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BOSCHVELD
IS EEN WERKWOORD

EEN LEVENDIgER BOSCHVELD
Vijf ideeën die bleken te leven zijn nu tot bloei gekomen. Een aantal ideeën haken 

aan bij initiatieven die al gaande zijn in de wijk; zoals de talentenbank van het project 

Kroon op je Wijk, de Reparatiestraat en de herinrichting van het terrein van de Afval-

stoffendienst in samenwerking met de werkgroep groen en spelen van het OBB. 

Elk met een andere invalshoek, maar ook met één gezamenlijk doel: Boschveld 

verrijken. In deze presentatie stellen wij graag de initiatiefnemers en hun ideeën voor 

een beter Boschveld aan u voor. 

Het Waterkwartier in Boschveld is ontstaan vanuit een natuurlijke verstrengeling 

van wonen en werken. Na vestiging van de Grasso in 1913 en tijdens de bouw van 

de Brabanthallen werden de  eerste woningen gebouwd in het  Veemarktkwartier. 

Werknemers van de Grasso, de Michelinfabriek en van de Brabanthallen kwamen 

zo bij hun werk te wonen in het Waterkwartier van Boschveld. Nog steeds zijn 

veel bewoners van Boschveld werkzaam in hun leefgebied. Er zijn meer dan 200 

bedrijven gevestigd in Boschveld.

Deze bijzondere verstrengeling van wonen en werken is uitgangspunt van het initi-

atief ‘Boschveld is een werkwoord’; een initiatief van Bart van Dongen en Jeroen 

van de Ven ondersteund door het CCC (City Change Center). Zij wilden de kracht 

en creativiteit van de bewoners meer onder de aandacht brengen. Hiervoor werd de 

krachtige titel ‘Boschveld is een werkwoord’ bedacht. 

Speciale dank gaat uit naar Bart van Dongen en Jeroen van de Ven voor  

hun enthousiasmerende aanjaagfunctie en het CCC in de persoon van  

Jacky Goossens voor alle denkbare ondersteuning en faciliteiten.

TEVENS DaNK aaN:
Appoint Competence Factory - uitgeven van de App

Michael Brugmans: Kimmic, Concept en Design - basisontwerp App en poster

Peter Maas: 2D2learn - vormgeving en interactiondesign 

Marcel Roomans - leefstraat

Ina Tilma - management

Lieneke Verspaandonk: Divers - praktische ondersteuning

Anouk Witte: Zogeschreven - teksten presentatie

Fotografie: Ron Eskens, Soow Pictures - portretfoto’s initiatiefnemers 

Mike van Dartel
Woont in Boschveld

WIE LaNgS HET WaTERKWaRTIER ’S‑HERTOgENBOSCH BINNENRIjDT MET DE TREIN, WORDT 

WELKOM  gEHETEN DOOR SaaIE, gRIjzE EN DONKERE gEBOuWEN. DaT KaN gROENER, EN VOORaL: 

SpaNNENDER. EEN NIEuWE BLIKVaNgER, DáT IS WaT HET WaTERKWaRTIER NODIg HEEfT! 

NIEuWE BLIKVaNgERS
Er zijn verschillende manieren om het Waterkwartier  

groener, duurzamer en aantrekkelijk te maken. 

HaNgENDE TuINEN
Neem de beroemde Hangende Tuinen van Babylon: die 

zouden ook in Boschveld niet misstaan. Op verschillende 

verdiepingen kan van alles gebeuren. De bovenste laag kan 

worden ingericht als ‘eetbare tuin’, waarop bewoners van 

Boschveld zelf fruit en groente kunnen verbouwen. Onder 

uit het dak vandaan stroomt water als watervalletjes naar 

beneden. Door het gebouw loopt een boulevard (breed 

trottoir) dat het station verbindt met de Brabant hallen. 

EEN WaTERKWaRTIER zONDER WaTER. HET KLINKT MISSCHIEN VREEMD, MaaR TOCH IS HET zO. 

