JAARVERSLAG 2018
BOSCH ARCHITECTUUR INITIATIEF
2018 is voor het Bosch Architectuur
Initiatief een transitiejaar gebleken; zowel
programmatisch, bestuurlijk als financieel
veranderde er veel. De veranderingen boden
hoopvolle, nieuwe perspectieven voor de
toekomst, maar maakte ook dat de projecten
voor 2018 niet allemaal als voorgenomen
konden worden afgerond. Anderzijds bleken
de wel uitgevoerde activiteiten dit jaar zeer
succesvol, zowel in resultaten als (publieke)
aandacht.
In 2018 werd het BAI-bestuur deels
vernieuwd. We namen dankbaar afscheid
van voorzitter Xander Vermeulen Windsant
en bestuurslid Kees van den Oord; Roel
van Lent (voorzitter), Wendy van Rosmalen
(bestuurslid) en Arjan van Boeke (bestuurslid)
traden nieuw aan, Peter Princen bleef
penningmeester. Met de verversing werd
ook het overleg met de programmamakers
nieuw leven ingeblazen; de bestuursleden
ontfermen zich nu actiever mee over het
jaarprogramma en de activiteiten.
Het jaar begon met een financiële
tegenvaller: de aangevraagde subsidie bij
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
werd niet gehonoreerd. De afwijzing was
niet uniek; het overkwam architectuurcentra
door het hele land terwijl juist de aanvragen
van (design)musea bleken te zijn toegekend.
Deze verschuiving is spijtig; we overwegen
niettemin in de toekomst toch weer (project)
subsidies aan te vragen bij het fonds omdat
we er nog steeds van overtuigd zijn dat
onze projecten wel degelijk voldoen aan de
gestelde voorwaarden.

Na jaren van omzwervingen langs
keukentafels bij de programmamakers thuis,
kon het BAI zich in 2018 eindelijk op een
vaste plek vestigen. De Conceptenbouwers
boden ons een werkplek aan in hun Buro
Kade, aan de Tramkade. Daar wordt nu iedere
vrijdag overlegd en kunnen we onze gasten
ontvangen – een enorme vooruitgang.
Ook de samenwerking met de diverse
partners verliep in 2018 zeer voorspoedig.
Waar we bijvoorbeeld voorheen met het
Stedelijk Museum sporadisch samenwerkten,
intensiveerden we het contact met het
‘nieuwe’ Design Museum: we organiseerden
diverse, goed bezochte activiteiten samen.
En ook met de Gemeente ’s-Hertogenbosch
was de samenwerking vruchtbaar; zo leverde
de gezamenlijke ontwerpprijsvraag een
enorm aantal inzendingen én een mogelijk te
realiseren prijswinnend ontwerp op.
De activiteiten genereerden veel aandacht,
zowel van publiek als van pers. De
Architectuurvisites raakten allen in mum
van tijd vol, de toeloop bij de debatten was
aanzienlijk en divers en er werd aan alles
volop aandacht geschonken in o.a. artikelen
in het Brabants Dagblad en tv-items op DTV.
Een jaar van veranderingen dus. Ze leidden
tot nieuwe uitdagingen en kansen, die we
deels in 2018 al hebben kunnen realiseren.
Maar ze maakten ook de doelstellingen van
het BAI voor de komende jaren scherper en
onderstreepten nog eens de relevantie en
noodzaak van onze activiteiten.

FOODSAFARI
Fietstocht door de stad | 2 juni | i.s.m.
Food Embassy
Waar komt ons eten vandaan? Welke oude en
nieuwe voedselproducenten en initiatieven
zijn er in Den Bosch? Wat doen zij, en hoe?
Waar is er in de stad genoeg ruimte om je
eigen groente te verbouwen? En… hoe
smaakt mannenvlees?
Het BAI organiseerde, in samenwerking met
Anne Reijnders (Food Embassy), op 2 juni een
Foodsafari door de stad. Thema: Voedsel & de
stad. Tijdens de gratis fietstocht van ongeveer
vier uur ontdekten de deelnemers 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 hoorden ze bij de Brabanthallen over de
historische veehandel van Den Bosch en bij
het verderop gelegen slachthuis Vitelco over
de grootschalige vleesproductie in de stad.
Bij voetbalclub BVV werd uitgelegd hoeveel
grondoppervlak er per persoon nodig is voor
onze huidige voedselconsumptie. Hoe je zelf
kleinschalig en milieuvriendelijk voedsel
kunt produceren lieten de stadsboeren van
de Graafse Akker zien. Aan de Tramkade
kregen de deelnemers uitleg over nieuwe
foodconcepten in Den Bosch en proefden ze
van het ‘mannenvlees’ van de Lekkere Man.
De fietstocht eindigde in het Paleiskwartier,
waar Martin Berkelmans duidelijk maakte
hoe de ontwikkeling van nieuwe wijken in
relatie staat tot voedsel.

