OP NABIJHEID VAN EN
INTERACTIE TUSSEN MENSEN. EN PRECIES
HET OMGEKEERDE IS NODIG OM HET VIRUS
TE BESTRIJDEN. INEENS ZIJN DE MEEST
PUBLIEKE PLEKKEN EEN BEDREIGING VOOR
DE VOLKSGEZONDHEID EN VEILIGHEID.
In zijn periode als Rijksbouwmeester stelt
Floris Alkemade de sociale agenda rondom
architectuur en de stad centraal. Elma van
Boxel, mede-oprichter van ZUS [Zones Urbaines
Sensibles], werkt aan ontwerp en onderzoek in
het brede spectrum van stedenbouw, architectuur
en landschapsarchitectuur. Voortdurend
kritisch onderzoek resulteert in publicaties
zoals het boek City of Permanent Temporality.
Lyongo Juliana is directeur van OZ Caribbean
en onderzoekt momenteel als Architect in
Residence (AiR) bij ARCAM Architectuurcentrum
Amsterdam de mate van diversiteit en
inclusiviteit in architectuur.
Onder leiding van Saskia van Stein gingen
Floris Alkemade, Elma van Boxel en Lyongo
Juliana in gesprek over de rol van ontwerp bij

maatschappelijke vragen zoals de inclusieve en
exclusieve stad.’
De Rijksbouwmeester | 17 sep
i.s.m TIAFF, Verkadefabriek, ACE, BLAST

FILMREEKS
LEEFOMGEVINGEN
HIGHRISE
MET INLEIDING
DOOR FRANS
SCHILDER
“A NEW SOCIAL TYPE WAS BEING CREATED
BY THE APARTMENT BUILDING, A COOL,
UNEMOTIONAL PERSONALITY IMPERVIOUS
TO THE PSYCHOLOGICAL PRESSURES OF
HIGH-RISE LIFE, WITH MINIMAL NEEDS
FOR PRIVACY, WHO THRIVED LIKE AN
ADVANCED SPECIES OF MACHINE IN THE
NEUTRAL ATMOSPHERE. THIS WAS THE
SORT OF RESIDENT WHO WAS CONTENT TO
DO NOTHING BUT SIT IN HIS OVER-PRICED
APARTMENT, WATCH TELEVISION WITH THE
SOUND TURNED DOWN, AND WAIT FOR HIS
NEIGHBOURS TO MAKE A MISTAKE.”
― J.G. BALLARD, HIGH-RISE
Frans Schilder van het planbureau voor de
Leefomgeving begon zijn introductie met de
mededeling dat hij vanavond geen oplossingen
zou geven voor hoe de regio Den Bosch om moet
gaan met de woningbouwopgaven. ‘ik heb geen
plan voor Den Bosch’. Maar ‘ga anders te werk
dan in de film HighRise’. Dat bleek na het zien
van de destructieve film geen overbodig advies.

Frans Schilder geeft in zijn presentatie
inzicht in de complexiteit om kaders te
vormen voor het werkveld van de toekomstige
woningbouwopgaven. Moeten we alles
binnenstedelijk ontwikkelen (Highrise) of gaan
we ‘naar buiten’ met vinex of tinyhouse. De
opgave is hoe dan ook ingewikkeld en met de
strijd die nu gestreden moet worden om de eerste
stap te kunnen maken op de woningbouwladder
legt hij een relevante link met de film Highrise
waar het gevecht draait om hoger op de sociale
piramide te komen.
De moeilijkheid ligt mede in de onzekerheid
van demografische groei, maar ook door de
regionale belangen, diverse beleidsschalen en
een complexe mix van verschillende claims op de
ruimte. Hij laat letterlijk zien hoe de uitkomsten
kunnen verschillen door anders aan de
knoppen van de variabelen te draaien. ’sectorale
oogkleppenverhaal’ ligt op de loer en hiermee
geeft hij de ‘beleidswereld een veeg uit de pan’.
Later in zijn presentatie kan Frans Schilder
de verleiding toch niet weerstaan om zijn
persoonlijke kijk op de materie te geven,
beginnende met ‘De trek naar de stad; het hoeft
niet; je kan andere keuzes maken. Je hoeft er
geen Manhatten van te maken’. Zo is hij meer
genegen om nog meer naar het kleine te kijken;
naar de kleine leefomgeving. ‘het ergste wat je
kan doen is een minister met ambtenaren in een
toren in Den Haag, die een viltstift pakt en op
een kaart van NL gaat tekenen waar je wel en niet
mag bouwen
‘Je moet de woningbouw opgave terugleggen
in de regio. Sturing moet regionaal en lokaal
gebeuren.’ Dat is zijn persoonlijke overtuiging.

