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                                   Agenda komende 2 maanden
    Datum
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Copernikkel
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Copernikkel
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    Zaterdag 23 februari
    Zaterdag 9 maart
    Maandag 18 maart

15.00
12.00

Maakplaats073
Reparatiestraat

19.30 Boschveldoverleg

Copernikkel
Copernikkel

Copernikkel
Copernikkel

BBS OBB/ Wijkraad
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Op 28 november 2018 werden de bezoekers van Resto van Harte getrakteerd op een optreden in het kader van het Buurt-         
     podium  Foto: Michael Bögels)

Deze steen is nog steeds te zien in de wijk ter herinnering dat in 1952 werd begonnen met het bouwen van de eerste
woningen die uiteindelijk in 1954 werden opgeleverd. Daarmee is Boschveld nu 65 jaar oud.
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Het winterconcert was mooi 
De grijze en vroeg donkere dagen voor Kerstmis werden op 20 december ver-
licht door een mooi winterconcert in de huiskamer van de Copernikkel. De
Boschveldband en het Boschveldkoor, onder de immer warmbloedige leiding
van Janneke Franke, namen ons met volksmuziek mee door verschillende
landen. Het was opnieuw weer een ware lust voor het oor en ook een beetje
het oog. 

De avond begon met het afscheid nemen van Marieke Smeets als bestuurslid van
de Copernikkel. Nadat Jan Buitink, de voorzitter van de Copernikkel, Marieke in
het zonnetje had gezet met mooie woorden, kreeg zij een fraaie bos bloemen en
een hartelijk applaus. Marieke, bescheiden als zij is, dankte iedereen. 

Daarna opende het Boschveldkoor het winterconcert met een Roemeens wiegelied
speciaal gecomponeerd voor Marieke. Het was natuurlijk niet bedoeld om haar in
slaap te wiegen, want daarvoor is Marieke nog te wakker en te nauw betrokken bij
'haar' wijk. Het was gezellig vol in de huiskamer van de Copernikkel en de sfeer zat
er al meteen in, maar dat kon ook niet anders met die enthousiaste muzikanten op
het podium. Na het wiegenliedje was het tijd voor een wat meer opzwepend
dansliedje uit Macedonië. Daarna volgden er nog een aantal volksliedjes uit ande-
re landen. Een liedje uit India ging over een meisje dat niet wilde trouwen met een
aanbidder. Er was ook nog een gastoptreden van Elena uit de Oekraïne. Zij zong
twee poëtische liedjes. 
De verrassing van de avond was misschien wel het optreden van een gitaarduo.
Voor Pieter en Joep was het de eerste keer dat ze samen op het podium stonden.
Ze speelden en zongen over de liefde, de liefde bezingen is altijd mooi. De avond
werd afgesloten met het meezingen van een Afrikaans lied. En dat gebeurde ook.
Het was weer een zeer geslaagd winterconcert. Volgend jaar maar weer?
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De Boschveldband zorgde voor de muzikale klanken

Het Boschveldkoor zorgde voor de zang



Tekst: George van der Zande
 Foto's: Stadsarchief, Bestemmingsplan Boschveld, 
              Erfgoed 's-Hertogenbosch

                              Boschveld
De eerste Buurtkrant van 2019 is een mooie aanleiding om de wijk Boschveld eens nader te
beschouwen. Immers Boschveld is inmiddels zo'n 65 jaar oud ofwel de multiculturele wijk
heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In de jaren vijftig is de wijk gebouwd op de
plaats van Sportpark De Hooge Donken aan de westkant van het Bossche station. Oorspronke-
lijk werd de wijk West-1 genoemd. De historische naam Boschveld ontstond pas een poos later.
Er zullen vast nog mensen in de wijk wonen die alle ontwikkelingen vanaf de jaren vijftig van
Boschveld hebben meegemaakt en er het nodige over kunnen vertellen. 

Maar eerst, waar komt de naam Boschveld vandaan? Het is
niet zo ingewikkeld. Van 't Bossche Veld. Zo was de naam
voordat men begon met de bebouwing van het gebied. In het
begin van de vorige eeuw is gestart met industriële projecten.
Het bedrijf Grasso kreeg als eerste de mogelijkheid om vanuit
Vught terug te keren naar ’s-Hertogenbosch. In 1912-1913
werd de Grasso gebouwd. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden plannen opgesteld om
meer terreinen aan de westzijde van de spoorlijn bouwrijp te
maken. De bedoeling was om hier vooral industrie te vestigen.
Dat is niet doorgegaan vanwege de economische malaise. Wel
werden enkele terreinen opgehoogd ten noorden en ten zuiden
van Grasso om later te bebouwen. Begin jaren '30 van de vori-
ge eeuw werd ook begonnen met de bouw van woningen in
het Veemarktkwartier. Dit woonbuurtje bestond
oorspronkelijk uit 130 woningen en werd ge-
bouwd in aansluiting op de bouw van de
nieuwe Veemarkt. De woningen liggen aan
de Parallelweg, de Oude Engelenseweg, de
Koestraat, de Ossenstraat, de Vaars en de
Kalverstraat. Dit karakteristiek Veemarkt-
kwartier bestaat nog steeds. Twee bekende
Bossche kunstenaars, te weten: Miesjel van
Gerwen en Laura Hoek, wonen daar. 

Daarna is In de jaren vijftig begonnen met
het bouwen van de huizen en flats. Ook het
winkelcentrum en de bovenliggende wonin-
gen zijn toen gebouwd. De architectuur van
dit complex wordt als tijdgebonden be-
schouwd. Wat later, om de wijk te kunnen
verbinden met de Binnenstad, is een spoor-
tunnel (1960) gerealiseerd. De spoortunnel
 – die regelmatig is opgeknapt – is nog
steeds in gebruik voor hoofdzakelijk het au-
toverkeer en de fietser. De voetganger zal
voor de oversteek van en naar Boschveld
meer gebruikmaken van de stationspasse-
relle, een op zich prettigere doorgang.

Intussen is de sociale structuur in de wijk nogal veranderd. Dat
komt onder meer omdat er mensen elders zijn gaan wonen. Er
zijn ook nieuwe mensen komen wonen, neem bijvoorbeeld be-
woners van het BWWB-project. En je gelooft het misschien
niet, maar er waren aan het begin van deze eeuw plannen om
de wijk te slopen om zo plaats te maken voor nieuwbouw.
Maar door grote tegenstand vanuit de wijk moest de gemeente
het masterplan van architect Ashok Bhalotra intrekken. Dat is
dus gelukkig niet gebeurd, maar Boschveld is wel door nieuw-
bouw een wijk met een ander aanzicht aan het worden, en er
staan nog meer bouwprojecten op de rol. Desondanks blijft
Boschveld door zijn samenstelling de meest kleurrijke wijk van
onze stad, mede omdat zo'n 43% procent een migratie achter-
grond heeft.
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De redactie zou graag met Boschveldbewoners in contact komen die al vanaf het ontstaan of meerdere jaren in de
wijk wonen. Die hebben vast het een en ander te vertellen over de geschiedenis van de wijk. Daar zijn we heel be-
nieuwd naar! Dus stuur een mailtje naar buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl en we bellen of mailen u.

Bouw Veemarktkwartier 

Boschveld 
65 jaar

Kaart uit 1566 met naam Bosch Veld of 't Bossche Veld

Winkelcentrum Boschveld in de jaren 50



Tekst: Gerdien Arts
Foto: Michael Bögels

Gezellige Taalontmoetingen in de BBS Boschveld
In december was er in de BBS Boschveld weer een bijzondere gebeurtenis. Die ochtend werden de groepen vrouwen die
aan Taalontmoetingen meedoen gefilmd. Uiteraard op een discrete manier, want niet iedereen wil zomaar met zijn gezicht
in beeld. Twee heren van vrijwilligersnetwerk Galant waren druk bezig met beeld en geluid en Michael Bögels, fotograaf
en ik waren erbij.

Alles is in het leven geroepen om Taalontmoetingen een 'boost'
te geven: extra aandacht voor deze gezellige en vooral belang-
rijke bezigheid. Vrouwen uit andere landen, die elkaar ontmoe-
ten en in een ongedwongen sfeer met elkaar praten onder lei-
ding van taalkundige vrijwilligsters. Karima Majaiti is een van
de initiatiefnemers van Taalontmoetingen, samen met Wim
Smeets en Michel Lensen. Zij is van Farent (voorheen Welzijn
Divers) en doet de gehele coördinatie van de Taalontmoetin-
gen.

Taal is een belangrijke behoefte. Als je de taal niet kent, begrijp
je elkaar niet, je kunt niet met elkaar praten en geen ervarin-
gen met elkaar delen. Dan kom je dus nergens, dan sta je stil,
dan blijf je een vreemde. Door de jaren heen kwamen veel
mensen uit andere landen in Nederland wonen, die – om zich
hier beter thuis te voelen - moesten samenwerken en daarom
Nederlands moesten leren spreken. Het deelnemen aan activi-
teiten helpt daarbij. En dat vraagt allereerst om taalontmoetin-
gen. 

Zo ontstonden enige jaren geleden deze Taalontmoetingen on-
der andere in de BBS Boschveld. Wekelijks op de vrijdagoch-
tend komen vrouwen van verschillende nationaliteiten in de
BBS bij elkaar. De Nederlandse vrijwilligsters Thea, Karien en
Ans helpen de vrouwen kennis te maken met de Nederlandse
taal en die te oefenen aan de hand van een bepaald thema.
Dat kan zijn: een dokter bezoeken, naar het ziekenhuis gaan,

met de bus of de trein gaan, aankopen doen in de supermarkt
of om onze Nederlandse feesten beter te leren kennen, zoals
Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar. Zo wordt er dan, met een
kleine koffie / theepauze tussendoor, van half 10 tot half 12 met
elkaar gepraat in een gezellige sfeer waarin de vrijwilligster
een thema begint, woorden duidelijk maakt en vraagt naar re-
acties uit de groep. Wie weet er al wat van, wie kent het nog
niet en wie kan er iets over vertellen. Zo begint er een conver-
satie, want de een weet dit en de ander dat. Thea, Karien en
Ans helpen daarbij. Het is een toegankelijke manier voor men-
sen die het nodig hebben om zich de Nederlandse taal eigen
te maken. De drempel is laag en iedereen is welkom.

Wil je ook aan Taalontmoetingen meedoen? Dat kan in de BBS
Boschveld op vrijdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur en in de
BBS Westerbreedte (Kruiskamp) op woensdagochtend, van
09.00 – 11.30 uur. 

