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VOORWOORD
IN 2019 MAAKTE HET BAI ACHTER DE SCHERMEN EEN
GROTE ONTWIKKELING DOOR. HET WAS HET JAAR VAN
EEN NIEUWE START. ONS TEAM WERD UITGEBREID NAAR
DRIE PROGRAMMAMAKERS, BESTAANDE UIT JORDY
STAMPS, SUZANNE LINDERS EN STAN WAGTER; MARC
VAN DOORNEWAARD BLEEF ONZE PR-ADVISEUR. VOL
ENTHOUSIASME GAVEN ZIJ INVULLING AAN ONZE AMBITIES.

Daarnaast trad er in 2019 een nieuw
vierkoppig bestuur aan. Peter Princen
bleef penningmeester, Arjan van Boekel
en Wendy van Rosmalen traden toe als
algemene bestuursleden en Roel van
Lent werd de nieuwe voorzitter.
Als bestuur en programmamakers
kwamen we tot de conclusie dat het
BAI zich de laatste jaren voornamelijk
op de geïnteresseerde leek had gericht.
Dit willen we uiteraard blijven doen,
maar we kregen het idee dat we
hiermee de professionals uit het oog
verloren. We willen er weer zijn voor
de architecten, stedenbouwkundigen,
landschapsarchitecten, ontwikkelaars,
bouwers, bestuurders en iedereen die
zich professioneel verbonden voelt
aan de gebouwde omgeving in en om
‘s-Hertogenbosch.
Deze ambitie werd vanuit de
programmamakers omgezet in de BAI
PRAAT: terugkerende thematische
avonden waarop vakgenoten een project
of visie presenteren. De programmering
staat in het teken van een lokaal,
landelijk of globaal thema. Deze
inmiddels populaire avonden bieden
naast de inhoudelijke discussie ook
gelegenheid tot borrelen en netwerken.

Maar uiteraard bleef de geïnteresseerde
Bosschenaar welkom. Tijdens de
debatavond Uitzicht en inzicht hoogbouw in Den Bosch werden de
pro’s en contra’s van hoogbouw vanuit
verschillende disciplines uitgelicht.
Dit leidde tot een discussie waarin
na afloop zowel sprekers als publiek
hun opvattingen van grotere hoogten
konden bezien.
De Architectuurvisites waren en
bleven een vaste prik van de BAIprogrammering: dit jaar konden
we geïnteresseerden verwelkomen
bij grootschalige (Fort Isabella)
en kleinschalige (Minitopia)
ontwikkelingen in en rond de stad.
Maar 2019 was ook een jaar van
vooruitkijken. Het was immers slechts
het begin van een meerjarenplan,
waarmee het BAI zich nóg meer als
volwaardige partij wil manifesteren,
in samenwerking met uiteenlopende
partners en de gemeente
’s-Hertogenbosch. Uiteraard hopen we
iedereen weer terug te zien in 2020, ons
jubileumjaar waarin we 25 jaar bestaan!
Roel van der Lent
Voorzitter Bosch Architectuur
Initiatief