HET KaN gELuKKIg OOK aNDERS… 

HET WaTERKWaRTIER MOET  EEN HOOgWaaRDIgE WIjK MET EEN  EIgEN KaRaKTER WORDEN/

BLIjVEN. TOEKOMSTIgE BEWONERS MOETEN DE WIjK ERVaREN aLS EEN pRETTIgE WIjK WaaR 

WONEN EN WERKEN aLS VaNzELfSpREKEND MET ELKaaR VERWEVEN zIjN. VOOR KINDEREN MOET 

HET EEN VEILIgE, MaaR OOK aVONTuuRLIjKE WIjK zIjN. WaTER KaN MEDE HET gEzICHT EN 

KaRaKTER BEpaLEN VaN DE WIjK.

WaTER IN HET 
WaTERKWaRTIER
• WaTER DE WIjK IN

•  WaTERRECREaTIE TOEgaNKELIjK VOOR 

WIjKBEWONERS

•  WaTER‑EDuCaTIECENTRuM IN  

EKpC‑gEBOuW

•  ONSLuITINg paRaLLELWEg aCHTER 

gEBOuW LaNgS

•  paRaLLELWEg NOORD 

fIETSVOORKEuRSTRaaT

SINDS auguSTuS 2010 IS BOSCHVELD EEN ‘TRaNSITION TOWN’. TRaNSITION TOWNS BRENgEN 

MENSEN, WERKEN EN WONEN SaMEN DOOR EEN BEROEp TE DOEN Op IEDERS EIgEN IDEEëN EN 

KRaCHT. BOSCHVELD MOET EEN WIjK WORDEN WaaR DE CREaTIVITEIT VaN MENSEN LEIDT TOT 

EEN gEzONDE, SOCIaLE, BETROKKEN EN BETaaLBaRE LEEfOMgEVINg.

MEER DaN 20 KuNSTENaaRS IN  BOSCHVELD HEBBEN EEN aTELIER IN pK14 (paaRDSKERKHOf‑

WEg 14). HET IS ECHT ONzE pLEK; aL MEER DaN 15 jaaR MaKEN WE ONDERDEEL uIT VaN DIT 

DEEL VaN BOSCHVELD. DaT DE gEMEENTE HET pLaN HEEfT OpgEVaT OM ONzE WERKpLEKKEN IN 

DE paaRDSKERKHOfWEg TE  SLOpEN gaaT ONS DaN OOK aaN HET HaRT. SLOpEN OM RuIMTE 

TE MaKEN VOOR WONINgEN WaaR DaN WEER DE WERKgELEgENHEIDSRuIMTES BIj gEBOuWD 

MOETEN WORDEN IS OMSLaCHTIg EN DuuR. WIj WILLEN LaTEN zIEN DaT WERKgELEgENHEID 

EN WONEN Op HETzELfDE gEBIED ELKaaR VERSTERKT EN HET LEEfKLIMaaT EN DE SOCIaLE 

VEILIgHEID VERBETERT. SLOOp IS NIET NODIg. WE CREëREN MET pK14 aLS BaSIS EEN pLEK DIE 

zIjN WEERga NIET KENT IN DE STaD! 

TuSSEN DE paRaLLELWEg EN DE paaRDSKERKHOfWEg BEVINDT zICH HET CREaTIEVE 

HaRT VaN DE WIjK BOSCHVELD. DOOR DE jaREN HEEN IS DIE pLEK uITgEgROEID TOT EEN 

BROEDpLaaTS VOOR TaL VaN KLEINE CREaTIEVE EN aMBaCHTELIjKE ONDERNEMERS. DaNKzIj 

DE DIVERSITEIT IN ONDERNEMERSCHap EN DE INfORMELE, LaagDREMpELIgE SfEER KaN gOED 

gEBRuIK WORDEN gEMaaKT VaN ELKaaRS ExpERTISE EN DIENSTEN. 

HET BOSCHVELD aMBaCHTCENTRuM IN HET WaTERKWaRTIER MOET HET NIEuWE 

VERzaMELpuNT WORDEN VaN DE aMBaCHTSLIEDEN IN BOSCHVELD.

Experimenteel, vrijmoedig en gezond leven (werken en 

wonen) in Boschveld: vanuit het groen. In samenwerking 

met afdeling Milieu van gemeente ’s-Hertogenbosch: 

uitrollen  actieplan biodiversiteit/eetbare stad.