Wil je meedoen als deelnemer of wil je misschien meehelpen?
Neem contact op met Karima Majaiti, 06 – 1137 7902 of email
k.majaiti@divers.nl.

Als deelnemer mag je ook zo binnenlopen. Je hoeft je dan
niet van tevoren aan te melden.
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                                  Recept: Iraanse Linzensoep
Ingredienten:
150 gram groene linzen een poosje laten weken. 
2 aardappelen schillen en in parten snijden.
2 knoflookteentjes pellen.

Bereiding:
Linzen, aardappelen en knoflook in een pan doen en zoveel
kokend water erbij doen, dat alles onderstaat.
Laten koken tot de aardappelen gaar zijn.

Ondertussen een ui pellen en fijnsnijden.
Deze in olie in een pannetje fruiten en dan kurkuma, kerrie en
komijn erbij doen naar smaak.

Alles goed mengen en dan een of
twee eetlepels bloem erbij doen,
zodat alles snel bindt.

Zodra de aardappelen in de pan
gaar zijn het mengsel van ui en
kruiden daarbij doen en
goed roeren. Er ontstaat dan een
stevige gebonden soep. 

Lekker met een stukje naanbrood
erbij!

Tekst: Parisa M. Nassab

De vrouwen van de Taalontmoetingen werden gefilmd      



Tekst en Foto: Perla van Kessel

Binnen bij de Boschvelder

Aan de Buys Ballotweg woont Riet Hoskam (87) nog altijd in de woning waar haar kinderen groot zijn geworden. Ze ver-
maakt zich nog prima. Ze wandelt, puzzelt, breit en gaat op pad met de kleinkinderen. Ze carnavalt zelfs nog elk jaar mee.
Ik word ontvangen met thee en een koekje, al schiet dat er bijna bij in door alle mooie verhalen die Riet me kan vertellen.

Avonturen in het centrum
Geboren in de Muntel trok ze al snel naar de Binnenstad. Hier
woonde ze als jonge moeder en raakte bevriend met de ande-
re moeders in de straat. Samen hadden ze de grootste lol. Zo
vierden ze groot feest toen één van de dames na zes dochters
eindelijk een zoon kreeg. Iedereen leefde mee.
In 1972 vond de man van Riet een huis in Boschveld. Dat was
even wennen: "Ik vond Boschveld toen een beetje een vreem-
de wijk, de binnenstad was veel gemoedelijker", aldus Riet.

Nog vitaal
In 2008 was Riet betrokken bij een flink auto-ongeluk, waarbij
ze haar been verloor. Met dank aan medische wonderen, loopt
ze weer. Fietsen doet ze niet meer, maar met behulp van een
stok of rollator loopt ze nog flinke stukken. Ze vertelt me dat ze
zelfs naar Boxtel – waar haar dochter woont – is gelopen. Na
het ongeluk heeft ze maanden in het ziekenhuis moeten lig-

gen. Na dag één wilde ze al naar huis. Gelukkig kwamen de
dames van de gymclub haar 'ontvoeren' op Elf-Elf. Na aandrin-
gen bij de arts mocht ze met hen in de rolstoel mee de stad in.
Om zes uur terug was de afspraak, het werd half negen!

Puzzels en postzegels
Carnaval is een terugkerend thema. Door de kleinkinderen
wordt Riet namelijk regelmatig ingeschakeld om een Oetel-
donksjaal te breien. Zelfs vrienden van de kleinkinderen deden
een verzoek. Daaruit vloeide een deal: een gebreide sjaal in
ruil voor een biertje in de Binnenstad
Buiten de bezoekjes van kinderen en kleinkinderen, houdt ze
zich bezig met puzzels leggen en postzegels verzamelen. Ik
mag mee naar de zolder om de 200 puzzels te zien die daar
liggen opgeslagen. Riet neemt de traplift en ik loop erachter-
aan. Na deze middag spreken we af dat ik nog een keer thee
kom drinken.
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                       Koken voor anderen
Wie heeft als hobby koken en
het liefst voor een groepje
mensen.? Dit mag bij de be-
woners SWZ woningen aan de
Copernicuslaan in Den Bosch.
Hier mag je jezelf in deze creativiteit komen uitleven.
Van maandag tot vrijdag, mag ook in het weekend, koken voor
maximaal 15 personen, soms minder.
Wat je kookt gaat in overleg, al mag je natuurlijk je eigen crea-
tiviteit altijd gebruiken.
Iedereen wil graag rond 17.30 uur eten, dus rond 16.00 uur
ben je welkom.

De beloning: mensen die blij aan tafel zitten en jij die zelf gratis
mee eet.
Durf je het aan, laat het ons weten!!
Bel naar 06 - 2320 1723 team Copernicuslaan

Tekst: Fieke Schepers

Riet Hoskam vermaakt zich prima met legpuzzels



Tekst: Monique Verschuur
Foto: Rob Verschuur

De kastanjehouten hekjes om het project BWWB
Als bewoners van BWWB willen wij graag iets uitleggen over het hekwerk rondom ons project. Wij hebben diverse nega-
tieve reacties gehoord vanuit de wijk, wat wij erg jammer vinden.

De grond aan de binnenkant van de huizen is door ons geza-
menlijk gekocht van de gemeente ten behoeve van onze ach-
tertuinen, brandgangen en bergingen; het is dus geen openba-
re gemeentegrond meer. Echter hebben wij bewust met zijn al-
len gekozen om onze privé-achtertuintjes heel klein te maken
(twee tot vijf meter) zodat we de rest van de grond konden sa-
menvoegen tot een gezamenlijke tuin. Dat kleine privé stukje
gaat langzaam over in die gezamenlijke tuin: wij hebben er sa-
men heel bewust voor gekozen om geen schuttingen om die
kleine privé stukjes te plaatsen en ook geen bergingen achter
onze huizen te zetten maar geclusterd aan de zijkanten van de
huizen, zodat het zicht in de binnentuin vrij blijft. Ook brand-
gangen zijn niet meer nodig doordat achter alles 'open' is. Uit-
eindelijk is alles omheind met de kastanjehouten palen. Hier is
goed over nagedacht: er moest wel iets komen, zodat ook de

kleinste kinderen die hier wonen veilig achter het huis kunnen
spelen. En net zoals bij iedereen is privacy ook een voorwaar-
de voor ons woongenot. De 'normale' huizen in de wijk hebben
tenslotte allemaal schuttingen en ook de brandgangen zijn
zelfs met poorten afgesloten, Dat vindt men heel logisch. Wij
hebben er dus voor gekozen om alleen de omtrek van dit hui-
zenblok met een hek af te sluiten. Kortom, we hebben juist
minder hekken en schuttingen geplaatst dan bij een regulier
bouwproject.
Als je vragen hebt of een keer wilt kijken, spreek een van ons
dan gewoon aan.
Wij hopen dat bovenstaande uitleg wat duidelijkheid geeft en
vragen hierover nu zijn opgehelderd.
Bewoners van BWWB.
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In Memoriam Wim van Deurzen

Op donderdag 10 januari jongstleden is Wim van Deurzen
plotseling overleden. Jarenlang schreef hij voor de Buurt-
krant stukjes over de Copernikkel. Ook voor deze edite
schreef hij nog een stukje, tot ons verdriet zijn laatste. 
Wim zette zich met hart en ziel in voor de coöperatie Coper-
nikkel in Boschveld. Om met de woorden van Wim te spre-
ken: 'die konde d'r goed bij hebbe'.
We wensen zijn famile veel sterkte bij het verwerken van dit
plotselinge verlies.
Redactie Buurtkrant
Medewerkers Copernikkel

Een omheining van kastanjehout als afscheidng van de binnentuin bij het CPO-project
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Openingstijden Wijkplein
 Maandag       09.00 •    12.00 uur

      13.00 •    16.00 uur
 Dinsdag       13.00 •    16.00 uur
 Woensdag          09.00 •    12.00 uur 
 Donderdag         09.00 •    12.00 uur

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Maaike de Ruijter

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtteam
Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel
De wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Gabor Martens :  06 - 2159 6447 of g.martens@divers.nl  
Wim Smeets     : 06 - 2159 4960 of w.smeets@divers.nl

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa
Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings

Woensdag
Donderdag

10.00 - 12.00
11.00 - 12.00

  

 Zernikestraat 2
 ☎ 073 • 822 5380     

 info@wijkpleinboschveld.nl 

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl

Ben jij een mantelzorger 30+ en woon je in de buurten Bosch-
veld, Paleiskwartier of Deuteren? Doe dan mee aan de Mantel-
zorgkring! 
Bij de mantelzorgkring kun je in de buurt in contact komen met
andere mantelzorgers uit de wijk. Een leuke manier om andere
mensen te ontmoeten en samen dingen te doen. Je bouwt een
netwerk op waar je hulp aan kan vragen maar ook hulp kunt
aanbieden. Hoe vaak de deelnemers van de Mantelzorgkring bij
elkaar komen en wat de inhoud is van deze bijeenkomsten
wordt samen afgesproken. 

Voor aanmelden of meer informatie: Dorien Faasse, Buurtteam, D.Faasse@divers.nl of 06 -1546 6540

Vrijwilliger gezocht voor DOE MEE!

Het project DOE MEE! wil dat alle kinderen in Nederland onbeperkt mee kunnen
doen in sport, cultuur, op school en in de vrije tijd. Om dit te bereiken zijn er vrijwilli-
ge ambassadeurs die vanuit de basisscholen actief zijn. Zij kunnen zelfstandig ou-
ders helpen bij aanvragen voor onder andere stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport
en Cultuur, Kledingbank en Speelgoedbank. Ook voor andere vragen gaan de am-
bassadeurs actief op zoek. We willen dat kinderen onbeperkt kunnen meedoen en
dat geld geen belemmering is voor kinderen om mee te doen met activiteiten. Je
deelt zelf werkdagen en tijden in! 
Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met: Jill Franken – Farent: email:
jillfranken@juvans.nl of telefoon: 06 - 5186 6539

Welzijn Divers en Juvans maatschappelijk werk gaan samen verder
als Farent

Welzijn Divers en Juvans Maatschappelijk werk bundelen de
krachten. Sinds 1 januari 2019 zijn we Farent. We zijn sterk in
sociaal werk. Wij willen dat jij je goed voelt en prettig functio-
neert, ook in het contact met de mensen om je heen. Iedereen
is immers deel van een groter geheel. Farent ondersteunt jou
en je netwerk. Want een stevig netwerk helpt jou vooruit. En
als jij lekker in je vel zit, kun jij weer iets betekenen voor een
ander. Samen doen we de dingen die jou sterker maken. Daar-
voor hebben we alles in huis: van buurtondersteuning tot indivi-
duele hulp.