ACTIVITEITEN

BAI Architectuurprijsvraag
Prijsuitreiking Smart Square

BAI Debat
Uitzicht en inzicht; hoogbouw

BAI Architectuurvisite
Appèl

BAI Architectuurvisite
Fort Isabella

BAI Architectuurvisite
Minitopia

BAI Kinderworkshop

BAI Uitlokdag

BAI Architectuurvisite
Zestien Eiken schuur

BAI-PRAAT 1
Pearle pand, ontwerpen in
de historische binnenstad

BAI-PRAAT 2
The Green Villa, over
gevelloos bouwen en
innovatief ontwikkelen

REALISATIE THE SMART BOX
IN 2018 ORGANISEERDE HET BOSCH
ARCHITECTUUR INITIATIEF, SAMEN MET
DE GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH,
EEN ONTWERPWEDSTRIJD: SMART
SQUARE. DEELNEMERS GEVRAAGD
EEN ONTWERP TE MAKEN VOOR EEN
INGREEP IN DE OPENBARE RUIMTE,
EEN ONTMOETINGSPLEK AAN DE
ONDERWIJSBOULEVARD DIE MOGELIJK
DAADWERKELIJK GEREALISEERD ZOU
WORDEN.
De jury, bestaande uit Timo de Rijk,
Constant Botter, Kirsti Pol, en Rolf
van Boxmeer, koos de winnaar uit 52
inzendingen van studenten, ontwerpers
en architecten. Het winnende ontwerp
werd op 18 januari 2019 tijdens een
feestelijke prijsuitreiking in het
Bestuurscentrum bekendgemaakt door
wethouder Van der Geld. The Smart Box
van Sebastiaan Vork, Nikki de Zeeuw
en Luuk Goossen – alle drie studenten
architectuur aan de TUDelft – bleek door
de jury unaniem gekozen tot winnaar. De
gemeente gaf aan nog steeds de intentie
te hebben het ontwerp daadwerkelijk
te realiseren – dit bleek in oktober 2019
echter nog niet gebeurd, concludeerde
ook het Brabants Dagblad.

[UIT BRABANTS DAGBLAD:]

Een huiskamer op steigers. Een plek voor
exposities, een bioscoop, uitkijktoren en
data-projecties. Dat moest ongeveer het
Smart Sqaure worden op dat dat lelijke
pleintje aan de Onderwijsboulevard. Het
ontwerp won een prijsvraag van het Bosch
Architectuur Initiatief (BAI) in januari, toen
er nog sneeuw lag.
Eén van de redenen waarom het ontwerp
won, aldus de jury, is dat ‘de kans groot is
dat dit ontwerp ook werkelijkheid wordt’.
Want het bestaat door het gebruik van steiger
uit relatief makkelijke bouwmaterialen, was
de conclusie. Budget was er ook al (40.000
euro).
Het plein is nu, negen maanden later, echter
nog net zo versteend als toen. Al is het er
wel iets minder grijs: de kleurrijke stoeltjes
die momenteel door parken en pleinen in de
stad zwerven, zijn voor het Koning Willem
I College neergezet. Maar hoe staat het met
die Smart Box, de vierkante doos op palen?
Wanneer is er iets te zien? Iets te doen?
,,We hebben een aanbesteding gedaan
en een aannemer gekozen", zo laat de
verantwoordelijk medewerker van de
gemeente weten. ,,Dus de verwachting is
wel dat we het gaan realiseren.” Maar, er is
een maar. ,,Het succes zal ook afhangen van
hoe de buurt het gaat gebruiken en welke
programma's we in de Smart Box kunnen
draaien.”
Want uiteindelijk was dat het doel: studenten
van de naastgelegen scholen die de box
gebruiken voor demonstraties of nieuwe
concepten, voorbijgangers die komen kijken
naar presentaties en data of de buurt die er
presentatie geeft. ,,En dus willen we eerst
graag weten waar behoefte aan is en of er
genoeg draagvlak is.” Dat enthousiasme lijkt
er nu ook te zijn. ,,Dus het zou mooi zijn als
het nog dit jaar lukt om de Box neer te zetten,
maar ik denk dat het begin volgend jaar gaat
worden.”

Donderdag 17 oktober | Door Bart
Gotink | Brabants Dagblad

UITZICHT EN INZICHT
BAI DEBAT OVER
HOOGBOUW IN DEN
BOSCH

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.

IS HOOGBOUW EEN OPLOSSING VOOR
DE BOSSCHE WONINGNOOD? WAAR
KUNNEN FLATS WORDEN GEBOUWD:
IN HET PALEISKWARTIER, IN DE
BINNENSTAD OF OVERAL? WAT ZIJN
DE VOOR- EN NADELEN? EN IS DE
SINT-JAN NOG HEILIG?