Bouwen in relatie tot de  omgeving (de stad en daarbuiten); 

materiaal zoveel mogelijk uit de omgeving halen en brengen. 

GRAMMA: tijdelijke groene bouwmaterialenvoorziening in de 

stad. Sterke connectie met nabije stadsboerderijen. Stads-

natuur in relatie tot de ecologische hoofdstructuur.

�Procesmatige aanpak van het stadsdeel (menselijke maat): 

ontwikkelen en (zelf)bouw = groeimodel; bijvoorbeeld Z-N 

richting in verband met zonopbrengst. Hergebruik en het 

ontwikkelen van kringlopen. 

VERBINDEN
Alle initiatieven die onder de vlag van Transition Towns 

worden genomen hebben één ding gemeen: ze verbinden 

mensen met elkaar en maken mensen bewuster van hun 

relatie met de leefomgeving (olieafhankelijkheid; waar komt 

het voedsel vandaan; hoe fair en effectief is het geldsy-

steem). 

Verduurzaming van de wijk is heel goed mogelijk, maar met 

alleen maar ideeën bereik je dat doel niet. Transition Towns 

biedt bewoners van Boschveld een praktisch podium om 

hun initiatieven écht tot leven te laten komen door de lijnen 

kort te houden en de kracht van de mensen direct in te 

zetten.

CHRISTINE jETTEN
Eerste stap is om het pand niet weg te stoppen, maar 

juist te laten opvallen in het straatbeeld. ’s-Hertogenbosch 

etaleert zich als keramiekstad. Wij willen deze visie 

uitdragen door het pand te bekleden met keramische 

elementen van Christine Jetten. Christine Jetten is een 

van de voorlopers in gevelbekleding in de keramische en 

architecturale wereld, en bovendien inwoonster van deze 

stad. Haar werk is monumentaal, hedendaags, en vormt 

een prachtige verbinding tussen gebouw en omgeving. Wij 

zien Pk14 als keramisch boegbeeld voor ’s-Hertogen bosch.

COMBINaTIE MET WOONfuNCTIE
Wonen kan aan de ene helft van het pand, of er bovenop! 

Het huis-op-huis concept creëert niet alleen woonruimte, 

het maakt van het pand ook een echte blikvanger. We 

draaien het bestaande concept om: in plaats van het 

bouwen van zogenaamde atelierwoningen bouwen we 

woningen bij, op, rondom de ateliers. Naast het duurzaam 

bouwen is bijkomend voordeel dat de werkzaamheden van 

de bedrijven niet gestopt hoeven te worden. Er kan gewoon 

doorgewerkt worden, en dus geld verdiend.

CITaTEN uIT HET WIjKpLaN:
•  Faciliteren en stimuleren van  bewonersinzet in de wijk.

•  Eerst de mensen dan de  stenen.

•  Ontmoeting binnen en in de openbare ruimte is een 

van de dragers van een sociaal netwerk.

•  De opzet van de buurt moet het gevoel van betrok-

kenheid stimuleren.

•  Van oorsprong heeft Boschveld een menging van 

wonen en bedrijven. Dat geeft de wijk een unieke 

stedelijke sfeer. Boschveld blijft bepaald door de 

combinatie van wonen en werken.  

•  Langzaamverkeerroute door het hart.

Tussen de Parallelweg en de Paardskerkhofweg bevindt 

zich het creatieve hart van de wijk Boschveld. Door de 

jaren heen is die plek uitgegroeid tot een broedplaats 

voor tal van kleine creatieve en ambachtelijke onder-

nemers. Dankzij de diversiteit in ondernemerschap en 

de informele, laagdrempelige sfeer wordt goed gebruik 

gemaakt van elkaars expertise en diensten. 

VERzaMELpuNT
Dit creatieve hart van Boschveld kan verder tot bloei 

komen door samen te werken onder één dak in een 

duurzame en inspirerende omgeving. De verschillende 

talenten zullen dan nog verder samensmelten. Het 

Boschveld Ambacht Centrum in het Waterkwartier moet 

het nieuwe verzamelpunt worden van de ambachtslieden 

in Boschveld. 