ARCHITECTUURVISITES
Het BAI organiseert al jaren bezoeken aan
interessante lokale ontwerpprojecten: de
Architectuurvisites. Daarbij kiezen we nadrukkelijk
voor plekken die (lokaal) opzienbarend en/
of actueel zijn, en die representatief zijn voor
ontwikkelingen elders in de stad. Tijdens of na
de rondleiding geven de ontwerpers, gebruikers
en/of ontwikkelaars tekst en uitleg, en ontstaat
er geregeld een interessante uitwisseling met het
gemìleerde publiek.
De Architectuurvisites zijn buitengewoon
succesvol; alle rondleidingen in 2018 waren in een
mum van tijd vol. Om ze toegankelijke te houden
voor een breed publiek zijn de visites gratis; vanaf
eind 2018 vragen we de deelnemers om een
kleine vrijwillige bijdrage.

JADS
Een universiteit in Den Bosch? Data Science,
wat is dat? Wat gebeurt er allemaal in dat oude
klooster?
Sinds 2016 heeft Den Bosch een universiteit
en het Bosch Architectuur Initiatief bood in
maart een selecte groep geïnteresseerden
de mogelijkheid om eens binnen te kijken bij
die Jheronimus Academy of Data Science, in
de door Bierman Henket prachtig verbouwde
Mariënburg. De deelnemers kregen er een kort
college over de opleidingen aan de universiteit
en werden vervolgens rondgeleid, waarbij alle
architectonisch ingrepen werden toegelicht.

SCHUBERT
Het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat
aan de Schubertsingel (schuin tegenover
het Provinciehuis) onderging een ingrijpende
transformatie: het veranderde in een hoogwaardig
gebouw ‘Schubert’, met een mix van sociale huuren koopappartementen en commerciële ruimte
op de begane grond. Het gebouw werd opgetopt
en de betonnen gevel geheel vervangen door
een nieuwe, transparantere gevel met balkons.
Het ooit zo gesloten kantoor maakte plaats
voor een nieuwe woonomgeving met veel licht,
buitenruimte en een binnenhof.
Op 20 september organiseerde het Bosch
Architectuur Initiatief, samen met ontwikkelaar
MWPO en Houben/Van Mierlo architecten een
rondleiding door dit getransformeerde gebouw.
Ook voor deze Architectuurvisite bleek de
interesse overweldigend; de zeventig kaarten
waren in een paar dagen vergeven. Voorafgaand
aan de rondleiding hielden MWPO en Houben/
Van Mierlo architecten een presentatie waarin de
uitgangspunten en ontwikkeling van het gebouw
werden toegelicht; na afloop was er door ze een
borrel georganiseerd voor de deelnemers.

HET GROTE BAI
VERKIEZINGSDEBAT
Gemeenteraadsverkiezingen | 9 maart |
Koudijs Lokaal
Het BAI wil met haar activiteiten voortdurend
inhaken op de (Bossche) actualiteit; we
zien ons o.a. als intermediair die lokale en
landelijke kwesties als stadsontwikkeling,
woningbouw en architectuur toegankelijk
en begrijpelijk maakt voor professionals
(architecten, ontwerpers, stadsontwikkelaars,
overheden, etc.) en geïnteresseerden
(buurtbewoners, ondernemers, etc.). Vanuit
die overtuiging organiseren we rond elke
Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezing
een verkiezingsdebat. Waarin we (kandidaat)
gemeenteraadsleden bevragen naar hun visie
op de ontwikkelingen in stad en land.
Hoe zorgen we dat elke Bosschenaar
betaalbaar kan wonen? Waar kunnen we
straks parkeren? Welke wijken gaan we
ontwikkelen, en hoe? Hoe maken we Den
Bosch duurzaam? En komt er nou een nieuw
Theater aan de Parade of niet?