Onze grootste kracht is dat we naast je komen staan. Letterlijk,

omdat onze mensen werken in jouw omgeving. We zijn altijd in
de buurt. Wij zien wat er speelt en daar gaan we ook enthou-
siast mee aan de slag. Efficiënt, zodat je niet van het kastje
naar de muur hoeft te lopen. Transparant, zodat jij en wij weten
wat werkt. En innovatief, want we spelen graag in op de kan-
sen die jij morgen kunt krijgen.
Dat is Farent. Wij staan naast je.
Onze mensen kende je al. Zij zijn en blijven in je buurt werken
vanuit het Buurtteam Boschveld, in samenwerking met de con-
sulenten van MEE. Onze uitvalsbasis is de BBS Boschveld, in
de nabijheid van het Wijkplein en het Sociaal Wijkteam, dat
hier ook gehuisvest is.
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Michel Lensen zal de knusheid van Boschveld gaan missen
Eind december heeft wijkwerker Michel Lensen afscheid genomen van Boschveld. Zo'n acht jaar heeft hij met veel en-
thousiasme zijn werk gedaan in en voor de buurt. Afscheid nemen van zijn geliefde Boschveld vond hij niet gemakkelijk,
maar Michel kijkt met heel veel plezier terug. Hij heeft, zoals hij zelf zegt, veel geleerd in Boschveld. 

Michel gaat nu als wijkwerker aan de slag in de wijk
Maaspoort/ Empel. Het is voor hem geen echt nieuwe werkom-
geving. Al vijf jaar werkt Michel daar parttime en sinds 1 januari
voortaan fulltime. Wijkwerker is een ruim begrip. Michel: "wat
doe ik niet en wat doe ik wel? Ik ben beslist geen hulpverlener
of maatschappelijk werker en dus niet één-op-één bezig met
mensen. Nee, ik noem mezelf meer een samenlevingsopbou-
wer. Bij mij gaat het vooral om mensen met elkaar te verbinden
in de thema's die spelen. Daarnaast ondersteun ik vrijwilligers
die iets willen gaan betekenen voor de samenleving. Ook de
armoede is een aandachtspunt van een wijkwerker. Samen
met bewoners wordt gekeken hoe armoede zo veel mogelijk te
voorkomen is of om bewoners juist sterker te maken om hun
eigen armoede aan te pakken." 
Verandert het werk, nu Divers samen met Juvans onder de
naam Farent verder gaat? "
Nee, dat verwacht ik niet. De bestaande functies blijven ge-
handhaafd. We werken al een hele poos samen met Juvans in
het buurtteam, een team waar ook MEE in participeert. Dat zal
naar verwachting wel zo blijven."

Veel veranderd
Michel heeft ruim acht jaar gewerkt in Boschveld. "Ik ben ge-
start als kinderwerker en daarna wijkwerker geworden. Voor
bewoners van Boschveld was ik acht jaar een stabiele factor.
Om uit deze buurt te vertrekken vind ik best jammer, temeer
omdat ik er met veel plezier heb gewerkt. In die acht jaar heb
ik ook een goed netwerk opgebouwd. In die jaren heb ik de
wijk ook wel zien veranderen, zowel fysiek als sociaal gezien.
Toen ik in Boschveld begon, was het een buurt met (grauwe)
sociale woningen, ook een buurt met weinig groen. De BBS
was er nog niet. In het begin was er best veel overlast van kin-
deren, dat is nu vele malen minder. De afgelopen jaren is er
nogal wat nieuwbouw gekomen. Ik vind dat de wijk er zeker op
vooruit gegaan is met de komst van de Copernikkel en de
nieuwe BBS. Ook de problemen rond kinderen op straat zijn
weg. Wel zie ik steeds minder kinderen buiten spelen, dat is
jammer. Intussen zijn er veel gezinnen vertrokken naar andere
wijken." 

Sociale wijk
"Wat ik mooi vind aan Boschveld is dat het een sociale buurt is
 met veel positieve inzet van bewoners. Er zijn mensen die hun
leven lang hier al wonen. En wat mij bijzonder aanspreekt is
dat het een multiculturele buurt is. Mensen wonen graag in
Boschveld, dat voel je. Ik heb heel veel geleerd over de ver-
schillende culturen. Dat vind ik heel mooi. Wel zal er de ko-
mende jaren veel veranderen door alle nieuwbouw. Er worden
nog flats gesloopt, daar komt nieuwbouw voor terug. Dat zal
ook de samenstelling doen veranderen. Door de komst van de
koophuizen in het hart van Boschveld zal ook de populatie ver-
anderen. Kijk maar naar de nieuwbouw aan de overkant van
de Copernicuslaan. Daar wonen mensen die vanwege hun
werk minder hebben met het buurtleven, dat merk ik wel. Dat
betekent dat de functie van wijkwerker daardoor weleens zou
kunnen veranderen met andere speerpunten, andere thema's.
Er dient zich wellicht een andere type mens aan voor het vrij-
willigerswerk. Desondanks zal armoede toch een belangrijk
thema blijven omdat er relatief veel mensen in de uitkerings-
sfeer of met schulden in de buurt wonen. Dat zien we bij de

aanmeldingen bij Juvans, het Wijkplein en de schuldhulpverle-
ning”. 

Wat ga je missen? 
"Ik denk wel de mix aan mensen hier. Nu kom ik in een wijk die
minder multicultureel is. Daarnaast is de BBS een bruisende
en plezierige werkplek. Intussen heb ik in Boschveld veel ou-
ders en kinderen leren kennen. Ook ben ik heel trots op
'Boschveld Actief'. Dat is een groep ouders die geen kaas had-
den gegeten van organiseren, maar toch met een beperkt bud-
get een geslaagd zomerfeest heeft georganiseerd. Ik heb veel
geleerd van groepsdynamiek en de diversiteit aan mensen. Le-
ren omgaan met heel verschillende type mensen. Mensen bij
elkaar brengen, ook in lastige casus, vond ik mooi om te
doen." 
Een ding is duidelijk: Michel gaat met een goedgevulde rugzak
richting Maaspoort. Wel zal hij de drukte en knusheid van de
buurt gaan missen!

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Michel Lensen heeft afscheid genomen als wijkwerker in Boschveld



Wijkgericht
Boschveld bekeken door een veiligheidsbril
Het is een jaarlijks ritueel in zowat alle wijken in de stad: enkele weken voor oudjaar kijken beroepskrachten of er 
mogelijke risico’s zijn voor nieuwjaarsnacht. Wijkgericht fietste dit keer mee.

Het is maandag 17 november. Het miezert. In BBS 
Boschveld komen ze samen, de mensen van de politie, de 
gemeente en het welzijnswerk. En hoewel deze speciale 
wijkschouw juist niet voor hen is georganiseerd, sluit ook 
een wijkbewoonster aan. Na een kop koffie en een 
voorstelrondje worden buiten de zadels droog gewreven 
en gaat de fietstocht in noordelijke richting. 

Kattenkwaad
Doel: situaties opsporen die tijdens nieuwjaarsnacht 
brandjes en ander kattenkwaad kunnen uitlokken. Maar al 
fietsend blijkt al snel dat zo’n blik op de wijk door een 
veiligheidsbril sowieso wel handig is. 
“Dit doen we elk jaar”, legt wijkteamleider Jasper Maas al 
fietsend uit. Hij coördineert namens de gemeente het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Nog even, 
want binnenkort gaat hij zich storten op projecten die 
samen met bewoners worden bedacht en uitgevoerd. 

“Niet echt een enorme verandering voor me, want ik was 
altijd al van de burgerparticipatie.”

Bankstel
Burgerparticipatie betekent voor Jasper niet dat bewoners 
vragen en de gemeente draait. Integendeel, zo blijkt bij 
een van de stops. Hij wijst op een oud bankstel, illegaal 
gedumpt in een bosschage aan het einde van de 
Ampèrestraat. “Terwijl we plezierig samenwerken met 
bewoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
leefomgeving, doen anderen dus dit. Ongelofelijk. Het 
lijkt ook alsmaar erger te worden. De gemeente ruimt het 
wel op, wordt er gedacht. Soms denk ik wel eens dat de 
overheid bewoners te veel verwent.” Jasper maakt een 
foto en stuurt die door naar een collega. 

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, januari 2019
sEditie Buurtkrant Boschveld

Zeg het met bloemen
De afvalcontainers aan de Lorentzstraat zien er een stuk gezelliger uit. Begin december zijn er kunstgras en kunstbloe-
men aangelegd. Op twee andere plaatsen in de stad gebeurde hetzelfde.
Bij de Marconistraat komen echte planten. Dat gebeurt op verzoek van de bewoners daar. Zij willen het nieuwe plant-
soentje zelf onderhouden.

Vervolg op Buurtkrant pagina 18.

De aanleg van de kunsttuin aan de Lorentzstraat.
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De neef van Yassine begrijpt  
er niks van
Yassine Mami is manager van BBS Boschveld en daarmee is hij welzijnswerker. Een neef van hem zit in hetzelfde werk, 
maar dan in Frankrijk. “Hij snapt er niks van wat hier allemaal kan.”

De Brede Bossche school, kortweg BBS, is 
inmiddels de gewoonste zaak voor onze wijk. 
Maar zo’n 500 kilometer verderop is de neef van 
Yassine hoogst verbaasd wat er hier gebeurt. 
“Dat ik in dit prachtige gebouw werk. Dat 
mensen hier altijd welkom zijn en van alles 
kunnen organiseren. En dat we zelfs geld 
beschikbaar stellen voor die activiteiten. Echt, 
wat hier kan en gebeurt is ontzettend speciaal. 
Dat zouden meer mensen mogen beseffen.”

Geen cent huur
Yassine leidt de BBS nu anderhalf jaar en vertelt 
met enige trots dat het gebouw bijna voor 
honderd procent bezet is. Elke dag is er wel wat 
te doen. “Wijkbewoners die voor de wijk wat 
organiseren, betalen geen cent huur. En voor 
organisaties die mooie dingen doen en er zelf 
wat aan verdienen, hebben we scherpe huurprij-
zen. Dat geldt ook voor zogeheten semi-com-
merciële activiteiten.” 