'SCHAAL EN MAAT VAN HOOGBOUW
BEPALEND IN EEN HISTORISCHE
OMGEVING'

Om antwoorden te krijgen op die en
andere vragen organiseerde het BAI
het drukbezochte debat ‘Uitzicht en
inzicht – hoogbouw in Den Bosch’,
op woensdag 22 mei 2019 in de
Verkadefabriek.
Tijdens deze avond hielden een aantal
deskundigen (vanuit diverse disciplines)
een pitch over de (on)mogelijkheden,
kans en bedreigingen van hoogbouw.
'MENSEN ERVAREN HOOGBOUW ALS
HEEL BEDREIGEND'
Zo stelde ‘mister hoogbouw’ architect
Diederik Dam (Dam & Partners) dat
hoogbouw weliswaar een oplossing is,
maar niet de enige. ‘Mensen ervaren
hoogbouw als heel bedreigend’, terwijl
het met aanpassingen wel als intiem
kan worden ervaren. (...) Met een ‘bob’
bij de entree en service met gemengde
functies, maak je het gastvrij en veilig.’
In stedenbouwkundig opzicht vindt
Dam dat hoogbouw de identiteit van een
stad kan versterken: ‘Wegen en kanalen
vormen niet het DNA van de stad. (...)
De tussenmaat haalt het contrast uit de
stad.’
De Bossche stedenbouwkundige Cees
van Aalst beschouwde in zijn pitch
vooral de geschiedenis van (hoogbouw
in) Den Bosch. ‘De oude kerktorens

Arie Bijl (Bossche Milieugroep)
benadrukte in zijn pitch de
consequenties van de groei: ‘We slopen,
vervuilen en halen alles uit de grond’.
Hij is daarom blij met de gedachte
van hoogbouw: ‘Zo hoog mogelijk,
klimaatneutraal, collectief en circulair.’
Hij vindt wel dat vooral in hoogbouw
kleiner gebouwd moet worden (ook
door de veranderende huishoudens en
woonwensen) en gestreefd moet worden
naar nul-op-de-meter.
D’66-voorzitter René van den Kerkhof
zwengelde eerder de discussie over
hoogbouw in de gemeenteraad
aan, wijzend op de (verouderde)
hoogbouwnota uit 2003: ‘Die vraagt
om modernisering en uitnodiging,
we moeten de mogelijkheden beter
benutten.’ In zijn pitch gaf hij aan hoe
(o.a. door de economische crisis, maar
vooral ook door inconsequent beleid) de
hoogbouw in de stad is blijven steken
tussen de 50 en 70 meter, terwijl o.a.
in het Paleiskwartier 90 meter was
bedacht. ‘De Van Lanschottoren is een
gemiste kans, die had hoger moeten
zijn’. Van den Kerkhof gaf aan ook
voorstander te zijn van verticale bossen
zoals in Eindhoven en Utrecht.
'HET MOET GEEN TWEEDE
EINDHOVEN WORDEN'
Architectenweb-hoofdredacteur Michiel
van Raaij concludeerde afsluitend dat
hoogbouw een ‘grote beweging is waar
je niet in mee moet, maar in mee kan’.

Hij stelde dat Den Bosch ‘een goede
traditie in ruimtelijk ontwerp heeft’
maar naar het unieke van de stad moet
blijven kijken: ‘Het moet geen tweede
Eindhoven worden.’
In het daaropvolgende debat bleken de
meningsverschillen vooral in de details
te schuilen.
Diederik Dam vond bijvoorbeeld dat de
plattegrond met mogelijkheden in de
Nota Hoogbouw vooral democratisch
is in plaats van kwalitatief. ‘Vanuit
de angst voor verandering, blijft men
steken in middelmatige oplossingen en
is er weinig ruimte voor avontuur. (...)
Men kiest voor plekken waar het toch al
gebeurde of waar het niet zo erg is.’