Kwesties die aan bod kwamen tijdens
het grote Verkiezingsdebat van het Bosch
Architectuur Initiatief, op vrijdag 9 maart in
Koudijs Lokaal. Kandidaat-raadsleden van
verschillende politieke partijen gingen er
met elkaar en met een volle zaal in gesprek
over o.a. wonen, mobiliteit, duurzaamheid,
gebiedsontwikkeling en bedrijvigheid in Den
Bosch.
René van den Kerkhof (D66), Jan Hoskam
(VVD), Judith Hendrickx (De Bossche
Groenen), René Vonk (Groen Links), Roy Geers
(Rosmalens Belang), Bram van Boven (SP),
Corine van den Wildenberg (Bosch Belang),
Pieter Paul Slikker (PvdA), Frans van Gaal
(Knillis), Rini van Erp (Lokaal Liberaal)
Link:
https://dtvnieuws.nl/kandidaatraadsleden-bij-bai-in-debat-over-wonen-inde-stad/content/item?1068835

ARCHITECTUURVISITE
DEPETRUS, VUGHT
Architectuurvisie | 4 mei |
Molenaar&Bol&vanDillen Architecten
Ooit werd er gebeden, gedoopt en begraven.
Maar sinds 2005, toen de Petruskerk (1884)
in Vught aan de eredienst werd onttrokken,
was het er stil. De kerk dreigde gesloopt te
worden, tot een aantal Vughtenaren in 2011
de koppen bij elkaar stak en de boel door
Molenaar&Bol&vanDillen Architecten liet
transformeren. Die plaatsten onder andere
een tussenvloer, van binnen naar buiten.
In april 2018 opende DePetrus haar deuren,
een nieuw ontmoetingscentrum in de oude
kerk. Met als bewoners o.a. het Vughts
Museum en de Vughtse Bibliotheek. Een mooi
voorbeeld van geslaagde herbestemming, en
daarmee een uitgelezen locatie voor een
Architectuurvisite.
Die Architectuurvisite op 4 mei bleek een
enorm succes: er meldden zich meer dan
honderd geïnteresseerden die er uitleg
kregen door MBVD Architecten en kijkjes
mochten nemen op de plekken die normaal
gesloten blijven.

AVOND OVER DE
WIJKVERNIEUWING
Brabant Wonen | XWV Architectuur |
Koudijs Lokaal | 15 maart
Het BAI ziet het als haar taak om de
stedenbouwkundige ontwikkelingen in de
stad inzichtelijk te maken voor een breed
publiek. Wat gebeurt er? Hoe worden keuzes
gemaakt? Wat zijn de consequenties? We
organiseren daarvoor geregeld lezingen,
debatten en werksessies waar architecten,
ontwikkelaars en overheden hun plannen
toelichten, en geïnteresseerden ze vrijuit
kunnen bevragen.

De Bossche architect Xander Vermeulen
Windsant (XVW Architectuur) legde uit hoe hij
flat Kleiburg, een van de laatst overgebleven
flats in de Bijlmermeer, nieuw leven inblies.
Niet alleen de nieuwe bewoners waren heel
content met de radicale ingreep, het project
werd bovendien bekroond met de Dutch
Design Award 2017 en de internationale
EUMiesAward 2017.

Hoe staat het ervoor met Orthen-Links, de
Kruiskamp? En wat is het perspectief voor
vergelijkbare gebieden in Den Bosch? Aan de
hand van een presentatie, gevolgd door een
dialoog, werd dit uitgezocht tijdens de Avond
over de Wijkvernieuwing.

Projectleider Jeroen Peeters (Brabant
Wonen) en architect Geert Bosch (Hilberink
Bosch Architecten) zetten uiteen hoe zij
het specifieke karakter van Orthen-Links
wisten te behouden in de transformatie. En
hoe ze met vaste woonopgaven en -maten
toch een variëteit wisten te realiseren – tot
tevredenheid van de bewoners.