Een ‘kleine korrel’, zoals uit de zaal als
opmerking kwam, lijkt dus essentieel in de
huidige planvorming.
In de film Highrise wordt deze schaal van de
mens centraal gesteld in een ontsporende
woongemeenschap in een toren. De druk van
de sociale hiërarchie en de beperkte privacy,
waar ‘the architect’ te weinig oog voor had, en
de hoogmoed van het kunnen scheppen van
zijn utopische microwereld bleken de kiemen te
zijn waaruit een gewelddadige en seksistische
samenleving groeide. Plannen maken voor de
toekomstige leefomgeving lijkt ook op schaal
van een gebouw niet geheel zonder risico’s.
zijn identiteitsbepalend’, vindt hij, en daarom
zijn ‘schaal en maat van hoogbouw bepalend in
een historische omgeving. (...) In dat opzicht
is de Sint Jan niet heilig maar kwetsbaar.’ Van
Aalst pleit voor het opzoeken van ‘strategische
plekken’, rekening houdend met het Bossche
Broek, de stadswallen en het stadssilhouet.
gemeenschappen.’
Frans Schilder | Highrise, Ben Wheatley

FILMREEKS
LEEFOMGEVINGEN
#2:
THE INFINITE
HAPPINESS, MET
INLEIDING DOOR
SJOERD SOETERS
EEN SOCIAAL EXPERIMENT. OP DE RAND VAN
DE STAD KOPENHAGEN LIGT HET 8-HOUSE VAN
BIG (BJARKE INGELS). IN INFINITE HAPPINESS
KRIJGEN WE EEN INZICHT IN HET LEVEN
VAN DE BEWONERS VAN DIT BIJZONDERE
GEBOUW. WE ZIEN EEN HELE HOOP (UPPERMIDDELCLASS) ENORM HAPPY ZIJN IN HUN
WOONGEBOUW. ZOVEEL HAPPINESS; OP EEN
GEGEVEN OGENBLIK WORDT HET ZELF WAT
ONGEMAKKELIJK OM ERNAAR TE KIJKEN.
AAN HET EIND VAN DE FILM BEKLIJFT ME DE
VRAAG OF DE MAKERS NIET SATIRISCH BEZIG
ZIJN GEWEEST EN EEN KNIPOOG MAKEN
NAAR THE TRUMANN SHOW, WAAR ALLES EN
IEDEREEN, AAN DE OPPERVLAKTE, OOK ZO
PERFECT IS.
Sjoerd Soeters suggereerde dat we over 20 jaar
met zijn allen daar maar eens moesten gaan
kijken of er scheuren ontstaan in het sociaal
systeem. Met een vergelijking naar Corbusiers

Unitees d’Habitations, en zelf met de Bijbelse
Toren van Babel zet hij een kanttekening bij
het risico van het slagen van dit soort ‘sociale
experimenten’. Hij benoemd het ‘een creatie’
als tegenhanger van het darwanisme (een
door suvival of the fittest ontwikkeld idee). De
bewoners genieten van het experiment.
In de film wordt de vergelijking met het bergdorp
gemaakt om te illustreren hoe sterk de sociale
samenhang is in het gebouw. Maar volgens
Soeters gaat die vergelijking niet op; er zijn hier
geen economische banden, de gemeenschap
is niet zelfvoorzienend. We zijn een mobiele
samenleving; vliegen in en uit het gebouw. Het
samenvallen van leefpatronen is daarmee der
definitie onmogelijk. Het gaat alle kanten op en
daarom is het moeilijk de sociale samenhang
overeind te houden en ontstaat er een
potentiële bron van conflicten. Nu is iedereen
gefascineerd door de droom van de belofte
van het gebouw; de ideale community, maar
na 5-10 jaar zie je de risico van de degradatie
van de saamhorigheid; de mix van mensen
zal veranderen door de tijd. Tijdens de vragen
geeft Soeters aan dat het grenzen stellen tussen
wat van jou is (privaat) en wat van iedereen is
(openbaar/collectief ) essentieel is. In Haverleij
(ontwerp Sjoerd Soeters) is daarom ook weinig
gemeenschappelijke voorzieningen opgenomen.
In het gesprek werd de parallel met Haverleij
vaker getrokken; met de eenzijdige bewoners
(koopwoningen) en het specifiek concept wordt
ook een specifieke leefomgeving gecreëerd voor
specifieke bewoners; ondanks de veel lagere
dichtheid is de vraag dan ook legitiem hoe
Haverleij zich door te tijd heen gaat ontwikkelen.
Soeters benadrukt aan het eind dat je als architect
niet de ideale samenleving kan maken.

Aan het eind werd dan ook geconstateerd dat
ondanks dat Infinite Happiness zich toont als
een reclamefilm voor BIG, niemand van de
aanwezigen in de zaal daar zou willen wonen.
Sjoerd Soeters PPHP architecten | The infinite
hapiness, Beka & Lemoine