'ER ZIJN IN HET VERLEDEN OOK WEL
DINGEN MISGEGAAN'
Michiel van Raaij begreep die
terughoudend ergens wel: ‘Er zijn in het
verleden ook wel dingen misgegaan,
dat is een reden om voorzichtig te zijn.’
Conclusie van Dam: ‘Voor hoogbouw is
een meerjarig standvastig beleid nodig’.
Voor dat beleid moet dan vooral ook
verder gekeken worden dan naar de
hoogbouw alleen. ‘De synergie tussen
projecten en leefbaarheid rondom
gebouwen is minstens zo belangrijk’,
stelde Michiel van Raaij. Waarbij
openbaar vervoer en functiemenging
moeten worden meegenomen. Zoals
bij Station Den Bosch Oost. Dat zou
een ‘tweede Paleiskwartier’ kunnen
worden, stelde René van den Kerkhof.
Maar ook Groote Wielen noordoost of
de Zuid-Willemsvaart (van Poeldonk
via Tramkade tot De Gruyter) bieden
kansen. Hoe dan ook, er moet voorbij
bestaande structuren worden gekeken
– en dat bleek een eye-opener voor René
van den Kerkhof: ‘Omgevingsvisie is de
integrale blik. (…) Er moet niet zozeer
een hoogbouwnota komen, maar een
verdichtingsnota.’
Een heer uit het publiek bleek
ervaringsdeskundig en pleitte
boven alles voor het opnemen van
verschillende faciliteiten zoals horeca
en sport in hoogbouw. ‘Dat bevordert
het contact tussen mensen. Zo creëer je
nieuwe, kleine gemeenschappen.’
architect Diederik Dam | raadslid René
van den Kerkhof | stedenbouwkundige
Cees van Aalst | Arie Bijl, Bossche
Milieugroep | Michiel van Raaij,
hoofdredacteur Architectenweb | Joep
Mol Architect

BAI ARCHITECTUURVISITES
Het BAI organiseert al jaren
bezoeken aan interessante
lokale ontwerpprojecten: de
Architectuurvisites. Daarbij kiezen we
nadrukkelijk voor plekken die (lokaal)
opzienbarend en actueel zijn en/of die
representatief zijn voor ontwikkelingen
elders in de stad. Tijdens of na de
rondleiding geven de ontwerpers,
gebruikers of ontwikkelaars tekst
en uitleg, en ontstaat er geregeld
een interessante uitwisseling
met een gemêleerd publiek. De
Architectuurvisites zijn buitengewoon
succesvol; alle bezoeken in 2019 waren
in een mum van tijd vol.

Foto | Jordy Stamps

Foto | Michel Kievits

Foto | Jannes Linders

BEZOEK AAN
NIEUWE PROJECTEN
IN DE STAD
ARCHTECTUURVISITE APPÈL
Tussen de A2 en de Rosmalense
Plas verrees IN 2018 het nieuwe
‘belevingskantoor’ van cateraar Appèl.
Het bijzondere gebouw - ontworpen
door architectenbureau De Twee
Snoeken - valt niet alleen op door
de markante, ronde vorm, maar is
binnen ook zeer vernieuwend: het
verbindt de eigenschappen van Appèl
(catering, horeca en hospitality) aan de
werkvloeren.
Hoe dat er van binnen en buiten
uitziet, mochten een kleine honderd
geïnteresseerden zelf komen ervaren
tijdens een BAI Architectuurvisite
in januari. Architect Tanja Lamers
verzorgde er een korte presentatie en
leidde vervolgens rond door het gebouw.
21 januari 2019 | Cateraar Appel |
De Twee Snoeken Architecten