Tijdens deze avond werden twee
wijkvernieuwingsprojecten
toegelicht;
ze lieten letterlijk zien hoe vanuit
heel verschillend visies en processen
(achterstands)wijken gerevitaliseerd kunnen
worden – elk op een eigen, succesvolle
manier.

De avond werd door een bijzonder gemìleerd
publiek bezocht; er waren buurtbewoners,
architecten, politici maar ook een opmerkelijk
groot aantal studenten van het Koning Willem
I College.

PRESENTATIE JONGE
ONTWERPERS
Rick Abelen | Elvis Kaltoffen |
wDesign Museum | 26 juni

Het zijn de makers van de toekomst: de jonge,
nog studerende of juist geslaagde vormgevers.
Daarom biedt het BAI ze graag een podium – om
te kunnen zien wat voor moois of interessants
ons te wachten staat. We organiseren voor
hen geregeld presentaties, vaak samen met het
Design Museum.
Op 26 juni stelden de Bossche ontwerpers Rick
Abelen en Elvis Kaltofen zich in het Design
Museum voor aan een divers publiek van
stadgenoten en mede-makers.
Rick Abelen haalde er de kranten en het Journaal
mee: voor de Muur van Mussert in Lunteren,
waar de NSB ooit haar partijbijeenkomsten
hield, ontwierp hij een ‘bedenkcentrum’ met een
ondergronds museum, een auditorium en een plek
voor lezingen en debatten. Tijdens zijn presentatie
vertelde Rick over het idee en de opzet.

ARCHITECTUURWORKSHOP VOOR
KINDEREN
i.s.m. Design Museum | 17 oktober

Het Bosch Architectuur Initiatief en Design
Museum Bosch Den Bosch organiseren jaarlijks
samen diverse architectuurworkshops. Tijdens
deze interactieve workshops leren we kinderen
de principes en uitdagingen van architectuur
en vormgeving doorgronden, met name door ze
zelf praktisch aan de slag te laten gaan. Deze
workshops, bedoeld voor basisschoolkinderen
van groep 5 tot en met 8, worden begeleid door
Bossche architecten/stedenbouwers en een
museumdocent van Design Museum Den Bosch.
Op woensdag 17 oktober, in de herfstvakantie,
werd de (gratis) workshops architectuur en
stedenbouw weer druk bezocht.

UITLOKDAG
Tramkade | Bureau Kade |
Herbestemming |18 september

Tijdens de Uitlokdag heeft het BAI op de Tramkade
een programa aangeboden aan verschillende
groepen leerlingen uit de vierde klas havo en vwo.
Slechts enkelen kenden het terrein op de
Tramkade en met hen is gesproken over het
herbestemmen van industrieel erfgoed. Ook zelf
zijn ideeën aangedragen over welke functies hier
op het terrein zouden kunnen landen.

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.

DE RECENTE GESCHIEDENIS
VAN DE STAD
De transformatie van Den Bosch sinds de jaren tachtig
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 unieke historie 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 dertig jaar Den Bosch zo ingrijpend is
veranderd.
Voor het Bosch Architectuur Initiatief de aanleiding om die periode eens te belichten. In De recente
geschiedenis van de stad duiden we de transformatie van Den Bosch sinds circa 1985 aan de hand
van drie thema’s en de plekken die deze veranderingen symboliseren. Met de oorspronkelijke
plannen, visies en verwachtingen. Met verhalen van en door Bosschenaren die erbij betrokken
waren. Met beeldmateriaal en verslagen die de ontwikkelingen illustreren. En met een evaluatie: is
gelukt wat ze van plan waren?
Maar eerst een korte schets.
Van wat er toen was.
En wat erna kwam.