DOSSIER 30 JAAR
VERANDERING
‘s-Hertogenbosch is een stad met een lange
en indrukwekkende historie die op allerlei
manieren uitbundig wordt belicht. De
recente geschiedenis, grofweg de afgelopen
dertig jaar, lijkt daarbij aan de aandacht
te ontsnappen. Terwijl de stad juist in die
periode een enorme transformatie heeft
ondergaan: van oude vervallen vestingstad
naar een (te) nette, bruisende toerismetrekker
waarmee het een stevige landelijke positie
opeist. Het imago dat de stad uitdraagt laat
andere verhalen onderbelicht of sluit ze zelfs
uit. In het dossier ‘Dertig jaar verandering’
wilden we in 2018 ruimte bieden aan de
verhalen uit die laatste transformatie van de
stad.
De voortgang van het project verliep echter
minder vlot dan gewenst; de beoogde
samenwerking met Erfgoed ’s-Hertogenbosch
bleek toch niet helemaal de juiste vorm
te krijgen waardoor materiaal niet altijd
vlot beschikbaar kwam. En ook gewenste
mediapartner Brabants Dagblad bleef op
afstand: er was weliswaar interesse in de
resultaten van ons onderzoek maar tot een
concrete samenwerking wilde het nog niet
komen.
Niettemin werden in 2018 belangrijke stappen
gezet. Zo werden enkele vooraanstaande
‘hoofdpersonen’
geïnterviewd
en
verzamelden we veel materiaal over
procedures en processen tussen 1985 en
nu. Ze resulteerden in een eerste, inleidend
artikel over de stand van zaken vóór de grote
veranderingen halverwege jaren tachtig. Het
artikel werd gepubliceerd op de website van
het BAI; het project wordt in 2019 voortgezet.

foto: stadsarchief

DOCUMENTAIRE
GEBRUIKTE STENEN
IN GEBRUIKTE STENEN, EEN NIEUWE TV-SERIE
BIJ OMROEP BRABANT, REIST PRESENTATRICE
HANNELORE STRUIJS DOOR BRABANT OP
ZOEK NAAR DE SPANNENDSTE VOORBEELDEN
VAN INDUSTRIEEL ERFGOED EN LAAT ZE
ZIEN HOE OUDE FABRIEKEN EN VERLATEN
BEDRIJFSGEBOUWEN EEN TWEEDE LEVEN
KREGEN.
Op dinsdag 1 december was is de transformatie
van de Bossche Tramkade te zien; het BAI werkte
mee aan de reportage.
Een groot aantal van die bedrijven is inmiddels
vertrokken van de Tramkade, zoals de
mengvoederfabriek De Heus aan de kade langs
de Dieze. Op dat terrein zijn inmiddels veel
nieuwe ondernemers neergestreken, zoals
architect Michael Bol van Buro Kade. Hannelore
spreekt met hem, als een van de initiatiefnemers
om dit terrein een nieuw leven te geven met
behoud van het industrieel erfgoed. Vanuit de
gemeente legt Monique Lankester aan de hand
van een grote kaart uit wat de plannen zijn voor
niet alleen de Tramkade maar voor het grotere
geheel daar omheen, de Bossche Stadsdelta.
Tot slot maakt Hannelore met architect
Suzanne Linders, die betrokken is bij het Bosch
Architectuur Initiatief, een wandeling langs
enkele historische panden die herbestemd
worden of dat al zijn: de IJzergieterij, de
sigarenfabriek Willem II en de Verkadefabriek.
i.s.m Johan van Kempen, Omroep Brabant

EDUCATIE
IN SAMENWERKING MET AKV ST. JOOST
BEGELEIDDE HET BAI EEN AANTAL DERDE
JAARS STUDENTEN VOOR HET PROJECT
SITUATIONAL NETWORKS
De studenten gingen aan de slag met actuele
ontwerpopgaven die betrekking hebben op
situaties, plekken en actoren die binnen bereik
liggen in de wereld om hen heen. Ze gaan op
zoek naar context-specifieke ontwerpvragen
door een gegeven stedelijk gebied in Den
Bosch en de daarmee verbonden netwerken van
stakeholders te verkennen.
BAI trad daarbij op als stakeholder met
kennis van het Bossche gebied rondom het
Werkwarenhuis, de Verkadefabriek, met wie de
studenten konden sparren over (toekomstige)
ontwikkelingen en bestaande problematieken in
de stedelijke omgeving van Den Bosch.
i.s.m Laurens Kolks, AKV St. Joost, Buro Kade

ARTIKELENREEKS
DE RECENTE
GESCHIEDENIS VAN
DEN BOSCH
DEN BOSCH LAAT ZICH GRAAG VOORSTAAN OP
HAAR VERRE GESCHIEDENIS. WE KOESTEREN
DE MIDDELEEUWEN, ROEMEN HET BELEG
IN 1629, HERDENKEN MET PUTHUIZEN EN
PIECKEPOORTEN. EN MET REDEN, DE STAD
KENT EEN KLEURRIJKE EN UNIEKEHISTORIE
WAARVAN VEEL BEWAARD GEBLEVEN IS.
Opmerkelijk is evenwel dat bij die terugblikken
het jonge verleden vaak buiten beschouwing
blijft; de kroniek van de stad lijkt te stranden
eind 20ste eeuw. Terwijl juist de afgelopen
vijfentwintig jaar Den Bosch zo ingrijpend is
veranderd.
In het jubileumjaar 2020 belicht het Bosch
Architectuur Initiatief die periode met het project
De recente geschiedenis van Den Bosch. Onder
andere met een reeks beschouwende artikelen
van journalist Roel Kuilder in (en van) het
Brabants Dagblad.
Deel 1: Hoe ‘vies en vervallen’ Den Bosch één van
de meest populaire steden van Nederland werd

Deel 2: Van vieze stadsbussen over de Markt naar
elektrische scootertjes: er is veel veranderd in
Den Bosch
Deel 3: Hoe Den Bosch de uittocht stopte: ‘We
gaan toch niet tussen de hoeren zitten?’
Met medewerking van
Marc van Doornewaard, Roel Kuilder, Brabants
Dagblad

ROEL KUILDER

Bosschenaren die massaal de stad verlaten, gigantische werkloosheid en fantasieloze woningbouw: begin jaren 80 ziet het er
allesbehalve rooskleurig uit voor Den Bosch. Maar met nieuw beleid en vooral meer durf kan de gemeente de uittocht stoppen.