LOCaTIE
De ideale ligging van het BAC is in de wijk Boschveld, ten 

westen van station ’s-Hertogenbosch. Boschveld bestaat 

uit het Stations kwartier, Parkkwartier en het Waterkwartier. 

Het Waterkwartier bevat de meeste (kleinschalige) bedrij-

vigheid van Boschveld en is door de gemeente ’s-Herto-

genbosch aangewezen als locatie voor mogelijke terugkeer 

van bedrijven.

Het BAC fungeert met omliggende bedrijvigheid als 

bouwkundige buffer tussen woonwijk en spoor. Het gebied 

waar bedrijven zich mogelijk zullen vestigen beslaat een 

circa 500 meter lange strook tussen de spoorlijn ’s-Herto-

genbosch - Utrecht en de Parallelweg. 

Het gebied ligt op de grens tussen woonwijk en spoor-

gebied, tussen de rivier de Dieze aan de noordkant en de 

Stationswijk aan de zuidkant.

Het Boschveld Ambacht Centrum biedt ruimte voor 20 

bedrijven met een totaal oppervlak van ca 5000 m2.

Leidi Haaijer 
Multimedia kunstenaar
Woont en werkt in Boschveld

patrick Kloth 
Ondernemer
Werkt in Boschveld

Werken in het Waterkwartier van Boschveld is al sinds het ontstaan van 

de wijk vanzelfsprekend. De afgelopen jaren is er wel het een en ander 

veranderd. De laatste machine die nog in een fabriek draaide werd 

definitief uitgezet, koeien en paarden verlieten voorgoed het Veemarkt-

kwartier en de leegstaande fabriekspanden werden omgetoverd tot 

 ateliers, werkplaatsen en studio’s voor plaatselijke ondernemers. 

Al jarenlang is Boschveld voor veel ondernemers de  ideale wijk om in te 

wonen én werken. Onder begeleiding van het City Change Center  

’s-Hertogenbosch is in 2009 gestart met het project ‘Boschveld is een 

werkwoord’. Zowel mensen die wonen als mensen die werken in Boschveld 

worden hierin aangemoedigd om hun plannen voor een beter Boschveld 

te delen. In 2010 kwam een groep bevlogen bewoners van Boschveld 

voor het eerst samen om te brainstor men over de wijk. De vele ideeën 

die op tafel kwamen werden  tijdens het laatste werkatelier samengevat in 

drie kern woorden die het DNA van Boschveld vormen: cultuurhistorisch, 

 experimenteel en vrijmoedig. Het DNA vormt de basis van de nieuwe 

plannen voor de wijk.

Miesjel van gerwen 
beeldend kunstenaar

Woont en werkt in Boschveld

HaNgENDE TuINEN VaN BaByLON
De hangende tuinen van Babylon, gelegen nabij wat 

vandaag de dag Bagdad in Irak is, waren volgens beschrij-

vingen van  Strabo en Diodorus Siculus een botanisch en 

architectonisch kunstwerk dat later werd opgenomen als 

een van de zeven klassieke wereldwonderen.

De tuinen werden volgens de beschrijvingen in de 6e eeuw 

v.Chr. gebouwd in opdracht van de  Babylonische koning 

 Nebukadnezar. De werken duurden van 606 tot 562 v.Chr. 

Naar verluidt liet Nebukadnezar de tuinen aanleggen om 

zijn terneergeslagen kersverse echtgenote, Amytes, op te 

vrolijken. Amytes was afkomstig uit bergachtige streken 

en was gewend veel groen om zich heen te hebben. De 

tuinen moesten haar helpen wennen aan het leven in het 

grote Babylon. Ook wordt de halflegendarische koningin 

Semiramis als bouwster genoemd.

Het bouwsel bestond uit een serie terrassen, omringd door 

muren met torens. Op die muren waren bomen, struiken en 

bloemen geplant. De tuinen ‘hingen’ als het ware boven de 

oevers van de rivier de Eufraat. Bijzonder was de irrigatie-

methode: onderaardse kanalen zorgden voor de aanvoer 

van water.