Foto: Felix Janssens (Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Mistroostig
Begin jaren tachtig. Den Bosch verloedert. Er heerst een hoge werkloosheid, grote bedrijven
als De Gruyter, Remmington en Michelin verdwijnen. Door groei van de automobiliteit ontvolkt
de binnenstad: het centrum is, voor bewoners en winkelend publiek, met de auto amper te
bereiken. Een Structuurplan eind jaren zestig had die bereikbaarheid moeten verbeteren, maar
de binnenstadsstructuur zou erdoor ingrijpend worden aangetast en de Binnendieze grotendeels
gedempt; het plan leidde tot felle kritiek en sneuvelt uiteindelijk – zonder alternatief.
De binnenstadsbewoners en -middenstanders trekken ondertussen weg naar de rap groeiende
nieuwbouwwijken en de ‘boerenbuiten’ Vught en Sint-Michielsgestel. Eind jaren zeventig heeft
Den Bosch de grootste terugloop van binnenstadsbewoners in Nederland en begint het langzaam
maar zeker haar positie als regionaal winkelcentrum te verliezen.
Het ontbreekt Den Bosch aan energie en elan. Het centrum van de ingedommelde provinciestad raakt
smoezelig, mistroostig. Er staan panden te verpauperen, de woninkjes in de donkere stegen raken
onbewoonbaar, er wordt amper nog gebouwd. De Markt is een verkeersplein, het Burgemeester
Loeffplein een grijze vlakte met walmende stadsbussen, de Parade een parkeerterrein. Orthenstraat,
Vughterstraat en Visstraat vormen grauwe, amper inspirerende winkelgebiedjes met veel lege
etalages.

Foto: Felix Janssens (Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Nieuwbouw
Tegelijkertijd wordt er wel gebouwd, maar
in de binnenstad vooral uit het zicht. Met
geld van de Rijksdiensten wordt tussen 1975
en 1985 een deel van het ‘historisch casco’
gerestaureerd – de achter- en onderkanten
in het stadscentrum en de Binnendieze. Het
betreft een vooral bouwkundige aanpak van
de eeuwenoude funderingen, stadswallen en
constructies die anders verloren dreigen te
gaan. Een ingreep die voor sommige plekken
al te laat komt.
Er wordt in 1980 zelfs een plan ‘Integraal
binnenstadsbeleid’ opgesteld, maar de
(zichtbare) uitvoering ervan laat voorlopig op
zich wachten. De inzet richt zich hoofdzakelijk
op instandhouding: met winkeliers wordt
bijvoorbeeld gesproken over behoud van
de historische gevels, het voorkomen van
doorbraken tussen panden en het sparen van
de authentieke elementen.
Nieuwe huizen verrijzen onderwijl in de
eenzijdige buitenwijken buiten de historische
binnenstad – het gebied wordt door de
ambtenaren
eufemistisch
‘nieuwstad’
genoemd. Door de economische crisis
en daarmee krimpende vrije sector is het
veelal sociale woningbouw (soms tot wel 66
procent). De malaise leidt ook tot vergaande
aanpassing van de bouwplannen in
Maaspoort: het moet goedkoper, beperkter,
minimaler. Een voorgenomen haventje, om
de wijk nog aantrekkelijk te maken, wordt
geschrapt.
En er zijn plannen genoeg. Voor omlegging
van de Zuid-Willemsvaart, bebouwing
in de Gement, de ontwikkeling van
bedrijventerreinen. Maar veel verder dan
schetsen, agenda’s en programma’s (de term
Structuurplan wordt angstvallig vermeden)
komt het vaak niet; een breed gedragen
strategie en de politieke wil ontbreken
vooralsnog. En het geld.
Het
gemeentebestuur
is
namelijk
verzeild geraakt in een juridische strijd
met projectontwikkelaar Stienstra. Zijn