COPYRIGHT MARC BOLSIUS
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Vestingstad

Kastelen in de polder
Is het Paleiskwartier nog dichtbij het stadscentrum, later ging de blik naar
buiten de stadsgrenzen. Daar werden de afgelopen jaren volop huizen uit
de grond gestampt. In Empel werden 1500 woningen bijgebouwd en in de
polder, tussen Engelen en Bokhoven, kwam project Haverleij van de
grond. Met negen kastelen en een slot wordt daar, zoals het beleid min of
meer voorschrijft, iets anders neergezet dan normaal. ,,We wilden in een
vlakke polder een soort nieuwe vesting bouwen", zegt Van der Made. In
1999 ging de eerste schop in de grond. Uiteindelijk moet het ongeveer
1100 woningen opleveren. Er moeten nog twee kastelen gebouwd worden.

In het Paleiskwartier wordt nog steeds gebouwd. Begin juli werd bijvoorbeeld UPstairs geopend waar plek is voor 63 appartementen. En de start
van het project Terrazzo, dat 171 studio's, appartementen en stadswoningen herbergt, is in september gepland. Die woningen gaan gemakkelijk
gevuld geworden, weet Van der Made. Hij is inmiddels directeur van Paleiskwartier BV. ,,Er is heel veel interesse voor", stelt hij.

Daar had Justitie totaal geen trek in, kwam Dona achter toen hij begin jaren 90 met burgemeester Don Burgers naar Den Haag ging. ,,'We gaan
toch niet tussen de hoeren zitten?!', zei de procureur-generaal van het
Bossche gerechtshof. Maar toen ze de knoop doorhakten om tóch naar het
gebied te komen, gaf dat het Paleiskwartier zo'n boost", vertelt Dona. In
1999 werd het gebouw geopend door koningin Beatrix.

Door de jaren heen komt er dus meer moderne, gedurfde en duurdere woningbouw in alle hoeken van de stad. Zo ook in het Paleiskwartier, achter
het station. Tot dan toe een plek waar veel Bosschenaren zich liever niet
laten zien. En Justitie ook niet. Want toen er een nieuw Paleis van Justitie
moest komen in de stad, was de Zuidwal de gewenste locatie. ,,Daar hebben ze alles voor geprobeerd, maar het kon niet. Dus moesten ze wel naar
het Paleiskwartier", zegt Dona.

Het roer gaat in de jaren 80 dus om bij de gemeente Den Bosch. Van der
Made: ,,We hadden verschillende woonklassen nodig. Meer dure woningen vooral, want die werden bijna niet gebouwd door ons. Daardoor vertrokken mensen die op zoek waren naar zulke woningen naar Rosmalen
en Vught."

De wethouder krijgt bijval van Willem van der Made, tot en met 2016 directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Den Bosch. In de jaren 80 was
hij nog medewerker van de Dienst Gemeentewerken. ,,De woningbouw
was braaf. Den Bosch was een beetje flegmatiek", stelt hij.
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Brave woningbouw

Uittocht
De Groote Wielen past perfect in het beleid dat de gemeente Den Bosch in
de jaren 80 al inzette door met meer gedurfde en moderne woningbouwprojecten te beginnen. In de beginjaren van dat decennium is er namelijk
gigantische werkloosheid in de gemeente en Bosschenaren trekken massaal weg. ,,Naar Rosmalen, Vught en Nieuwkuijk, bijvoorbeeld", zegt oudwethouder Hans Dona (1982-1994). ,,Op een dinsdagavond werd ik beëdigd en op woensdag zetten we een streep door een flat bij de Maaspoortplas. Dat kon gewoon niet. Het moest anders", zegt Dona verder.

Dan komt Van de Kreeke in beeld. ,,Ik was hoofd economisch beleid van
de gemeente Den Haag, maar als Bredanaar wilde ik terug naar Brabant",
zegt hij. In 1999 wordt hij gebeld door de gemeente Den Bosch. Of hij projectleider wil worden van De Groote Wielen. ,,Dat was het juiste
moment." Voor Van de Kreeke betekent dit dat hij weer zélf aan de slag
kon, in plaats van alleen maar leiding te moeten geven. Ongeveer vijf jaar
later worden de eerste woningen opgeleverd.