IEDERE STap IS ER ééN
Al met enkele aanpassingen kan het Bossche Water-

kwartier een stuk fraaier worden. 

Een toepasselijke aanvulling is door meer gebruik te maken 

van organische architectuur (denk aan Gaudi die met zijn 

werk de zee en water heeft proberen te verbeelden); 

met vormen die natuurlijk aanvoelen. 

Door auto’s onder te brengen in een ondergrondse 

parkeergarage zodat ze uit het straatbeeld verdwijnen. 

Door met natuurlijke materialen te werken. 

Subtiele details zoals  ornamenten moeten sfeer en 

leefbaarheid terug brengen in het straatbeeld, .  

Mogelijkheden te over om het Waterkwartier een nieuw 

gezicht te geven. De neuzen zullen bij binnenkomst in 

’s-Hertogenbosch   zeker tegen de treinramen worden 

aangedrukt! 

De schetsen zijn verder uit gewerkt tot moderne varianten 

op het traditioneel ontwerp van de hangende tuinen.  

Zoals een toren die meer woon-/werkruimte biedt.

Een toren met zaagtandgevel maakt het mogelijk tuin-

terassen te maken waarbij het groen over de randen kan 

hangen.

Een fonteintoren zou symbool kunnen staan voor het  

waterkwartier met zijn natuurlijke vormen.

afgESNEDEN WaTER
Het water dat bij het Waterkwartier in Boschveld ligt 

wordt afgesneden door twee wegen: de Oude Engel-

seweg en de Veemarktweg. Van water ín het Water-

kwartier is dus eigenlijk geen sprake. Zelfs als de kades 

van deze wateren, de Dieze en de haven, toegankelijk 

ingericht zouden zijn voor vormen van recreatie, liggen 

ze nog aan de overkant van een drukke weg. Niet echt 

aantrekkelijk om met je kinderen naartoe te lopen en te 

verblijven.

BuITENKaNS
Gelukkig is er nu een mooie kans om het water de wijk 

in te brengen. Een Water Educatiecentrum kan kinderen 

uit Den Bosch en de wijde omgeving kennis laten maken 

met de vele mogelijkheden van water. Ze leren bijvoor-

beeld hoe het water in de stad verwerkt wordt, bekijken 

een watertentoonstelling of volgen een les over de 

oorsprong van het Bossche water. Het EKPC-gebouw 

kan onderdak bieden aan zo’n Educatiecentrum. 

uITgaNgSpuNT
Stel: het gebouw ligt aan een nieuw uit te graven waterplas 

waar eens de insteekhaven lag. De plas kan worden 

gevoed met hemelwater uit de hele wijk en gezuiverd via 

natuurlijke methoden, zoals met rietzomen. Een leerzame 

én duurzame benutting van het Waterkwartier!

OMgEVINg
Ook rondom het gebouw is een educatieve en aantrekke-

lijke invulling goed mogelijk. Een eiland met speeltoestellen 

waarbij water op een leerzame manier een rol speelt. Een 

loopsteiger. Of zachtglooiende gras- en zandhellingen in het 

water waar spelende kinderen (en hun ouders) op kunnen 

klimmen. Veilig en avontuurlijk!

‘Waterstad Den Bosch’ is een titel om trots op te zijn, maar 

we kunnen er veel meer mee doen. Een Water Educatie-

centrum heeft niet alleen recreatieve waarde, het kan ook 

het visitekaartje worden van de  Waterstad en zal ons Water-

kwartier enorm verrijken.

EETBaRE STaD
Maar Boschveld als Transition Town omvat meer. 

Duurzaamheid en inzichtelijke procesmatige bouwontwik-

keling in dit stadsdeel staan centraal. Het groen in de wijk 

mag niet worden weg gemoffeld of bestaan uit zgn. vanda-

lismebestendig groen, maar moet de basis vormen voor 

een ecologische leefomgeving (biodiversiteit); kringlopen 

moeten (weer) begrijpelijk en inzichtelijk toegepast worden, 

zodat ze als voorbeeld kunnen dienen en Boschvelders uit 

de buurt kunnen eten.