ARCHTECTUURVISITE FORT ISABELLA
In maart organiseerde het BAI een
Architectuurvisite aan Fort Isabella in
Vught, een bijzondere plek met een
kleurrijke geschiedenis.
Rond 1614 werd het fort gebouwd
om de vesting ’s-Hertogenbosch te
versterken. Eeuwen later werd het
gebruikt om een mogelijke aanval
door Franse en Belgische troepen af
te weren. Van 1922 tot 1940 huisde
het Regiment Wielrijders er, in de
Tweede Wereldoorlog de SS en NSB.
Nadat de militairen er vertrokken eind
jaren negentig, werden er vluchteling
gehuisvest. Sinds 2013 is het complex
tijdelijk in gebruik door studenten,
bedrijven en horeca.
In 2015 werd de Isabella Groep
eigenaar van het Fort. De organisatie
ontwikkelt het gebied nu tot een
unieke, kleinschalige samenleving waar
wonen, werken, recreatie en educatie
samenkomen. Er wordt gewerkt aan een
levensloopbestendige huisvesting in een
vitale omgeving (met horeca, bedrijven
en toerisme), karakteristiek door de
architectuur van de oude gebouwen en
het vele groen. Hoe dat precies vorm
krijgt (en gaat krijgen), werd circa zestig
belangstellenden verteld en getoond
tijdens de BAI Architectuurvisite.
22 maart 2019 | Isabella Groep |
stedenbouwkundige Jan Verkuylen

ARCHITECTUUR
VISITES

ARCHTECTUURVISITE MINITOPIA
Minitopia is het unieke project waar
geëxperimenteerd wordt met nieuwe
woonvormen. Voorheen aan de
Eekbrouwersweg (De Rompert), sinds
juni 2018 aan de Poeldonk, wordt zoveel
mogelijk volgens circulaire principes
gebouwd.
Met herbruikbare of natuurlijke,
composteerbare materialen worden
nieuwe wooninitiatieven ontwikkeld
die in kunnen spelen op de actuele
woonvragen. Minitopia is zo een levend
laboratorium waar innovatieve en
experimentele woonvormen worden
onderzocht.
Hoe dat vorm krijgt en wie daarbij
allemaal betrokken zijn, zagen en
hoorden zo’n zestig geïnteresseerden
tijdens een volle BAI Architectuurvisite
in mei.
17 mei 2019 | Initiatiefnemer Rezone

ARCHITECTUURVISITE ZESTIEN EIKEN
SCHUUR
Vlak voor de kerstdagen organiseerde
het BAI een Architectuurvisite in
kerstsfeer aan de Zestien Eiken Schuur
van Hilberink Bosch Architecten, aan de
Wamberg in Berlicum.
Toen in 2017 zeven honderdjarige
eiken op het erf van Annemariken
Hilberink en Geert Bosch moesten
worden gerooid, besloten zij een
oude traditie nieuw leven in te blazen:
van de bomen (aangevuld met eiken
stammen van landgoed De Wamberg)
werd een nieuwe schuur gebouwd –
net zoals vroeger toen schuren vaak
werden gebouwd van materiaal dat in
de directe omgeving voorhanden was.
Het resultaat is de Zestien Eiken Schuur,
een hedendaagse dwarsdeelschuur
opgebouwd uit vier ankerbalkgebinten
verbonden door gebintplaten waarop
een sporenkap rust.
Tijdens de BAI Kerstvisite vertelde
Geert Bosch over deze ‘esthetiek van
de toevalligheid’, de oude technieken
en de nieuwe kennis, het bouwproces
en de bijzondere vermenging van
onbehandeld hout, beton en glas.
15 december 2019 | Hilberink Bosch
Architecten

Foto | Jordy Stamps

Foto | Stan Wagter

EDUCATIE

BAI ARCHITECTUURWORKSHOP
VOOR KINDEREN
Het BAI en het Design Museum
organiseerden in de zomervakantie
weer vier workshops voor kinderen over
architectuur en vormgeving.
De jonge deelnemers kregen een
rondleiding door het museum en
bekeken gebouwen in de stad. Na de
rondleiding gingen ze zelf schetsen,
ontwerpen en maakten ze maquettes in
de Studio van het museum.
Aan het eind van de workshop
werden de plannen gepresenteerd. De
workshops werden georganiseerd voor
basisschoolkinderen van groep 4 t/m 8
en begeleid door Bossche architecten/
stedenbouwers en een museumdocent
van het Design Museum Den Bosch.
17 juli, 24 juli, 31 juli en 7 augustus
2019 | Design Museum