'Ah, dus jij bent de zielenpoot die
De Groote Wielen uit het slop mag
trekken?', hoort Cees van de Kreeke
van ambtenaren van de gemeente
Den Bosch als hij in 1999 tot projectleider wordt benoemd van De
Groote Wielen. In de beginjaren 90
wordt het gebied buiten Rosmalen
aangemerkt om een groot nieuwbouwproject te bouwen. Het gebied behoort dan nog tot de gemeente Rosmalen, maar er komt een fusie met de gemeente Den Bosch aan. Er moeten ruim zesduizend woningen komen. Echt van de grond komt het project niet. Veel belanghebbenden hebben grond gekocht in het gebied en al
die partijen moeten het eens met elkaar worden. Dat lukt jaren niet. Ook
niet wanneer in 1996 de fusie een feit is.

Den Bosch is trots op haar geschiedenis. Jeroen Bosch is hier groot
geworden en we kijken elke dag
even naar de Sint-Jan. Maar dit zijn
onderdelen van de verre geschiedenis. Vaak vergeten we de transformatie die Den Bosch de afgelopen
tientallen jaren door heeft gemaakt. Met hoofdrolspelers kijken
we in drie delen terug, maar ook
vooruit.

Brabants Dagblad

Voor de toekomst jeuken de handen van Geers bij de omgeving van Station Oost. ,,Dat is een groot en relatief nieuw gebied. Daar is nog heel veel
mogelijk. Ik zie daar enorm veel kansen." De Groote Wielen is geen
blauwdruk voor een nieuw plan. ,,Je neemt het goede mee van een project
als De Groote Wielen, maar voor de rest heeft elk plan zijn eigen karakter.
Net zoals elke wijk dat nu heeft."

Niet verkeerd
Alhoewel het project nog niet afgerond is, zit het er voor Van de Kreeke
op. Hij is per 1 juli met pensioen gegaan. ,,Misschien ben ik sentimenteel
geworden, maar het is meer geworden dan dat ik had verwacht", zegt hij.
,,En ik snap dat het een hoog 'Wij van WC Eend'-gehalte heeft, maar als
ik door De Groote Wielen loop, dan denk ik altijd: 'Potverdikkeme, dat is
niet verkeerd gedaan!'"

In die laatste hoek is het in zekere zin nog altijd 1999, toen Van de Kreeke
voor het eerst in het gebied kwam waar De Groote Wielen moest komen.
,,Toen was het alleen nog maar polder. Hier en daar een boerderij of een
champignonkwekerij."

Ziet de gemeente Haverleij als een vesting, bij De Groote Wielen zou je
bijna kunnen spreken van een vestingstád. Er staan nu ruim drieduizend
woningen. ,,We zijn over de helft", zegt Van de Kreeke. Wethouder Roy
Geers ziet het goedkeurend aan: ,,We zijn nu bezig met de vijfde buurt van
De Groote Wielen. En de zesde buurt, het centrum, zijn we aan het voorbereiden. En dan komt de Noordoosthoek nog met nog eens 2000 woningen."
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Een slaapstad, een provinciestadje met weinig elan en gezapig: zo
stond Den Bosch bekend in het verleden. De stad is nu een grote
toeristentrekker. En die ommekeer begon al in de jaren tachtig.

COPYRIGHT MARC BOLSIUS
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Zelf noemt Galí de projecten in de Kerkstraat en Hinthamerstraat haar favoriete werken. ,,Ik denk dat deze twee straten het beste beeld geven van
hoe we de openbare ruimtes van Den Bosch aan wilden pakken. Het leverde richtlijnen op voor projecten in de toekomst. Normaal zou een ar-

Voor Galí was het de start van haar internationale carrière. ,,Nederland,
en vooral Den Bosch, zal daarom altijd een speciale plek in mijn hart hebben'', zegt ze. Haar meest bekende project is 'het tapijt' in de Kerkstraat.
,,Natuursteen en gebakken materiaal. Peperduur. Daar hebben we van geleerd en later anders gedaan met andere materialen. De uitstraling bleef
nagenoeg hetzelfde'', zegt Van der Made.

Buiten de binnenstad gebeurde er dus het nodige, ook het stadscentrum
begon te veranderen. Die veranderingen hebben een Catalaanse stempel.
Van midden tot eind jaren negentig ging architect Beth Galí aan de slag in
de binnenstad. Al was dat in eerste instantie niet de bedoeling. ,,We gingen met een groep naar Barcelona voor een project en daar raakten we
onder de indruk van de openbare ruimte", vertelt Dona. ,,We gingen eigenlijk voor een andere architect erheen, maar kwamen met Galí terug'',
zegt hij lachend.

Het bleek een gouden zet. Pettelaarpark werd, aan de A2, een visitekaartje
voor Den Bosch. ,,De stad stond eerst met de rug naar de wereld toe. En
ineens was er een geavanceerd kantorencomplex bij de snelweg. Den
Bosch stond als kantoorstad op dezelfde hoogte als Eindhoven. Een project met een gouden rand."