miljoenenclaim hangt als een zwaard van Damocles boven Den Bosch. B&W houden de hand
op de knip, sparen voor wat onherroepelijk komen gaat. Er wordt amper nog geïnvesteerd in
(omvangrijke) projecten. Ontwikkelaars en ondernemers mijden en verlaten de stad. Den Bosch
wordt voorbijgestreefd door buursteden Tilburg en Eindhoven.
Evolutie
Intussen voltrekt zich binnen de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw een
bescheiden evolutie. De organisatiestructuur verandert en een deel van de zittende ambtenaren
gaat in die jaren met pensioen of vertrekt, een nieuwe generatie dient zich aan. De jonge
stedenbouwkundigen worden amper gehinderd door de slepende kwesties en vaak vastgeroeste
verhoudingen uit de jaren ervoor; onafhankelijk en met nieuwe energie duiken ze in de materie.
Ze herkennen zich in de omwenteling die landelijk het planologische denken kenmerkt: een
verschuiving van de groeikernen en vernieuwing van oude wijken naar (economische) ontwikkeling
van de kansrijke, historische binnensteden.
En ook binnen de architectuur ontstaat ruimte voor de actuele uitdagingen van restauratie en
transformatie. De focus was voorheen vooral gericht geweest op vernieuwing, op de ruimte in de
buitengebieden: de nieuwbouwwijken en de kantoorclusters. Maar nu beginnen ook de architecten
en stedenbouwkundigen visies te ontwikkelen waarmee ze de verbrokkelde steden kunnen herontwikkelen tot compacte, dynamische woon- en werkgebieden met allure.
Er vindt in die jaren bovendien een politieke verschuiving plaats. Hans Dona is vanaf 1982
wethouder van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling. Na jaren van CDA-bestuurders krijgt
een PvdA-meerderheid het in de Bossche gemeenteraad voor het zeggen. En die raakt er, mede
door de geestdrift van de jonge ambtenaren, ook van overtuigd dat louter passief behoud van de
(binnen)stad niet heilig is. Wil de stad zich uit het slop trekken, dan moet er ook (vooral) actief
worden aangepakt.
De krappe begrotingen eind jaren tachtig (door onder meer de voortslepende ‘affaire Stienstra’
en de economische crises) beperken evenwel de mogelijkheden. Niettemin groeit het besef van
de noodzaak, rijpen de inzichten en neemt de wil toe. Zelfs als het kabinet in 1990 besluit Den
Bosch niet aan te wijzen als één van de (bevoorrechte) elf stedelijke knooppunten van nationale of
internationale betekenis, houdt de stad moed. ‘Dan doen we het wel zelf’, reageren Dona en zijn
ambtenaren. Ook zonder rijksaandacht kan de stad uitgroeien tot belangrijk knooppunt, zo wordt
energiek beredeneerd. Nu het geld nog.
Bloeiperiode
Die financiële ruimte ontstaat begin jaren negentig. De gemeente heeft gespaard en verkoopt
haar energiebedrijf; met de opbrengsten wordt niet alleen de dan met Stienstra overeengekomen
schikking betaald, maar kan er ook (eindelijk) geïnvesteerd worden in de toekomstplannen.
Den Bosch moet een groeiende stad van contrasten worden, vinden de ambtenaren en
stedenbouwkundigen: historisch én modern, groen én stad, hoog én laag – niet alleen in het
centrum maar ook eromheen. Vernieuwen dus, maar koesteren wat oud en uniek is. Herstructureren
zonder de historische kern aan te tasten.
Er wordt door de ambtenaren volop over gediscussieerd met de colleges. En ook al worden niet alle
plannen uitgevoerd, er heerst een saamhorigheidsgevoel, enthousiasme. Er is geld en het positieve