Maar zelfs de echt commerciële zaken kunnen 
rekenen op een niet al te hoge prijs. “Want we 
vinden het belangrijk voor Boschveld dat hier 
een balletschool is. Zoals we het ook plezierig 
vinden dat er hier zo nu en dan een wijnproeve-
rij wordt gehouden, ook als het commercieel is.”

Alles is bespreekbaar
Je zou denken dat Yassine niks meer te wensen 
heeft. Het tegendeel is waar. “Er gebeurt hier 
veel, maar er gebeurt wel al jaren hetzelfde. Dat 
is niet goed, want na een poos neemt de 
belangstelling voor die activiteiten af. En dus 
zoek ik naarstig naar nieuwe dingen, naar 
creativiteit.” Die zoektocht voert Yassine bij 
voorkeur niet alleen uit. “Ik roep via deze weg 
wijkbewoners op om zelf met ideeën te komen. 
Zowat alles is bespreekbaar.”

Mail info@bbsboschveld.nl,  
telefoon  073 - 833 5350.

Boeiend voorjaar op komst
Komend voorjaar gaan Klup Up en Klup Plus weer van start in de BBS.

Beide programma’s worden elk najaar en elk voorjaar 
aangeboden. Klup Up is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Het afgelopen najaar bestond het aanbod uit musical-
dansen, beeldhouwen, werken met speksteen en capoeira 
(Braziliaanse vecht-dans). Ook was er een kidsclub met 
diverse activiteiten. Het programma voor komend voorjaar 
is nog niet bekend. Net als bij de vorige editie ligt de 
organisatie in handen van Mariëlle van Boekel, leerkracht 
van Kindcentrum Boschveld (mvboekel@kcboschveld.nl). 

Klup Plus is voor volwassenen. Afgelopen najaar konden 
Boschvelders meedoen met oriëntaals dansen, tekenen, 
schilderen, wandelen, fitness, bootcamp en een cursus 
over gezondheid (‘Mooi van binnen en mooi van buiten’). 
Ook hier geldt dat aan het voorjaarsprogramma nog 
gewerkt wordt. Voor opgeven of vragen kan gemaild 
worden met Lindsey Rundberg 
(lindseyrundberg@hotmail.com). 
Meedoen aan de activiteiten kost niks. 

Yassine Mami: “Zowat alles is bespreekbaar”.
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Wat gebeurt er zoal?
Het barst van de activiteiten in BBS Boschveld. Meedoen is soms gratis. In andere gevallen wordt een bescheiden 
vergoeding gevraagd.

Zo is er het aanbod van Boschveld Actief, een organisatie 
opgericht door wijkbewoners. Ze zorgen dat er wat te 
doen is rond Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. Maar er 
is ook een zomerfeest, twee keer per jaar een vrouwen-
lunch en elke twee weken een gezonde lunch. 

Samen met Zayaz, Power-Up en ‘S-PORT wordt voor 
kinderen van de basisschool Boksveld-Fit georganiseerd. 
Wie meedoet wordt fitter en ook nog eens weerbaar. 

‘Het begint bij mij’ is de titel van een opvoedtraining. Het 
programma bestaat uit zes bijeenkomsten van steeds 3,5 
uur. Het melden waard zijn verder ‘Muziek en zang 

verbinden Boschveld’ en de activiteiten die met het 
zogeheten Pluspakket van de BBS worden betaald en 
elders worden gehouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
fietslessen voor vrouwen en de cursus fietsen herstellen, 
die op de fietswerkplaats worden gehouden. Ook de 
financiële steun aan NaaiMeet-up, gehouden in de 
Copernikkel, hoort erbij.

Elke donderdagmiddag komen jongeren vanaf een jaar of 
twaalf samen in de BBS om onder professionele leiding te 
boksen en aan andere stoere sporten te doen. Omdat de 
deelnemers geen lesgeld hoeven te betalen, doen ze zo nu 
en dan wat terug voor de wijk. 

Arabische les, een activiteit in de BBS (archieffoto)
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Ruimte voor digitale denkers
‘Space for digital minds’ staat er op de gevel van het lage gebouw naast Grasso. Vrij vertaald: ruimte voor digitale 
denkers. Hier wordt gewerkt aan vernuftige dingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Het gebouw is, net als diverse andere (deels voormalige) 
bedrijfsgebouwen aan de Parallelweg in bezit van de 
gemeente. De BIM (Bossche Investerings Maatschappij) 
ondersteunt bij de verhuur. Een van die gebouwen is 
Grasso. Er wordt hard gewerkt om dit monumentale pand 
geschikt te maken voor een groot aantal ICT-bedrijven. 
Sommige van die ondernemingen kunnen of willen niet 
wachten tot het allemaal klaar is – zij zijn nu te vinden in 
het naastgelegen gebouw, de ‘space for digital minds’.

Techneuten
Collect + Go is zo’n bedrijf. De medewerkers maken apps 
waarmee vrachtwagenchauffeurs formulieren sneller en 
gemakkelijker kunnen ontvangen. Dat vermindert de 
wachttijden, die voor vrachtwagenchauffeurs vaak lang 
zijn. Een ander voorbeeld is NoFoodWasted, dat technolo-
gie inzet om verspilling te voorkomen. En dan is er nog 
Marvelous. De medewerkers noemen zichzelf ‘marketing-
techneuten’. Ze zetten ICT in voor de marketing van 
bedrijven.
In het nabijgelegen Boschveld Ambachtcentrum is het IoT 
Lab gevestigd. Hier werken studenten aan producten en 
diensten waarbij internettechnologie van pas komt. Net 
als ‘Space’ past dit laboratorium bij het streven van de 

gemeente om van ’s-Hertogenbosch dé ICT-stad te maken. 
Die ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen de 
data-faculteit ‘Jheronimous Academy of Data Science 
(JADS)’ in het centrum van de stad werd gevestigd.
Er moet nog een hoop gebeuren in het gebied dat 
ingeklemd ligt tussen de Paardskerkhofweg en de Nelson 
Mandelalaan. Zo wordt gewerkt aan een betere verbin-
ding van het Grenco-gebied met de omgeving, waaronder 
Boschveld. 

Paardskerkhofweg
Gelukkig is er ook al veel gebeurd. Een van de bedrijfsge-
bouwen, naast Kleefkracht, is al voor een deel gesloopt. 
Op het kale terrein dat achterbleef, is gras ingezaaid. 
Binnenkort wordt het hekwerk langs de 
Paardskerkhofweg verwijderd en daarmee wordt het weer 
wat mooier. Dat is belangrijk, want de gemeente wil de 
kwaliteit van het openbaar gebied verbeteren. 
Er zijn in en rond de Paardskerkhofweg nog meer ver-
keersmaatregelen genomen. Voor een deel van de weg 
geldt een parkeerverbod. Om illegaal parkeren tussen de 
bomen te voorkomen, worden zwerfkeien geplaatst. Er 
blijven ongeveer tien parkeervakken over. 
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‘Er zijn zo veel Tonnen en Mariekes’
Als actieve dames en heren afscheid nemen van een vrijwilligersorganisatie, valt er nogal eens een gat. Marieke Smeets 
en Ton Joore zijn er niet zo bang voor. “Er zijn nog zo veel andere Tonnen en Mariekes in deze wijk.”

Samen stonden ze aan de wieg van de Copernikkel en nu 
neemt het stel samen afscheid. Marieke was daar ook 
bestuurslid. Ton stopt daarnaast ook met de groep die het 
wijkbudget beheert. De fietswerkplaats blijven ze nog wel 
doen, net als “Wij Gaan Fietsen” en – op afroep – de 
Wereldkeuken. “Het is dus niet zo dat we ineens niks meer 
doen. Een stapje terug, dat is het”, aldus Ton.

Nooit onmisbaar
Noem het maar een stapje. Het stel gepensioneerde 
opbouwwerkers had zo ongeveer een werkweek aan de 
Copernikkel en de negen initiatieven die daaronder vallen. 
Maar we hoeven niet bang te zijn dat de boel nu instort. 
“Wat we ook deden en doen”, legt Marieke uit, “we 
hebben ons nooit onmisbaar gemaakt. Integendeel. We 
hebben altijd wijkbewoners gestimuleerd hun talenten tot 
bloei te laten komen. En die mensen zijn er dus”.

Het begon voor het tweetal in 2002. Ze kochten een huis 
aan de Fahrenheitstraat en toen de boel amper was 
ingericht maakte de gemeente bekend dat het huis 
gesloopt zou worden. Net als de rest van de wijk. Het 
omslagpunt kwam op een bijeenkomst in de 
Brabanthallen, waar een projectleider verkondigde dat 
iedereen in Boschveld mee mocht dromen over de nieuwe 
wijk. “Uw droom is onze nachtmerrie”, liet Marieke daar 
boos weten. Wat volgde was een flinke protestbeweging, 
met als hoogtepunt het VPRO-programma Tegenlicht 
‘Slopen voor de toekomst – noodzaak of ambitie’. “Onze 
huiskamer was het redactielokaal”, glimlacht Ton. 

Saamhorigheid
De rest is geschiedenis. Afbraak werd renovatie en dat 
proces is nu zo’n vijftien jaar gaande. Met wisselend 
succes, vinden Marieke en Ton. “De eerste nieuwe wonin-
gen sloten niet aan op de woonwensen”, aldus Marieke. 

“En verder is het jammer dat door de crisis renovatieplan-
nen werden veranderd in groot onderhoud.”
En dan nu het goede nieuws. Marieke: “De acties van toen 
hebben tot een enorme saamhorigheid geleid, waar we 
nog steeds van profiteren. We investeerden in relaties met 
en tussen mensen. Met prachtige resultaten. Marokkaanse 
vrouwen maken met de Wereldkeuken Somalische 
gerechten, analfabeten halen een EHBO-diploma, mensen 
die in armoede leven vinden via de Copernikkel werk, 
tijdens het theaterstuk De Helden Van Boschveld brachten 
we tientallen mensen samen – en zo kan ik nog wel even 
doorgaan”.

Bomen en straatnamen
Maar ondertussen kregen Marieke en Ton het gevoel dat 
ze nooit met pensioen waren gegaan. Ton: “Het is natuur-
lijk niet precies hetzelfde als toen we opbouwwerker 
waren. Want nu doen we dit als wijkbewoners en dus veel 
meer op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid. Maar 
toch… Als je druk bent met het organiseren van een 
activiteit of verantwoording af moet leggen aan de 
subsidiegever, dan begin je je af te vragen of het niet wat 
minder kan.”