BAI UITLOKDAG
Middelbare scholieren uitlokken? Het
wordt zelden gewaardeerd. Behalve
dan die ene dag in september waarop
de Bossche culturele instellingen hun
deuren wijd open gooien: de Uitlokdag.
De dag waarop uitlokken ontdekken
wordt.
De Uitlokdag zet jaarlijks de zintuigen
van zo’n duizend vierdejaars havo'ers
en vwo’ers uit Den Bosch op scherp.
Als aftrap voor het vak Culturele
Kunstzinnige Vorming maken zij
dan kennis met het culturele veld in
hun eigen stad. Circa dertig culturele
organisaties, kunstenaars en makers
bieden rondleidingen, workshops
en presentaties van 45 minuten; elke
leerling fietst een eigen route en bezoekt
vier culturele instellingen.
Het Bosch Architectuur Initiatief heeft
hiervoor in september een workshop
placemaking georganiseerd op de
Tramkade. De scholieren werden
uitgelokt om na te denken waar op het
terrein van de tramkade zij een bijdrage
dachten te kunnen maken aan dit
gebied. De locaties werden gepind op
luchtfoto’s en omschreven. Het werden
creatieve sessies met verrassende input.
19 September 2019 | Babel, Jeroen
Boschcollege, Pierson College, SintJanslyceum Stedelijk Gymnasium,
Gymnasium Beekvliet, Luzac

Foto | Stan Wagter

BAI-PRAAT #1
PEARLE-PAND, ONTWERPEN IN
EEN HISTORISCHE BINNENSTAD

In september startte het Bosch
Architectuur Initiatief met de BAI PRAAT,
een reeks informele bijeenkomsten
voor (Bossche) architecten, ontwerpers,
stadsontwikkelaars en geïnteresseerde
professionals. Doel: kennis maken en
ideeën uitwisselen met vakgenoten.
We nodigen hiervoor telkens sprekers
uit die een actueel thema toelichten
en in gesprek gaan met collega's en
publiek.
Tijdens de BAI PRAAT op donderdag 5
september lichtte Manou Huijbregts van
hp architecten aan zo’n 35 aanwezigen
uit hoe hij tot hun ontwerp kwam voor
het gapende gat aan de Markt waar
in 2016 het Pearle-pand instortte.
Bij het ontwerpen in een historische
omgeving streeft hij naar architectuur
“die ruikt naar wat er ooit gestaan
heeft”. Een Hollandse gevel in een
nieuwbouwproject in de Amsterdamse
Pijp bijvoorbeeld, “waar je zomaar
aan voorbij kunt fietsen”. Maar ook
een ‘haringkar’-kiosk in Delft, die niet
zozeer aansluit bij wat er staat maar wel
bij wat er gebeurt.
Voor de invulling van het gat aan de
Bossche markt werd met betrokkenen
eerst uitvoerig besproken “wat er op
zo’n pijnlijke plek terug mag komen”.
Het oude precies terugbouwen
op de plek kon niet meer; de
verdiepingshoogte bijvoorbeeld mag
niet meer van het huidige bouwbesluit
– “Daar ga je al”. Bovendien bleek het