verhaal staat haaks op de sombere jaren tachtig. Er is een omwenteling, een bloeiperiode breekt
aan.
De binnenstad wordt daarbij gezien als ‘donor’ voor heel Den Bosch. En dus wordt het stadshart
ingrijpend aangepakt. De Markt wordt bus- en autovrij (ondanks protesten van de winkeliers),
Hinthamerstraat en Kerkstraat worden opnieuw ingericht; ze krijgen onder andere een ‘kamerbreed’
en peperduur steentapijt, naar ontwerp van de Barcelonese architect Beth Gali.
Vughterstraat, Orthenstraat, Visstraat – het winkelgebied wordt gekuist. Vervallen panden
worden opgekocht en opgeknapt, ondernemers keren terug en daarmee ‘de loop’. Met dank aan
de (onzichtbare) inspanningen jaren eerder wordt de infrastructuur hersteld, worden steegjes
gerestaureerd, kan er weer gewoond worden boven de winkels.
Het Burgemeester Loeffplein gaat op de schop en verandert in een eigentijds winkelgebied met
(revolutionair) de verdiepte Arena; het moet Den Bosch tot de ‘aantrekkelijkste winkelstad tussen
Utrecht en Maastricht’ maken.
De Binnendieze en de vestingwerken worden verder opgeknapt; daarmee was al begonnen in de
jaren zeventig vanuit historische en structurele overwegingen, nu spelen ook de toeristische en
economische effecten een voorname rol.
Van een zieltogende stad verandert Den Bosch vanaf de jaren negentig zo in een aantrekkelijke
stad. Hoe die transformatie praktisch uitpakte, analyseren we dit jaar aan de hand van drie thema’s
en de plekken die ze symboliseren:
- De opgeruimde stad: 'Barcelona aan de Dieze' (het Burgemeester Loeffplein en de Arena).
- De groeiende stad: ‘Waar ligt de grens?’ (het Paleiskwartier).
- Een nieuw imago voor de stad: ‘Kamerbreed tapijt voor de binnenstad’ (de Markt en Hinthamerstraat).
Foto's: Felix Janssens (Erfgoed 's-Hertogenbosch)
Met dank aan: Willem van der Made, Frank Zuylen, Cees van Aalst, Hans Dona, Erfgoed
’s-Hertogenbosch (Jac. Biemans, Dennis Dekker en Rob van de Laar)

ONTWERPPRIJSVRAAG
SMART SQUARE
Prijsvraag | september 2018 tot januari
2019| i.s.m. Gemeente 's-Hertogenbosch
Voor de jaarlijkse prijsvraag, die het Bosch
Architectuur Initiatief in 2018 samen met de
Gemeente ’s-Hertogenbosch organiseerde,
werd deelnemers gevraagd een ontwerp
te maken voor een ingreep in de openbare
ruimte: Smart Square. Het bleek een
overweldigend succes: er werden ruim vijftig
ontwerpen ingeleverd, door een grote variatie
aan studenten, ontwerpers en architecten.
De opgave
Ontwerp een plek die gebruikt kan worden
om mensen samen te brengen. Een
ontmoetingsplek dus, waar groepen van
twee tot 50 mensen samenkomen om te
kletsen, vertellen of te luisteren – dit kan een
paviljoen zijn, maar ook een landschappelijk
element. Er moet ruimte zijn om te staan of
te zitten, mogelijk een overkapping, en verder
alles wat maar kan helpen om samenkomst,
gedurende alle jaargetijden, te faciliteren. De
locatie is onderdeel is van het gemeentelijke
programma Smart Cities en heet daarom
Smart Square.
Smart Square is straks de plek waar
de afstudeerprojecten van bijvoorbeeld
het Koning Willem 1 College en Avans
Hogeschool worden tentoongesteld, waar de
HAS Hogeschool een pop-up foodstore kan
openen en waar het IoT Stadslab en startups
uit de stad slimme toepassingen kunnen
uitproberen. Multi inzetbaar dus, met een
nieuwe dynamiek.
Jury
Voor de ontwerpprijsvraag vonden we een
divers gezelschap van professionals bereid
om hun deskundige oordelen te vellen over de
inzendingen. Alle relevante disciplines waren
daarmee present.

Timo de Rijk, directeur Design Museum en
voorheen o.a. hoogleraar designgeschiedenis
aan de TU Delft en de Universiteit Leiden en
voorzitter van de Rotterdam designprijs.
Constant
Botter,
programmamanager
Slimme Buitenruimte bij de gemeente
’s-Hertogenbosch. Samen met stakeholders
wil hij de fysieke buitenruimte in de
Spoorzone met technologie en data innoveren
(Living Lab); het Smart Square vormt daar een
onderdeel van.
Kirsti Pol, initiatiefnemer van De
Conceptenbouwers/Buro
Kade.
Kirsti
onderzoekt met verschillende kleine en
grotere projecten en activiteiten de synergie
tussen duurzame stadsontwikkeling en
de manier waarop we nu leven en zullen
samenleven in de toekomst.
Rolf van Boxmeer, architect en co-founder
van Rezone. Rezone ontwikkelt projecten
op het snijvlak van architectuur, kunst en
technologie, initieerde o.a. Minitopia en
ontwikkelde het interactieve paviljoen ‘Little
Babylon’ dat recent in Sao Paulo, Brazilië en
Doha Qatar is gepresenteerd.
Expositie
De twee-en-vijftig inzendingen bleken ultiem
divers, zowel in vorm, opzet, gebruik van
ruimte als materialen. Samen vormden ze een
fraai overzicht van de mogelijkheden - in de
breedte. Die mogelijkheid was er drie weken
lang tijdens een expositie in het Stadskantoor
waar heel veel geïnteresseerden en
toevallige passanten de bouwwerkjes
bewonderden.