En dan volgen de bespiegelingen over de toekomst van de 
wijk. Dat het goed gaat, maar dat er ook zorgen zijn. “Ik 
hoop dat bij de Copernikkel de bewoners in de hoofdrol 
blijven”, mijmert Ton. ”Dat alle bewoners mee blijven 
tellen”, vult Marieke aan.
Tot slot gaat het nog even over 2002. Het jaar van de 
plannen om de wijk tegen de vlakte te gooien. Marieke: 
“Iemand van de gemeente zei toen dat ze het goede van 
de wijk zouden behouden: de bomen en de straatnamen. 
Die bomen en straatnamen zijn er inderdaad nog. Maar 
gelukkig ook de mensen”. Ton: “Daar hebben we toch 
maar mooi een steentje aan bijgedragen”. 

Ton Joore en Marieke Smeets in ‘hun’ fietswerkplaats: “Het is niet zo dat we ineens niks meer doen”.
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Dialoog over EKP
Wat gaat er gebeuren met het voormalige postsorteercentrum aan de Parallelweg? 

Binnenkort worden er drie of vier bedrijven uitgenodigd 
om mee te denken over het EKP-terrein Noord. Het 
gebouw op ‘EKP-terrein Noord’ wordt nu tijdelijk 
verhuurd aan Avans. Een kantoorgebouw en de 
overkappingen bij het spoor raakten afgelopen zomer 
door een brand zwaar beschadigd. Dat gebouw en die 
overkappingen worden binnenkort gesloopt. 

Dialoog
De aanbestedingsprocedure voor het EKP-terrein Noord 
ging in oktober vorig jaar van start. Projectontwikkelaars 
met ervaring op dit gebied zijn uitgenodigd om mee te 
doen. Het zijn bedrijven die zich vast mogen bijten in het 
uitdagende gebied, waar in de toekomst een nieuwe 
woonwijk verrijst met een mix van functies en een mooie 
openbare ruimte.
De gemeente selecteert er drie of vier en die doen mee 
aan de zogeheten dialoogfase. Die begint in februari met 
een gesprek met bewoners, bedrijven en andere 

belanghebbenden in de Spoorzone. Mensen uit de 
omgeving van het EKP-terrein, zoals bewoners van 
Boschveld en werkers en bezoekers van de Noordelijke 
Spoorzone, mogen hun ideeën doorgeven. 

Voorlopig plan
Na de dialoog met de omgeving gaan de gemeente, NS en 
PostNL verder in gesprek met de projectontwikkelaars. Zo 
weten die bedrijven nog beter welke zaken belangrijk zijn 
voor alle betrokkenen, waaronder de wijkbewoners. Pas 
daarna gaan de marktpartijen rekenen en tekenen. Rond 
de zomer leveren ze hun voorlopige plan in. Dan laten ze 
ook weten hoeveel ze voor de grond willen betalen. De 
ontwikkelaars moeten ook aangeven hoe ze de bewoners, 
werkers en bezoekers van de Noordelijke Spoorzone 
willen betrekken bij de uitwerking van hun plan. Na de 
zomer is bekend welk bedrijf het EKP-terrein Noord mag 
ontwikkelen. 

Kloppend Hart
De ontwikkeling van het Hart van Boschveld gaat als een speer.

Twee blokken woningen zijn al opgeleverd aan de 
Paardskerkhofweg en bouwbedrijf Van Wanrooij begint 
binnenkort met blokken 3 en 4. Het bedrijf kan nog even 
vooruit in dit deel van de wijk, want het komend voorjaar 
wordt achter de flats van Zayaz het vijfde blok gebouwd. 
De grond is al bouwrijp gemaakt. Wijkbewoners hebben 
voorrang als ze een woning in dit deel van de wijk willen 
kopen.
En dan is er nog de sloop van een van de flats aan de 
Marconistraat. Ook die staat genoteerd voor het komende 
voorjaar. 

Een onderdeel van het hart is het Groene Hart. Een deel 
daarvan is al ingericht. Het volgende deel wordt binnen-
kort aangepakt. Om dat mogelijk te maken, wordt de 
tijdelijke parkeerplaats voor medewerkers van Grasso en 
Grenco opgeheven. De medewerkers kunnen, alweer 
tijdelijk, parkeren naast de Brabanthallen. 

Er zijn plannen om dichtbij de Boschveldtuin een boom te 
planten ter nagedachtenis aan Kees Heemskerk. Kees was 
in diverse functies actief in en vooral voor de wijk. Hij 
overleed op 25 februari jl.

Wat gaan we doen met dit gebouw?
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Brabanthallen willen goede buur zijn
“We willen een goede buur zijn”, zegt directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen. “Daar doen we dan ook echt ons 
best voor.” Een gesprek over dancefeesten, drommen mensen over de Paardskerkhofweg en ander mogelijk ongemak.

Het overkomt hem nogal eens: komt Dona op maandag-
ochtend op het werk, opent hij zijn mail en stromen de 
klachten over herrie en andere overlast binnen. “Wij zijn 
een grote organisatie – de op twee na grootste evene-
mentenhal van Nederland – en dus denken mensen bij 
geluidsoverlast meteen aan ons. Maar heus waar: we zijn 
nog nooit vanwege herrie op onze vingers getikt. Steeds 
weer blijkt dat het kabaal van een andere locatie afkom-
stig is.”

Bewegwijzering
Waarmee de directeur niet beweert dat mensen uit 
Boschveld niks te klagen hebben. “Enige overlast is er 
altijd. Onze taak is het die overlast zoveel mogelijk te 
beperken. En dat doen we.” Dat gebeurt deels met 
verplichte maatregelen, zoals bewegwijzering. De gele 
borden met zwarte letters, bekend van wegwerkzaamhe-
den, moeten ervoor zorgen dat bezoekers onderweg niet 
verdwaald raken en hinder veroorzaken op plaatsen waar 
ze wel wat te zoeken, maar niks te vinden hebben.

De Brabanthallen en 1931 (het congrescentrum van het 
gebouw) doen meer. “De gemeente bepaalt de route die 
mensen vanaf het station naar onze locatie zouden 
moeten lopen. Wij zorgen ervoor dat dit ook gebeurt. Dat 

doen we met borden, maar ook met mensen. Om de paar 
meter staat een man of vrouw langs de route om mensen 
de weg te wijzen. En mochten wijkbewoners toch klachten 
hebben, dan kunnen ze ons altijd bellen. We bellen dan 
meteen ‘onze’ mensen op straat.” 

Urinoirs
En dan zijn er nog de urinoirs, die bij grote dance- en 
andere festivals worden geplaatst. “Zijn we niet verplicht, 
maar we doen het om wildplassen te voorkomen.” Verder 
worden bij grote festivals wijkbewoners vooraf geïnfor-
meerd. Per mail – voor zover mailadressen voorhanden 
zijn – en soms per brief.

Dancefeest
In maart staat er weer een nacht durend dancefeest op de 
agenda, ‘Masters of hardcore’. “Een goede gelegenheid 
voor betrokken wijkbewoners om zelf te zien wat we 
doen tegen herrie en overlast op straat. Als daar belang-
stelling voor is, dan wil ik zo’n ontvangst best organise-
ren.” Dona deed dat aanbod onlangs al aan enkele 
nieuwe Boschvelders, die zich bij de Brabanthallen lieten 
informeren. “Voor dat soort gesprekken maak ik graag 
tijd. Kennis en begrip van de wijkbewoners, daar moeten 
wij het immers van hebben.”

Jeroen Dona: “We moeten het hebben van kennis en begrip”.
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Snelheid gemeten
op Simon Stevinweg
Wordt er op de Simon Stevinweg erg vaak te hard gereden? Of valt het wel mee? De gemeente verrichtte nieuwe 
metingen en presenteert de resultaten.

Al eerder concludeerde de gemeente op basis van GPS-
metingen dat het op deze straat wel meevalt met te hard 
rijden. Bij die metingen worden de bewegingen van 
autonavigatiesystemen, mobiele telefoons en apps 
gevolgd en op basis daarvan wordt vastgesteld hoe hard 
er wordt gereden. Bewoners van de straat twijfelden aan 
de resultaten en daarom werden er extra snelheidsmetin-
gen gehouden. Dit keer gebeurde dat op een meer 
traditionele manier. Ter hoogte van de Concordialaan 
werden zogeheten tellussen aangebracht. 

Trage auto
De gemeente had zich er gemakkelijk vanaf kunnen 
maken door op basis van de metingen de gemiddelde 
snelheid bekend te maken. “Maar dat zegt te weinig”, 
aldus verkeerskundige Koen Gijsbrechts. “Een trage auto 
die 5 km per uur rijdt, haalt dan het gemiddelde meteen 
fors naar beneden. Daarom gaan we uit van 85 procent 
van het gepasseerde verkeer.”

Als de snelheid van 85 procent van het verkeer op alle 
dagen van de week ver boven 57 km per uur ligt, zorgt dit 
voor de politie voor voldoende ‘pakkans’ om metingen uit 
te voeren. In het geval van de Simon Stevinweg is dit het 
geval: overdag ligt de 85 procentnorm net onder de 59 km 
en ’s nachts rond de 71 km. 

Aanrijdingen
Maar het aantal ongelukken van de afgelopen jaren valt 
weer erg mee. Koen: “We moeten vaststellen dat er heel 
veel wegen in de gemeente zijn waar harder wordt 
gereden of waar meer ongevallen gebeuren. We geven de 
resultaten door aan de politie, maar voor de gemeente is 
er geen aanleiding om voor extra verkeersmaatregelen of 
politiecontroles te pleiten.” 

De komende drie maanden kunnen weggebruikers op een 
display zien hoe hard ze rijden. Dat bord is een initiatief 
van wethouder Ufuk Kåhya. 

Wordt er nu wel of niet te hard gereden op de Simon Stevinweg?

706323 OBB Buurtkrant WGW.indd   8 14-01-19   08:36

16



Aftellen voor oude school begonnen 
De oude school ’t Boschveld wordt komend voorjaar gesloopt. Het is een belangrijke stap in het opknappen van dit deel 
van de wijk. 

De school was voor nogal wat buurtbewoners een doorn 
in het oog. De klachten over overlast rond het gebouw 
namen af sinds de gemeente struiken en bosschages liet 
bijwerken. Daardoor werd het lastig om kattenkwaad 
ongezien uit te halen. Op korte termijn verlaten de 
tijdelijke bewoners en gebruikers het gebouw. Daarna 
start de voorbereiding voor de sloop. Als het nieuwe 
bestemmingsplan wordt goedgekeurd, staat niets de 
bouw van nieuwe woningen nog in de weg.