Alhoewel in het centrum dus al enige beweging was, vond een doorbraak
in het verbeteren van het Bossche imago juist buiten de binnenstad
plaats. De gemeente wilde bedrijven stimuleren om naar de stad te komen. Besloten werd om industrieparken op te tuigen voor verschillende
sectoren. Zo moest het Pettelaarpark een park worden voor kantoren, zoals later bijvoorbeeld de Maaspoort een park voor industriële bedrijven
moest worden.

Bijna tegelijkertijd kwam vanuit Den Haag Willem van der Made werken
in Den Bosch. Hij zou uitgroeien tot directeur Stadsontwikkeling van de
gemeente om pas in 2016 afscheid te nemen. Hij zag dat er in de loop der
jaren meer aandacht werd besteed aan de binnenstad, paradoxaal genoeg
mede door het gebrek aan geld: ,,Er werd niet veel afgebroken. Veel historische gebouwen zijn bewaard gebleven en, veel belangrijker, de middeleeuwse structuur van straten en pleinen was nog grotendeels intact."

Maar begin jaren tachtig, net voordat hij wethouder werd, kwam de ommekeer. ,,Mijn voorgangers gingen een andere koers varen en kochten
panden in de binnenstad op om ze op te laten knappen. Er werd geïnvesteerd in de binnenstad."
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Was Den Bosch in 1996 nog rustig, in de jaren zeventig was het niet meer
dan een slaapstad. Er was geen geld voor investeringen in de binnenstad
en de werkloosheid was gigantisch. Andere steden zoals Breda, Eindhoven
en Tilburg, bleken de Bosschenaren ver vooruit te zijn. ,,We hadden de
aansluiting gemist. Den Bosch liep achter andere steden aan, zoals altijd
eigenlijk'', zegt oud-wethouder Hans Dona, de PvdA'er die zijn politieke
loopbaan in 1978 begon, in 1982 wethouder werd en in 1994 afzwaaide.
Een jongen uit de binnenstad. Geboren en getogen in de Hoge
Nieuwstraat, maar je zal hem die jaren niet horen romantiseren. ,,'Vroeger was alles beter', zeggen ze. Nou, dat is niet zo hoor. De binnenstad
was oud, vies en vervallen."

De binnenstad was in 1996 'heel rustig' volgens de twee. Er waren vooral
veel minder fietsers en meer auto's. ,,Er is de afgelopen jaren hier heel
veel ten goede veranderd. De gemeente denkt goed na over hoe de binnenstad eruit moet zien en hoe de sfeer behouden kan worden", zegt
Wout.

Ze kwamen in 1996 uit bij het appartement aan de Hinthamerstraat. Adrie: ,,Het was een rommel binnen. Er woonde een man met heel
veel katten. Ik zei tegen Wout: 'Hier ga ik écht niet wonen'." Maar toen
kwamen ze op het balkonnetje aan de achterkant van de woning, mét uitzicht op de Sint-Jan. ,,Toen waren we verkocht. Dit móésten we hebben",
zegt Wout.

Regelmatig knijpen Wout Heijnen
en zijn partner Adrie zich nog in
de arm. De twee wonen sinds 1996
in een appartement aan de Hinthamerstraat en genieten volop.
,,Elke keer als we de stad in lopen,
denken we: Wat héérlijk om hier
te mogen wonen." De twee leerden elkaar kennen nadat de Limburgse Wout in Vlijmen kwam te
werken als basisschooldirecteur.
In 1995 gingen ze samenwonen
aan de Newtonlaan. Maar ze wilden niets liever dan wonen in het
centrum. Voor wie een beeld heeft
van het bourgondische Den Bosch
van nu, dat door toeristen massaal
bezocht wordt: het Den Bosch van
toen was een gezapig provinciestadje met weinig elan.
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Terwijl Galí druk bezig was het met transformeren van de openbare ruimte, trokken Wout en Adrie in hun appartement. Zelf hebben de twee nog
directe gevolgen ondervonden van de ijverige Galí. ,,Een lichtmast van
haar stond vól op onze woonkamer gericht. Dat was vervelend, maar dat
is gelukkig snel aangepast door de gemeente. Verder vinden we de bestrating van Galí erg mooi. Het is alleen jammer dat het niet goed onderhouden wordt."

De Stoa van Galí (waar onder andere Intersport en Björn Borg in zitten),
had daar een belangrijke rol in moeten spelen. ,,Het is nooit geworden
wat het zou moeten zijn. Uiteindelijk is dat allemaal te lang blijven liggen
en is het nooit echt afgemaakt'', aldus Van der Made. Dona is het daarmee eens: ,,De realisatie is na mijn bestuurstijd geweest, maar de kwaliteit en uitvoering zijn minder dan we verwacht hadden. Dat gaat ook op
voor de Arena en het Loeffplein."

Minder geslaagd
Er zijn genoeg succesverhalen te vertellen over de metamorfose van de
binnenstad, maar er zijn ook minder geslaagde projecten. Vooral rondom
het Loeffplein zijn er fouten gemaakt volgens Dona en Van der Made.
,,Het was de bedoeling dat de Arena de vierde winkelpoot van de binnenstad zou worden. Het Loeffplein zou de verbinding tussen de Markt en de
Arena moeten worden'', zegt Van der Made.

chitect dat doen, maar na deze projecten konden mensen van de gemeente met de richtlijnen aan de slag."
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In de Bossche winkelstraten kun je nu vaak over de hoofden lopen. Zo'n 25 jaar geleden was dat niet voor te stellen. Auto's reden toen dwars door de binnenstad, de fietser was eenzaam.