oude pand in de jaren verschillende
keren aangepast: welke variant ga je dan
terugbouwen?
Uiteindelijk werd gekozen voor één
functioneel gebouw dat zich presenteert
als twee panden, twee gevels. En ook
bij de indeling worden ‘twee panden’
gecreëerd: een woon- en een slaaphuis.
Het gebouw bestaat uit een staalskelet
met lichte gevelbladen en waarschijnlijk
steenstrips (omdat het gebouw niet te
zwaar mag worden). En met veel details:
“Je weet niet wat je ziet, maar je voelt het
straks wel”. Is Huijbregts beperkt in zijn
ontwerpvrijheid? “In een aantal gevallen
was het niet onze eigen keuze, maar
een besluit van welstand.” Maar daarbij
is het ontwerp op een paar punten ook
zeker verbeterd, erkende hij.
Studio Christine Jetten is betrokken bij
het ontwerp van de gevelbekleding van
het te realiseren pand aan de Markt.
Chistine legde deze middag uit hoe zij
detail en materiaal inzet bij zo'n nieuw
gebouw in een cultuurhistorische
omgeving. Ze liet zien hoe de toepassing
van keramiek zich door de geschiedenis
ontwikkelde, en hoe zij haar ontwerpen
eerder toepaste op onder andere The
Museum of Arts and Design New York.
5 september 2019 | Manou Huijbregts
(hp architecten) | Studio Christine
Jetten

BAI PRAAT#2
THE GREEN VILLA,
OVER GEVELLOOS
BOUWEN EN
INNOVATIEF

Het BAI organiseerde op donderdag
28 november de tweede BAI PRAAT.
Thema deze middag: The Green Villa,
over gevelloos bouwen en innovatief
ontwikkelen.
Gasten: Gijs Rikken (MVRDV),
Joey van Niftrik (Stein) en Theobert
van Boven (Van Boven Architecten)
legden uit hoe zij hun experimentele
ontwikkelprojecten initiëren en
innovatie mogelijk maken. Welke
randvoorwaarden zijn er nodig om
een succesvol en haalbaar project te
realiseren? Welke uitdagingen komen
zij tegen? Welke rol speelt de overheid
daarin?
Bovendien lichtten zij hun onderzoeken
naar groene gevels en gebouwen toe;
zoals dat van MVRDV en The Why
Factory naar The Green Dip, waarin
onder andere kritisch werd gekeken
naar ‘groen’ als verkoopstrategie en de
verschillende waarden die groene gevels
vertegenwoordigen. De sprekers lieten
zien hoe zij deze kennis gebruiken bij
opgaven zoals The Green Villa in SintMichielsgestel. En bekeken met de circa
vijftig aanwezigen welke mogelijkheden
er zijn voor dit soort oplossingen in een
historische stad als Den Bosch.
28 november 2019 | Gijs Rikken
(MVRDV) | Joey van Niftrik (Stein)
| Theobert van Boven (Van Boven
Architecten)

BAI RICHT DE BLIK NAAR BUITEN
2020
Het BAI bestaat in 2020 vijfentwintig
jaar. Sinds 1995 heeft het BAI – als
spil tussen een breed publiek en
de architecten en ontwerpers,
stadsontwikkelaars en overheden – de
ontwikkelingen in de stad gevolgd en
toegelicht. We maakten inzichtelijk
waarom (en hoe) bepaalde keuzes
werden gemaakt en hoe belangrijk een
weldoordachte aanpak is voor onze
omgeving – altijd met de stad en haar
directe omgeving in het middelpunt.
In het kader van dit jubileum scherpten
we de missie van het BAI nog eens aan:
De kern van het Bosch Architectuur
Initiatief bestaat uit het vergroten van
het bewustzijn rondom ruimtelijke
thema’s. Doel is daarbij te inspireren,
om zo tot weloverwogen en kwalitatief
hoogwaardige oplossingen voor
ruimtelijke kwesties te komen.

Omdat in deze tijd vrijwel geen
probleem op zichzelf staat is het
belangrijker dan ooit om de dialoog
aan te gaan met elkaar, het publiek en
mensen buiten de eigen vakwereld; zó
kunnen we de Bossche vraagstukken
benoemen en behandelen.
Daarnaast spelen er grote actuele
thema’s op het gebied van
duurzaamheid, natuur en milieu – in
het buitengebied maar ook in de
volle stad. En daarom ook verdient
de relatie tussen de stad (met haar
verdichtingsvraagstuk) en het soms
leeglopende buitengebied uitgebreide
aandacht – elke beslissing is immers van
invloed op beiden.
Het BAI richt daarom in 2020 de blik
naar buiten
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