INSPIRATIEBIJEENKOMST
SMART SQUARE
Dag van de duurzaamheid | 10 oktober
Het Bosch Architectuur Initiatief organiseert
al jaren succesvolle ontwerpprijsvragen.
Natuurlijk ook in 2018, toen we de opgave
samen met de Gemeente ’s-Hertogenbosch
formuleerden die daadwerkelijke realisatie
van het winnend ontwerp beoogde. ‘Ontwerp
een Smart Square’, was de opdracht, ‘een
ontmoetingsplek op het plein voor het Koning
Willem I College aan de Onderwijsboulevard,
waar groepen van twee tot 50 mensen
samenkomen om te kletsen, vertellen of te
luisteren.’
Als onderdeel van de ontwerpprijsvraag
Smart Square organiseerden we met
diverse partners op de De Dag van de
Duurzaamheid (woensdag 10 oktober)
een inspiratiebijeenkomst. Met een
stakeholdersmarkt, locatiebezoek en borrel.
Tussen 12.00 en 15.00 uur konden
prijsvraagdeelnemers, geïnteresseerden en
studenten terecht in het IoT Stadslab waar
ze aan verschillende tafels in gesprek konden
met de stakeholders over hun ideeën over,
wensen voor en visie op Smart Square.

De stakeholders: Sonja van der Beek
(Gemeente ’s-Hertogenbosch, projectmanager
Spoorzone),
Eric
Visser
(Gemeente
’s-Hertogenbosch,
stedenbouwkundige),
William Jans (Gemeente ’s-Hertogenbosch,
openbare ruimte en verkeer), Rob de
Vrind (Koning Willem 1 College), Esther
Punte (Avans Hogeschool), Constant
Botter (IoT Stadslab), Sasha Weijmer
(Bewonersvereniging Paleiskwartier), Orjab
Game (Brabant Wonen, ontwikkelaar) en
Geert Das (Bosch Architectuur Initiatief,
programmamaker).
Hierna werd de locatie voor de Smart Square
bezocht, het nog lege plein voor het Koning
Willem I College aan de Onderwijsboulevard.
Hier was te zien hoe de plek mogelijk
gebruikt kan gaan worden. Er werden mobiele
laadpalen getest en er werd soep geserveerd.
Na afloop werd er tijdens een borrel bij de
Bossche Brouwers op de Tramkade informeel
doorgepraat.

PRIJSUITREIKING EN
WINAAR
The Smart Box | studenten TU Delft
Het winnende ontwerp werd op 18 januari
2019 tijdens een feestelijke prijsuitreiking
in het Bestuurscentrum bekendgemaakt door
wethouder Van der Geld. The Smart Box bleek
door de jury unaniem gekozen tot winnaar van
de ontwerpprijsvraag Smart Square.
The Smart Box is ‘een ontwerp dat op een
‘slimme’ manier een bijzondere tijdelijke
plek van samenkomst creëert, waar het
architectonische en het digitale op een fraaie
manier samenkomen. ‘Het is een paviljoen
dat de ambitie van Den Bosch als Datacity
stralend kan verbeelden en zeker binnen het
gestelde budget gerealiseerd zou kunnen
worden’, aldus de jury.
De makers van The Smart Box (Sebastiaan
Vork, Nikki de Zeeuw en Luuk Goossen –
alle drie studenten architectuur aan de TU
Delft) ontvingen tijdens de prijsuitreiking
een cheque van 1.500 euro. De gemeente
heeft bovendien de intentie het ontwerp
daadwerkelijk te realiseren.
Een eervolle vermelding was er voor DoX van
Marc Polman. De jury prees met name de
uitgekiende marketing van dit ontwerp.