STATION DEN BOSCH IN 1995, NET VOOR DE SLOOP EN MET DE KARAKTERISTIEKE LEEUWEN EN STATIONSKLOK. PETER VAESSEN
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Maar de tijd gaat snel. Want ruim twintig jaar later is het station wederom
aan vernieuwing toe, zegt wethouder Kâhya. Over vijf of tien jaar moet het
zover zijn. ,,Terwijl ze in 1996 zeiden dat we er nog vijftig jaar tegenaan
zouden kunnen. Maar de verwachting is dat er in 2040 veertig procent
meer mensen met de trein reizen dan nu", zegt hij. ,,Het huidige station
kan dat niet aan. En daarnaast: waar kan je in het station elkaar ontmoeten? Waar zouden wij af kunnen spreken om even te zitten en iets te drinken? Op de passerelle kan dat nergens. Ja, oké, misschien bij Starbucks.
Maar verder?", vraagt hij. ,,Wat er gaat veranderen? Wat mij betreft alles.
Boven, onder en midden. Je herkent het station niet meer terug."

Drie jaar werd er gebouwd aan het nieuwe station en eind 1997 werd het in
gebruik genomen. Kosten voor de NS: omgerekend 15 miljoen euro. De
gemeente investeerde een soortgelijk bedrag in de spoorzone, waar het
busstation, de parkeergarage en de herinrichting van het stationsplein
ook bij hoorden. Maar het was de tientallen miljoenen euro's waard. Sterker nog: volgens de NS had Den Bosch toentertijd het mooiste station van
Nederland.

Eigenlijk wilde hij nog meer dan dat. ,,Als het aan mij had gelegen, dan
was er nóg een verdieping op het station gekomen. Maar dat zag de NS totaal niet zitten. Zij wilden niet eens een verhoging. Dus deden we allebei
water bij de wijn."

Maar met 'ertussen komen' was de gemeente Den Bosch er nog lang niet.
Er volgde een strijd tussen NS en de gemeente over welke kant de verbouwing op moest gaan. ,,Wij wilden een passerelle om het Paleiskwartier
met de binnenstad te verbinden. Dat wilde de NS niet. Dat was te duur.
'Oké, dan betalen we er gewoon aan mee', zeiden we. Dat ging over miljoenen, maar het was het waard. Daardoor kon de NS niets anders dan
meedoen", zegt Dona.

Maar dat alles was niet gebeurd zonder toeval, weet oud-wethouder Hans
Dona. Hij begon in 1982 als wethouder en zwaaide in 1994 af. De Bosschenaar zag rond 1990 dat het zwaar verouderde station toe was aan vervanging. ,,Maar de NS was niet van plan om het uit te bouwen", zegt Dona.
,,Toevallig was een PvdA-raadslid adviseur bij de Raad van Bestuur van de
NS. Zo konden we ertussen komen."

Veel van die bezoekers reizen tegenwoordig met de trein en komen aan op
station Den Bosch. Rond 1870 lag er één spoorlijn met een spoorgebouwtje buiten de stad, inmiddels staat het station midden in de stad met drie
perrons en zeven sporen. En het is voor ruim 60.000 bezoekers per dag
(toeristen, studenten, werklieden) dé entree naar de stad. Het station is
daarnaast door de passerelle ook nog de verbinding tussen het Paleiskwartier en het centrum.
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Eén spoorlijn

Door de jaren heen verdween de auto steeds meer uit het centrum. Tot en
met 2007 reden er nog stadsbussen over de Markt heen en stonden auto's
geparkeerd op de Parade. Inmiddels zijn die plekken het terrein van de
fietsers en wandelaars. Een ontwikkeling die Kâhya toejuicht. ,,Ik denk
dat het verwijderen van de auto's van de Parade het kantelpunt is geweest
voor veel Bosschenaren", stelt hij. ,,Het theater zou vallen en de horeca
zou instorten, maar dat is allebei niet gebeurd. Ik denk zelfs dat het beter
voor die partijen is geworden." De Winter valt hem bij: ,,Doordat het verkeer naar de rand is gedrukt, heeft het centrum veel meer bezoekers gekregen. Waar eerst de uitlaatgassen over de Markt hingen, kun je er nu
rustig rondlopen als centrumbezoeker."

De wethouder vult aan: ,,Ik werd in 1988 geboren. In datzelfde jaar werd
het eerste transferium van Den Bosch geopend. Toen al speelde dus de
vraag: hoe maak je het centrum op een duurzame manier toegankelijk?
Een vraag waar we nu nog mee bezig zijn."

Iemand die de veranderingen bewust mee heeft gemaakt, is Henk de Winter. In 1986 begon hij bij de gemeente Den Bosch om ruim tien jaar later
teamleider van de afdeling Verkeer te worden bij de gemeente. ,,Toen ik
begon, was het héél rustig in de stad. Het was overzichtelijk", zegt hij.
,,Maar in de beginjaren negentig wilden we het verkeer meer naar de randen van de binnenstad verplaatsen. Het centrum moest autoluw worden,
maar wel toegankelijk blijven."