Energieneutraal
Het plan voorziet in 32 sociale huurappartementen aan de 
Copernicuslaan, zeven koopwoningen in een rij aan de 
Celsiusstraat en nog eens vijf koopwoningen in een rij aan 
de Edisonstraat. Alle huizen moeten het doen zonder 
gasaansluiting. Er wordt geprobeerd de woningen 
energieneutraal te maken. 

De voormalige pastorie wordt verbouwd tot woning. Dat 
betekent dat de bewonersorganisatie OBB hun tijdelijke 
onderkomen aan de Edisonstraat gaat verlaten. Gedacht 
wordt aan de BBS. Het Boschveldoverleg en grotere 
vergaderingen worden daar al gehouden. Het OBB kan er 
ook terecht voor de kleinere vergaderingen, zoals de 

werkgroep Groen en Spelen. 

Parousia
En dan is er nog het gebouw Parousia, dat in gebruik is als 
kerk. Dat blijft zo. Wel zijn er plannen om het dak van de 
Parousiakerk te isoleren en zonnepanelen aan te brengen. 
Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het 
geluid. Er wordt muziek gemaakt in de kerk. De isolatie 
zorgt ervoor dat er muziek kan worden gemaakt, zonder 
dat bewoners in de nieuwe woningen geluidsoverlast 
ervaren. 

Zoals gebruikelijk wordt de voorgenomen bouw van 
woningen en appartementen aangegrepen om ook de 
openbare ruimte stevig onderhanden te nemen. De 
gemeente werkt momenteel aan een inrichtingsplan. Niet 
alle bomen kunnen worden behouden. Er worden nieuwe 
bomen geplant op het nieuwe binnenterrein van de 
nieuwbouw en in het Groene Hart van Boschveld. Ook 
wordt gekeken of er bomen geschikt zijn als speelboom. 
De bomen in de groenzone aan de Copernicuslaan blijven 
sowieso staan. De rest van de groenzone wordt opnieuw 
ingericht. Het rode kunstwerk maakt waarschijnlijk plaats 
voor groen en zitplekjes.

Dit kunstwerk aan de Copernicuslaan verdwijnt. De bomen blijven.

706323 OBB Buurtkrant WGW.indd   9 14-01-19   08:36

17



www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?  
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (073) 615 5555 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt  
u mee aan een schone stad! 

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel 
informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,  
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch, 
telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook 
op Facebook: Wijkmanager-West-s-Hertogenbosch. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 

’s-Hertogenbosch. 

Vervolg wijkschouw pagina 9

De fietstocht gaat verder. In de Koestraat wijst iemand op 
twee pallets, geparkeerd tegen de gevel van een woning. 
“Die moeten op 31 december dus echt weg zijn”, vindt de 
meefietsende boa, de geüniformeerde ambtenaar die over 
handhaving gaat. “Als ze er over een week nog staan, 
bellen we even aan”, wordt besloten.

‘Prima straat’
Een man wandelt met zijn hondje door de straat. “Over de 
Koestraat hoeven jullie je geen zorgen te maken. Hier 
verloopt de jaarwisseling altijd rustig. In de 33 jaar dat ik 
hier woon, zijn er in totaal nog geen duizend rotjes 

afgestoken. Prima straat.” Het neemt niet weg dat hij wel 
een tip heeft: “De papiercontainers zou ik afsluiten. Je weet 
maar nooit.” De tip wordt meteen genoteerd.
De tocht gaat weer terug naar Boschveld. Een agent wijst 
op een van de brandgangen tussen twee rijtjeswoningen. 
“Op verzoek van de bewoners zijn er hekken geplaatst”, 
vertelt hij aan een collega van de politie. “Maar ik zie ze 
steeds vaker openstaan. Dan heeft het natuurlijk geen zin.”

Oud en Nieuw verliep in de hele gemeente rustig. Ook in 
de wijk Boschveld hadden geen bijzondere incidenten 
plaats.

Wijkbewoonster Mieke Haggenburg wijst de beroepskrachten op een punt van aandacht.
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Tekst:  Nicole Pakker
 Foto's: Hannie Borsetti, Lonneke Munnichs 
             

Groen en Spelen
De werkgroep Groen en Spelen wenst alle wijkbewoners een goed 2019 en de wijk een mooi en groen jaar! We gaan weer
ons best doen voor mooi ingerichte straten en pleinen in de wijk, fijne plekken om te spelen, meer bomen en struiken en
goed beheer en onderhoud. De afgelopen tijd heeft u onze inzet vooral kunnen merken aan de nieuwe aanplant in de wijk,
maar we houden ons ook bezig met allerlei plannen van de gemeente voor onze wijk en maken hierover afspraken. Daar-
voor is betrokkenheid nodig van wijkbewoners en overleg met gemeente en bijvoorbeeld ook woningbouworganisaties.
Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen waar we mee bezig zijn.

 Groene kaart Bomenbeleidsplan
Het vaststellen van de Groene kaart door het college van B&W
heeft vertraging opgelopen binnen de gemeente. We wachten
nu al sinds eind van de zomer op deze kaart. We zijn vooral
benieuwd naar wat er van onze reacties op een eerdere versie
is overgenomen of waarom er niets mee wordt gedaan. Wij
hebben doorgegeven waarom bepaalde bomen in onze wijk
volgens ons op de kaart moeten komen. Dat is belangrijk om-
dat die bomen in de toekomst beter beschermd worden bij-
voorbeeld tegen eventuele kap bij bouwplannen.

 Kapvergunning
Aan de Ampèrestraat was een kapvergunning aangevraagd
voor een grote Acacia op het plein achter de nieuwe woningen.
De gemeente zelf vindt die boom waardevol en had deze ook
op verzoek van onze werkgroep destijds beschermd en inge-
past in het inrichtingsplan voor dit plein. Wij hebben dat ook
meteen bij de publicatie van de aanvraag aan de gemeente
gemeld en de vergunning is uiteindelijk niet verleend.

 Vlek 3
Op dit moment ligt het aangepaste bestemmingsplan voor Vlek
3 ter inzage. Dat is het gebied rond de kerk en de voormalige
Boschveldschool. De wijkraad en ook diverse bewoners heb-
ben een officiële inspraakreactie gestuurd en ook gereageerd
op het bouwplan. Een deel van de reacties is verwerkt, maar
een deel komt niet in het bestemmingsplan maar bij het bouw-
plan aan bod. We hebben ook gereageerd op een plan rond de
te behouden en te kappen bomen. We proberen dat zoveel
mogelijk bomen blijven staan en beschermd worden tijdens de
bouw; een deel van de rijen aan de Celsiusstraat en de Coper-
nicuslaan zal toch moeten verdwijnen en worden vervangen.
We zitten er achteraan om antwoorden te krijgen van de ge-
meente en een planning, voordat men start met de sloop van
de oude school en het kappen van bomen.

 Groene Hart en park Copernicuslaan
Onze werkgroep heeft in december gedetailleerde tekeningen
gekregen van het  eerste deel van het Groene Hart (het nieu-
we park tussen de Marconistraat en de nieuwe woningblok-
ken). We hebben bekeken of de ideeën en reacties van wijkbe-
woners op de eerste schets zijn verwerkt. Dat bleek nog niet
met alles het geval en ook is dit niet aan bewoners toegelicht,
wat wel beloofd was. Momenteel hebben de eerste bewoners
die in de nieuwe huizen zijn getrokken een grote zandbak voor
de deur. Deze is door de kinderen ontdekt om te spelen en hut-
ten te bouwen, maar ook door anderen als hondenuitlaatveld
en voor afvaldumping. Het is niet duidelijk wanneer het park,

de paden en de beplanting aangelegd gaan worden. We heb-
ben over de tekeningen, de voorlichting aan bewoners en de
planning vragen gesteld aan de gemeente. Op het moment
van schrijven van dit artikel waren die nog niet beantwoord.

 Nieuwe bomen en struiken
Misschien heeft u het gemerkt: op veel plekken in de wijk zijn
de afgelopen maand struiken en bomen geplant, bijvoorbeeld
aan de Simon Stevinweg en bij het winkelcentrum. Sommige
hoorden nog bij afspraken in bouwplannen zoals in de Zerni-
kestraat. Andere hebben we dit najaar geregeld tijdens de in-
boetronde. De bomen zijn nu nog kale dunne staken. We ho-
pen dat ze allemaal aanslaan en dit voorjaar groen worden.
Nog niet alles van de lijst is geplant en ook moet er rond plek-
ken waar woningen zijn gerenoveerd nog herstel van het groen
plaatsvinden. We houden in de gaten dat alles er dit voorjaar
staat.
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Tekst: Alfred Heeroma
Afbeelding: Ruimtelijk Functioneel Kader

Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar wordt het Boschveldoverleg georganiseerd. Tijdens het overleg kunnen bewoners en professionals
hun ervaringen delen en elkaar informeren over belangrijke zaken voor de wijk en wat er aangepakt moet worden. Het
eerstvolgende overleg is op maandag 21 januari om 19.30 uur in de BBS aan Zernikestraat 2

Terugblik overleg op 26 november
In Boschveld zijn er diverse activiteiten om de buurt sociaal
sterker te maken. Deze activiteiten worden minimaal éénmaal
per jaar besproken. Er kan dan aangegeven worden of die acti-
viteiten goed gaan of dat er meer aandacht en/ of verbetering
moet komen. De activiteiten zijn onderverdeeld in thema's. De
rapportage is terug te vinden op de site
www.boschveldbeweegt.nl onder documenten. Tijdens het
overleg kwamen enkele punten naar voren. Mensen in armoe-
de die gebruik willen maken van regelingen van de gemeente,
moeten nu vaak lang wachten op een antwoord. Dit is een punt
dat verbeterd moet worden. Enkele activiteiten van de Coper-
nikkel helpen bij het bestrijden van armoede, bijvoorbeeld door
begeleiding naar betaald werk. 
Het aantal activiteiten voor ouderen in de wijk neemt toe, dat
wordt als positief beschouwd, zeker als het gaat om tegengaan
van eenzaamheid. Helaas blijkt overlast door jongeren nog
steeds een probleem en dat hier meer aandacht voor moet ko-
men. Er zijn voor de jeugd wel diverse activiteiten, maar die lij-
ken niet te leiden tot vermindering van de overlast. 
Illegale stort blijft een groot probleem in de wijk. Een paar jaar
geleden is er een grote actie geweest om de wijk schoner te
krijgen, maar helaas is er in 2018 een neerwaartse spiraal. Het
blijft dus van belang dat mensen beter op hun verantwoorde-
lijkheden gewezen moeten worden en anders gewoon bestraft
moeten worden.
In de sloopflats in de hoek Copernicuslaan/ Oude Vlijmense-
weg komen steeds meer tijdelijke bewoners. Velen  van hen
hebben weinig tot geen binding met de wijk. Ook is niet duide-
lijk of hier mensen met sociale of psychische problemen tussen
zitten. Dit is een bron van toenemende zorg waar meer aan-
dacht voor nodig is. 