SCHONE ENERgIE (OOK KRINgLOpEN)
We kunnen niet meer om alternatieve, schonere vormen 

van energie en manieren om waardevolle materialen te 

hergebruiken heen, in de wijk zelf maar ook in relatie tot 

de stad en verdere omgeving van Den Bosch. In samen-

werking met o.a. de afdeling Milieu van de gemeente 

’s-Hertogenbosch, Brabant Water, VibaExpo en andere 

energieneutraal denkende partijen onderzoeken we graag 

de mogelijkheden van de aanwezige bronnen in Boschveld; 

welke kringlopen kunnen we hier in gang zetten, waar 

kunnen we op aansluiten. Een praktisch voorbeeld: Bosch-

velders maken gebruik van deelvervoer.

KENNISCENTRuM
Boschveld is een praktisch kenniscentrum; met haar 

rijkdom aan zzp-ers sluit dit stadsdeel op nationaal niveau 

naadloos aan bij andere steden die langs de transportlijn 

Amsterdam, Utrecht en Eindhoven liggen. Binnen het 

‘nieuwe (net)werken’ kan er snel en practisch geschakeld, 

uitgevoerd en geleerd worden.

BOSCHVELD EN DE TOEKOMST
Aanhaken nationale structuren

Platform flexibele gefaseerde ontwikkeling voor kennis-

economie, cultuur en educatie.

Boschveld als springplank voor zzp-ers en platform voor 

ontmoeting en uitwisseling van kennis. 

LEEfSTRaTEN
Eeuwenlang is de straat hèt  sociale domein bij 

uitstek. Door de opkomst van de auto verdwijnt 

in zo’n halve eeuw tijd de sociale functie 

van de straat. De woonstraat verwordt een 

openbare ruimte voor stalling en verplaatsing 

van voertuigen in plaats van een plek voor 

ontmoeting en sociale cohesie.

Het uitgangspunt van Leef straten is: de sociale 

cohesie en de sociale veiligheid (thema’s die op dit 

moment in de politiekzwaar wegen) weer terug te 

laten keren in de kleinste openbare cel die onze 

maatschappij kent. Leefstraten staat voor een menta-

liteitsverandering van het gebruik van de straat: op 

de ontsluitingswegen na zijn de straten in principe 

autovrij. Diensten- en invalidenverkeer komen tot aan 

de voordeur en boodschappen kunnen met de auto 

thuis worden afgezet, de auto wordt vervolgens in een 

garage of op een transferium geparkeerd.

MENSELIjKE MaaT
Maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid en 

anonimiteit met daaruit voortvloeiende problemen zoals 

verloedering, criminaliteit en jeugdoverlast krijgen 

veel minder kans door de vergrote sociale cohesie. 

In Boschveld zullen kinderen zich door de natuurlijke 

ontmoeting met woon-, leef- en werkomgeving spelen-

derwijs breed kunnen ontwikkelen. De menselijke maat 

leidt tot veel goeds.

ONTMOETINgSSTaD
’s-Hertogenbosch is benoemd als ‘Ontmoetingsstad’; 

vandaag de dag vooral gezien vanuit een toeristisch 

en zakelijk perspectief. Met de ontwikkeling van dit 

gedeelte van de stad ligt er een uitgesproken kans 

deze titel ook voor de bewoners in Boschveld van 

toepassing te laten zijn.

Aanjager van Leefstraten is  Marcel Roomans,  

initiator van speelstraten ’s-Hertogenbosch. 

gRIjS WORDT gROEN
De overstelpende hoeveelheid grijs in de directe omgeving 

wordt geïnjecteerd met kleur. Het wijkplan spreekt over de 

Paardskerkhofweg als het groene hart van Boschveld. Dit 

kunnen we letterlijk opvatten. Bijvoorbeeld door de straat 

te bewerken tot groene straat, met gras in de bestrating. 

Een dergelijke bestrating heeft als extra voordeel dat  de 

auto ondergeschikt wordt aan het leven op straat. Op 

deze manier kan ook de voetgangersstroom naar en van 

Brabanthallen, 1931 en de Gruyterfabriek zich vrijelijk en 

veilig voortbewegen.