'De Parade was in 2007 nog een parkeerplaats. Toen was ik 19. Sjongejonge. Kan jij het je voorstellen?", vraagt de 32-jarige wethouder Ufuk Kâhya
in zijn kantoor op het stadhuis. Vanuit dat gebouw kijk je uit over de
Markt, waar nog niet zo lang geleden ronkende stadsbussen overheen reden. De wethouder beseft: er is héél veel veranderd in en rond de Bossche
binnenstad de afgelopen tientallen jaren.
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Kâhya: ,,Niet alleen mensen met een dikke portemonnee en een Tesla
moeten overal kunnen komen. Iederéén moet van A naar B kunnen, ongeacht zijn of haar fysieke en financiële toestand." En dat alles wil de
wethouder zo schoon mogelijk. ,,We willen dat in 2025 de bevoorrading
van de Bossche binnenstad 'emissieloos' is. En 60 procent van de stadsbussen is elektrisch. Uiteindelijk willen we in 2025 naar de 100 procent."

,,De elektrische fietsen zijn gekomen. Daar heeft de gemeente in geïnvesteerd met de komst van de F59 tussen Oss en Den Bosch. En in de toekomst komen er ook snelfietspaden richting Zaltbommel, Waalwijk en
Eindhoven. Lopen en fietsen wordt de norm, maar wie weet wat er aan
vervoersmiddelen bij komt in de toekomst", stelt de wethouder. De Winter valt hem bij: ,,Ik denk dat het repertoire aan vervoersmiddelen nog
láng niet uitgeput is." Zie bijvoorbeeld de komst een paar weken geleden
van de honderd elektrische groene scooters van Go Sharing.

Nokia 3310-fase
Al dat autoblik dat meer en meer uit het zicht verdween en die rigoureuze
ombouw van het station gaven de binnenstad de afgelopen 25 jaar een andere aanblik. Maar er staat nog meer op stapel. Volgens Kâhya zit Den
Bosch wat mobiliteit betreft in een cruciale fase. ,,Ik vergelijk het graag
met telefoons. Vroeger hadden we Nokia 3310-telefoons. Tegenwoordig
hebben we smartphones. Wat mobiliteit betreft zitten we in Den Bosch in
de Nokia 3310-fase en zijn we de stap aan het maken naar de smartphones", zegt hij.

https://krant.bd.nl/titles/brabantsdagblad/6206/publications/11714/articles/1178924/30/1
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COLOFON
Bosch Architectuur Initiatief (BAI)
Tramkade 26
5211 VB Den Bosch

BAI PLANNEN 2021
DOOR DE CORONABEPERKINGEN HEEFT
OOK HET BAI AFGELOPEN JAAR WEINIG
PUBLIEKSACTIVITEITEN KUNNEN ORGANISEREN.
ZODRA HET WEER MOGELIJK IS GAAN WE DAT
WEER DOEN. TOT DIE TIJD BEPERKEN WE ONS TOT
ONLINE BIJEENKOMSTEN. VOOR 2021 HEEFT BAI
DRIE THEMA’S BEPAALD:
Individueel wonen, samen leven.
Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit, maar
de woningvoorraad is daar niet op ingericht. De
politieke en publieke discussie lijkt in Den Bosch
met name over bouwlocatie, bouwhoogte en
woningsegment van nieuwe projecten te gaan. Maar
moet het niet (ook) gaan over typologie van woningen
en woonomgevingen, en de processen om deze
urgente opgave te realiseren? Het BAI organiseert een
inspirerend debat hierover in het voorjaar.
Onverwacht
Met de intensieve stedelijke inbreiding en
transformatie van de laatste open plekken en
‘rafelrandjes’ verliest Den Bosch ruimte voor
onverwachte ontwikkelingen – terwijl juist die
plekken de stad veerkracht geven. Hoe zorgen we dat
er ruimte blijft voor het onverwachte, ook bij nieuwe
ontwikkelingen? Deze vraag zal centraal staan in een
activiteit later dit jaar.

Dorpsidentiteit
Samen met de Brabantse architectuurcentra
besteden we aandacht aan de grote opgaven
buiten de stad. Met Dorpsidentiteit onderzoekt
het BAI hoe krimp en groei van (groeiende)
invloed zijn op de identiteit van de dorpen. Hoe
voorkomen we een algemene invulling van deze
bebouwde omgeving? En hoe kunnen deze
opgaven bijdragen aan de sociale structuren? Het
BAI organiseert hiervoor een lezingenavond, aan
de hand van vijf verschillende thema’s.

post@bai-s-hertogenbosch.nl
www.bai-s-hertogenbosch.nl

BAI'ERS
Voorzitter | Roel van Lent | Bestuur | Peter
Princen | Wendy van Rosmalen | Arjan van Boekel
| Programma makers | Suzanne Linders | Stan
Wagter | Communicatie | Marc van Doornewaard
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