Er werd ook gesproken over de rol van de BBS. Het gebouw
staat ter beschikking voor bewoners die er activiteiten willen
organiseren. Dit kan door het beschikbaar stellen van ruimtes
voor eigen activiteiten. Daarnaast zijn er ook zogenaamde
plusgelden, waarmee activiteiten financieel ondersteund kun-
nen worden. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden via
de professionele organisaties die in de wijk actief zijn. Tot slot
organiseert de BBS ook zelf activiteiten zoals Klup UP (4 tot 14
jaar) en Klup Plus (voor volwassenen). 

Vooruitblik 21 januari
Nu de eerste huizen in het Hart van Boschveld zijn opgeleverd,
kan binnenkort begonnen worden met de inrichting van het
park. Vorig jaar hebben een heel aantal buurtbewoners daar-
over meegedacht en de schetsen besproken. Er is een toelich-
ting door de gemeente over de uitvoering van de eerste fase.
Inrichting van het grootste deel volgt later in 2019 en 2020.
Zoals hierboven al opgemerkt is er sprake van overlast door
bepaalde groepen jeugd. Er wordt een toelichting gegeven
over op welke wijze dit in heel West wordt aangepakt. Sugges-
ties zijn natuurlijk ook welkom. 
Elk jaar presenteren het Wijkplein (sociale activiteiten) en het
Meldpunt van de gemeente (openbare ruimte) hun cijfers. Hier-
uit kan worden afgeleid waar behoefte aan is en waar verbete-
ringen nodig zijn. De cijfers zullen tijdens dit overleg worden
besproken. 
Het OBB nodigt de deelnemers en bewoners van Boschveld uit
voor een nieuwjaarsborrel na afloop (21.30 uur). 

OBB/ Wijkraad Boschveld wil het aantal leden verder uitbreiden
Wat doet het OBB voor bewoners? 
Het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) heeft de
taak van Wijkraad van Boschveld die opkomt voor de belangen
van mensen die in de wijk Boschveld wonen en werken. Dat
zijn er meer dan 3000. Dit doen we sinds 2003, dus al meer
dan 15 jaar.

Wat doet het OBB voor u? 
1. We organiseren het Boschveldoverleg, waar bewoners ze-
ven keer per jaar direct in gesprek gaan met de professionals
over geselecteerde onderwerpen. Maandag 21 januari om
19.30 uur is het volgende overleg in de BBS (Zernikestraat). U
bent van harte welkom! 

2. Met het bestuur (6 mensen) en via werkgroepen (zoals
Groen en Spelen) zetten we ons in om te zorgen dat er 
a) verbeteringen in de wijk worden aangebracht die bewoners
belangrijk vinden en 
b) dat er bij activiteiten rekening wordt gehouden met de belan-
gen en wensen van bewoners. 

De drie speerpunten in 2018 waren: betaalbaar wonen, verbe-
teren van het groen in de wijk en een schone en veilige woon-
omgeving. Daarvoor ondersteunen we allerlei initiatieven, heb-

ben we hierover gesprekken met mensen bij de gemeente en
bij de woningbouwcorporaties en helpen we bewoners met de
juiste mensen in contact te komen.

3. En niet te vergeten:  het OBB steunt het maken van deze
Buurtkrant, financieel en met inhoud.

Waarom is het belangrijk dat u lid wordt?  
Het OBB is een buurtvereniging voor en door bewoners. Ieder-
een die in Boschveld woont of werkt kan lid worden. Momen-
teel telt het OBB circa 100 leden en we willlen dat verder uit-
breiden. Als lid kunt u uw wensen en ideeën inbrengen en
meepraten én het betekent dat u de activiteiten van de vereni-
ging steunt. 
Op de jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar (maar ook
gedurende de rest van het jaar) kunt u aangeven wat u belang-
rijk vindt in uw woonomgeving.  
Om lid te worden stuurt u een mail naar info@obboschveld.nl
(met uw naam, adres en emailadres) of gaat u naar
www.wijkraadboschveld.nl/contact óf doet u een briefje met uw
gegevens in de brievenbus van Edisonstraat 28. Uw persoons-
gegevens geven we aan niemand door zonder overleg en we
vragen géén contributie. Graag horen we van u! Dan kunnen
we samen onze wijk nog mooier maken. 
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Hoe gaat het park van het Hart van Boschveld eruit zien?



Tekst: Jeanne van der Kallen 
 Foto's:  Jeanne van der Kallen, Olaf Smit

Allereerst voor iedereen een prachtig, gezond, duurzaam en
fijn Nieuwjaar toegewenst. Laten we dit jaar proberen om nog
beter met onze aarde om te gaan.

Onlangs viel bij mij  het Puur Natuur blaadje van Natuurmonu-
menten op de mat en in dat nummer wordt duidelijk gemaakt
hoe ontzettend belangrijk de grond onder onze voeten is. Een
klein citaat daaruit : 'Het verdwijnen van de insecten en het bo-
demleven is als draden die één voor één uit de hangmat wor-
den gehaald. Nu ligt de mens nog comfortabel in de mat, hier
en daar een gat is geen probleem. Maar te veel gaten zorgen
voor instabiliteit en uiteindelijk verbrokkeling van het ecologi-
sche evenwicht. Zo zullen wij verdwijnen voor de insecten en
het bodemleven verdwijnen. Dat is zeker.' 
We zullen proberen in de Boschveldtuin nog bewuster met de
grond onder onze voeten om te gaan en zo een kleine bijdrage
te leveren aan een gezondere en leefbaarder wereld voor ons,
maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De gemeente is in ieder geval erg enthousiast. Op 24 novem-
ber kregen wij op de tuin bezoek van een flink aantal ambtena-
ren en raadsleden; zij vinden onze tuin een prachtig initiatief en
een mooie groene aanvulling voor de gemeente en willen ons
graag ondersteunen. Binnenkort hopen we een gesprek te
hebben met één van de gemeenteambtenaren.

Op 16 december was het echt winter, de tuin was bedekt met
een prachtig laagje sneeuw, alles ziet er dan een beetje
sprookjesachtig uit, even genieten, natuurlijk moest ik daar een
fotootje van nemen.

Op vrijdag 15 februari willen we van 15.00 tot 17.00 uur met
iedereen van de tuin weer een gezellig winterfeest vieren met
vuurtjes, warme chocomel en glühwein. Misschien gaan we
weer broodjes aan een stok bakken of marshmallows rooste-
ren. Als iedereen dan ook nog een lekker hapje meeneemt
wordt het genieten. Als het lukt hangen we ook nog hier en
daar een flyer erover op.

Ben je geïnteresseerd in de natuur om je heen doe dan eens
mee met de Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Neder-
land. Op 25, 26 en 27 januari kan je meedoen. Het kost je
maar een half uurtje, je kijkt veel bewuster om je heen en er
zijn ook nog leuke prijzen te winnen. Bezoek de website
www.vogeltelling.nl, daar vind je alle info.

En mocht je meer willen weten over de Boschveldtuin, neem
contact op via email info@boschveldtuin.nl, kijk op
www.boschveldtuin.nl, volg ons op www.facebook.com/bosch-
veldtuin of kom op vrijdagmiddag even aanwippen bij de tuin.
Tussen 15.00 en 17.00 uur zijn er altijd mensen in de tuin, rond
16.00 uur kan je ook gezellig aanschuiven voor een kopje kof-
fie/ thee, in de winter gaan we wat vroeger naar huis.
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Werkzaamheden in Boschveld in 2019
Ook komend jaar zal de vernieuwing en herstructurering van Boschveld verder gaan. Dat betekent dat op sommige plek-
ken bewoners overlast kunnen ervaren. Welke werkzaamheden staan er zo op het programma?

Een aanpak van het winkelcentrum (Vlek
1) staat al lang op het lijstje, maar dan
moeten alle betrokkenen het wel eens zijn
over een plan van aanpak. Dat is tot nu toe
niet zo. Daarom is er voor gekozen om
deelplannen waar wel overeenstemming
over is, aan te pakken. Er worden dit jaar
voorbereidingen getroffen voor de herin-
richting / aanpak van het Van Coehoorn-
plein. Als die plannen concreet zijn en de
periode bekend wordt, zullen we u hier ze-
ker over informeren.

De aanpak van Vlek 3 (voormalige basis-
school) zal zeker dit jaar plaatsvinden.
Voor de zomer is het de bedoeling te star-
ten met de sloop van het schoolgebouw.
Het bestemmingsplan (nu is het ontwerp-
bestemmingsplan in de inspraakfase) en
plan van aanpak zullen dan ook klaar moe-
ten zijn. Naar verwachting kan er dan in het
najaar begonnen worden met de bouw van
de 32 appartementen van BrabantWonen
en twaalf nieuwe grondgebonden wonin-
gen. Het is de bedoeling van de pastorie
ook een woning te maken zodat de daar
gevestigde organisaties (waaronder het
OBB) een ander onderdak moeten vinden.
Omdat dit midden in de wijk is zal dit over-
last opleveren. In overleg met gemeente,
bouwer en omwonenden wil het OBB dit in
goede banen leiden.

In Vlek 8 (Hart van Boschveld) zal ook in dit jaar verder wor-
den gebouwd. Tegelijk zal er begonnen worden met de aanleg
van fase 1 van het park. In de vervolgfase van het park (2020)
is het de bedoeling ook de bergingen van de flats langs de Co-
pernicuslaan te vernieuwen. Dit jaar zal daar een plan voor
moeten komen. In de aangrenzende Vlek 6 (Marconistraat)
zal de sloop van de noordelijke flat plaatsvinden, waardoor een
verbinding tussen het bestaande en nieuwe deel van Bosch-
veld ontstaat. Over het moment van sloop zullen we u informe-
ren.

