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'Toch niet tussen de hoeren?'
zomerserie De stad

COPYRIGHT MARC BOLSIUS

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.
ROEL KUILDER
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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.
'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.
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.
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.
Brave woningbouw
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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.
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."
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.
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.
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.
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.
Vestingstad
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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."
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."
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!'"
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."
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