Ook op de terreinen van de Grasso, Grenco en BAC (Vlekken
10 en 11) zijn de nodige bouwactiviteiten. Hierover leest u on-
der andere meer op pagina 12.
Nog wat verder ligt het EKP-terrein (Vlek 13). De gemeente is
nu op zoek naar een partij die een goed plan heeft en dit in
overleg met omwonenden en andere betrokkenen wil uitwer-
ken. De verwachting is dat er nog voor de zomer één partij ge-
selecteerd wordt door de gemeente. In ieder geval zal het door
brand beschadigde gedeelte worden gesloopt. De verdere dia-
loog en aanpak zal in de loop van 2019 plaatsvinden. 

Vlek 21 (zeven flats tussen
Copernicuslaan en Oude Vlij-
menseweg). Er worden nu ont-
werpen gemaakt voor de nieuw
te bouwen flats. Dit is ingewik-
keld doordat aan geluidseisen
voldaan moet worden. De uit-
verhuizing verloopt in fases. Dit
jaar moet het eerste blok vrijko-
men. Als dat blok vrij is, kan de
sloop worden ingepland. Het is
nog niet duidelijk wanneer dat
zal zijn. 
Ook is er bodemverontreiniging
aangetroffen en deze grond zal
moeten worden verwijderd.

Op andere plekken zal er een
beperkte aanpak zijn van de
openbare ruimte. Hierover zal
u dit jaar worden geïnformeerd
via deze Buurtkrant.
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Vlekkenplan

Tekst: Alfred Heeroma/ Johannes Lijzen
Afbeelding/ foto: Gemeente/ Alfred Heeroma

De wijk is opgedeeld in zogenaamde vlekken, die elk een eigen nummer
hebben

De flats in Vlek 21 zullen de komende jaren gesloopt worden en worden vervangen
door nieuwbouw



                                    Denkend aan Boschveld
Het spitten in historische documenten over Boschveld is best leuk. Volgens één van die documenten werden de eerste
woningen in 1954 opgeleverd en daarmee zou de wijk nu 65 jaar oud zijn. Niet dat de wijk het nu rustig aan gaat doen,
want al jaren vindt er een herstructurering plaats. Heel gefaseerd worden de oudere woningen gesloopt of gerenoveerd.

Dit jaar zal de voormalige basisschool in de zogenaamde Vlek 3 worden gesloopt. Die vlek wordt aangeduid als locatie van de
voormalige basisschool, maar dat is historisch gezien eigenlijk niet juist. Het eerste gebouw dat er stond was de Onze Lieve Vrou-

we van Altijddurende Bijstand kerk. Dit was een parochiekerk
en de bouw begon op 8 augustus 1955. Dit op initiatief van
bouwpastoor W. Van der Drift. In datzelfde jaar begon trou-
wens ook de bouw van het winkelcentrum en de spoortunnel. 

Eind 1956 werd de kerk in gebruik genomen. De pastoor
woonde in een huisje naast de kerk in de zogenaamde Pas-
torie, een huisje dat er nog steeds staat en de afgelopen de-
cennia in gebruik was bij diverse organisaties. Overigens is
daar wel een uitbouw bij gemaakt, die nu weer zal worden
gesloopt.

De kerk zelf trok veel bezoekers en zat meestal vol. In de ja-
ren 70 van de vorige eeuw begon die bezettingsgraad af te
nemen. Aanvankelijk werd de kerk verkleind door een gordijn
op te hangen, maar in 1978 viel toch het besluit om een deel
van de kerk te slopen. Op 1 juli 1979 was die sloop klaar en
werd de kleinere kerk in gebruik genomen. De katholieken
maakte nog toch midden jaren 90 gebruikt van de kerk, maar
toen werd het gebouw verkocht aan een andere kerkgemeen-
schap. Nu kennen we de kerk als het gebouw van de Parou-
sia gemeenschap. 

Op het braak gekomen terrein werd basisschool ’t Boschveld
gebouwd. Het gebouw bleef tot 2015 in gebruik, toen de
school verhuisde naar de BBS. Het gebouw werd de afgelo-
pen jaren als een soort anti-kraak bewoond door kunste-
naars. Nu staat de sloop gepland om ergens tussen maart en
mei plaats te vinden. Na een bestemming als kerk en school,
zal het gebied nu de bestemming bewoning krijgen, maar ho-
pelijk blijven de 12 grondgebonden woningen en 32 apparte-
menten nu wel eens langer dan 25 tot 30 jaar staan.

Tussen de basisschool en de Copernicuslaan staat trouwens
een kunstwerk, bestaande uit twee rode ‘rekken’ en een aan-
tal stenen. Het is opvallend hoe weinig hierover is terug te
vinden. Als iemand hier meer over weet, dan verneem ik dat
graag (kan via de redactie: 
buurtkrant@stadsnieuwdenbosch.nl).
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De Parochiekerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand eind jaren 50

Tekst: De Denker
Foto: bestemmingsplan

Boschveld (gemeente)



      Taallessen en huiswerkbegeleiding in Copernikkel
Nederlands leren in het leven van alledag

"Het kind dat altijd zat te tobben met lezen en schrijven zie je steeds meer zelfvertrouwen krijgen. De tiener kan weer beter
mee op school en de anderstalige bewoner van Boschveld weet zich meer en meer in het Nederlands te redden. Wat is er
mooier?" vraagt Boukje de Ruijter, pionier van de taallessen en huiswerkbegeleiding in Copernikkel, zich af. "Niets toch."

Een kleine vijf jaar geleden, toen ook werkwinkel Copernikkel
aan de Copernicuslaan in Boschveld van start ging, gaf Boukje
haar eerste leerlingen taalles en huiswerkbegeleiding. "Op dit
moment heb ik drie kinderen in groep acht en drie tieners die
net met de middelbare school zijn begonnen. Enkele kinderen
komen vanaf het begin bij mij. Het is geweldig leuk om te doen.
Je bent samen met de kinderen en tieners o zo trots als ze
overgaan, een vervolgopleiding beginnen en steviger in de we-
reld staan."

Mooi meegenomen
Naast de huiswerkbegeleiding van Boukje geven nu vier vrijwilli-
gers taalles: Marieke Cremers, Fons Brenninkmeijer, Igor Ze-
venbergen en Stanly Oomen. Fons: "Aan drie groepen met in
totaal zo'n dertig mannen en vrouwen uit Boschveld en de direc-
te omgeving die in Afrika, Azië en Oost-Europa zijn geboren. Zij
komen wekelijks bij elkaar. Stanly draait nog even met Igor mee
en de laatste zorgt voor de afstemming onderling. We hebben
allemaal een onderwijsachtergrond. Dat is mooi meegenomen."

Het vertrekpunt
"We zien taal als het gereedschap om je in de samenleving
staande te houden, mee te kunnen doen en vooruit te komen.
Wij luisteren naar de deelnemers en zij vertellen ons wat ze wil-
len leren. Dat is het vertrekpunt. Werkwoorden en lidwoorden
zijn vaak een struikelblok, die geven we dus veel aandacht. We
houden natuurlijk rekening met ieders niveau, want de een is
verder dan de ander of leert sneller of minder snel. We hebben
deelnemers die nooit op school hebben gezeten tot mensen die
de universiteit hebben doorlopen. Het zijn mensen die hier wo-
nen als vluchteling, als statushouder of bezig zijn met hun inbur-
geringscursus. Een kleurrijke mix van allerlei nationaliteiten."

Handen en voeten
"Daar komt bij", vult Igor aan "dat we leren van alledaagse din-
gen om ons heen. Taal waar je wat aan hebt en die aansluit bij
de belevingswereld van de deelnemers. Ik houd vaak gesprek-
ken over zaken die in het nieuws zijn of de deelnemers bezig-

houden, zoals de Syrische meneer die in zijn geboorteland bijen
had. Fons en Marieke gaan er vaak op uit. Leren in de praktijk.
In de winkel en in de apotheek. Bij de bibliotheek of op bezoek
naar de Sint Jan. Door samen koekjes te bakken, waarvoor Ma-
rieke haar dochter Milena had gestrikt. Alledaagse gebeurtenis-
sen die prima geschikt zijn om Nederlands te leren. Ervaringsle-
ren, zeg maar. Zo krijgt de taal handen en voeten en dat leert
veel beter."

Ze bloeien op
"In tegenstelling tot de andere taalbegeleiders geef ik de kinde-
ren en tieners individueel huiswerkbegeleiding", legt Boukje uit.
"Eén op één. Zo zijn ze minder afgeleid en krijgen ze meer aan-
dacht. Voor de kinderen in groep acht gaat het om taal en reke-
nen, de tieners op de middelbare school komen vaak met vra-
gen over Engels, Frans en Mens en Maatschappij. Ik steek er
ook nog wat van op. Sommige weetjes zijn in de loop der tijd
een heel eind weggezakt. Het is zo leuk en dankbaar om te
doen. Naast betere resultaten zie je de kinderen en tieners op-
bloeien."

Wat wil je meer
"Je krijgt er heel wat voor terug", vindt ook Igor. "Het goede ge-
voel om een ander te helpen bijvoorbeeld, maar ook als je ziet
dat de deelnemers plezier krijgen in leren. Dat ze zelfverzeker-
der zijn en meer mee gaan doen in de wereld om hen heen. Dat
is prachtig. Daar doe je het voor. En dan is het ook nog eens
gezellig. Wat wil je meer?"
Fons tot slot: "Bij Copernikkel is regelmatig vraag naar taalles-
sen en huiswerkbegeleiding. Daarom zijn we altijd wel op zoek
naar taal- en huiswerkbegeleiders voor kinderen, tieners en vol-
wassenen die zonder uitzondering erg enthousiast en leergierig
zijn. Ik kan het iedereen aanraden."

Meedoen of meer weten?
Mail (info@copernikkel.nl) of bel (06 - 2521 5340) met Copernik-
kel. Of loop daar even binnen, Copernicuslaan 308 in het win-
kelcentrum. 
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De groep van Fons op bezoek bij de speciale afdeling voor anderstaligen in de Bossche bibliotheek. Daar zijn allerlei
boeken en audiovisuele materialen te vinden om het Nederlands beter onder de knie te krijgen.

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Fons Brenninkmeijer

Igor: "Om de taallessen en de huiswerkbegeleiding zo levensecht mogelijk te maken hebben we eigenlijk een digiboard
nodig. Wie weet heeft een school of bedrijf een 'oudje' over of kan ons op een andere manier helpen. Dat zou geweldig

zijn." 
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