BINNENTuIN
Ook met de binnentuin is er veel mogelijk. Een moestuin 

waar bewoners van Boschveld plezier van kunnen hebben 

is één van de reële mogelijkheden. 

Op dit moment wordt er een start gemaakt met een 

moestuin op het terrein van de  afvalstoffendienst. De 

Paardskerkhofweg wordt op deze manier het kloppend hart 

van Boschveld, waar sociale cohesie en sociale veiligheid 

vanzelfsprekend zijn.

aRTISTS IN RESIDENCE
Daarnaast kijken we naar de functies van het pand. Een 

deel kan worden verbouwd tot lofts, welke verkocht of 

verhuurd kunnen worden. 

De huisvesting van kunstenaars met een tijdelijke werkplek 

in ’s-Hertogenbosch (Artists in Residence) kan ook in het 

pand gerealiseerd worden.

paRKEEROpLOSSINg
Ten slotte is er een mogelijke oplossing om de auto’s nog 

verder uit het straatbeeld te halen: die kunnen prima in een 

ondergrondse parkeergarage in het pand. De kelder is er al.

BEELDENTuIN
Voor de nabije toekomst: er zijn doorwrochte plannen om op 

de parkeerplaats naast PK14 een tijdelijke beeldentuin te 

maken. We kunnen niet wachten om van PK14 een waar 

kunstwerk te maken!

DuuRzaaM aMBaCHTSCENTRuM
We streven naar een klimaat neutraal gebouw. Deze 

doelstelling kan onder meer gerealiseerd worden door 

zonnepanelen, de aanleg van een daktuin, het opvangen 

van hemelwater en bouwen volgens het cradle-to-cradle 

principe.

Vergelijkbare wijken elders in Nederland hebben het 

ontwikkelpotentieel van een dergelijk creatief centrum 

bewezen.  Bewoners en ondernemers zien ook mogelijk-

heden in de Bossche wijk Boschveld. Samen met 

partners Divers “Kroon op je wijk” en initiatief Boschveld 

Reparatiestraat worden reeds projecten uitgevoerd welke 

een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk 

Boschveld. Tevens kan gedacht worden aan het creëren 

van stage/leerwerkplekken voor bewoners uit Boschveld 

binnen het Ambachtcentrum.

Een centrum vóór en dóór de bewoners van Boschveld.

paRTNERS
Samen met mogelijke partners Gemeente ’s-Hertogen-

bosch en Bossche Investerings Maatschappij (BIM)  willen 

we het Boschveld Ambachtcentrum mogelijk maken en 

ontwikkelen. Het initiatief Boschveld Ambacht Centrum 

wordt ondersteund en gedragen door Geurts Timmer-

werken, Notten Licht en interieur, aannemersbedrijf 

Charles maakt ’t, Kleefkracht, Studio Surprise, Verdieping 

3, WS interieurs,  Lijstenmaker Wijnmalen.

REpaRaTIESTRaaT
Nu al worden verschillende  (burger)initiatieven om de 

wijk te verrijken verwelkomd en aangemoedigd. Een 

voorbeeld is de ReparatieStraat, waar iedereen zijn of 

haar spullen kan laten repareren door ambachts lieden uit 

de wijk. Kledingmakers, fietsenmakers, meubelmakers, 

hout bewerkers en vele andere specialisten stellen hun 

diensten beschikbaar op één moment op één centrale 

plaats: voor iedereen binnen handbereik. Waarom nog  

oude producten weggooien als je ze door je eigen 

wijk genoten kunt laten repareren?

➊

➋

➌

➍

➎

Gegeven: 

Boschveld 2011 in relatie met een 

omgeving waarin gewerkt en gewoond 

wordt door ± 60 nationaliteiten

Boschveld 2012/2013: 

Bouwen volgens de principes van per-

macultuur = stappenplan. Invullen van en 

aanvullen met nodige leef/werkvolumes, 

aanleg stukjes eetbare stad.

Boschveld 2012/2013:  

Ontwikkelen kringlopen, (eigen) energie-

voorziening. Smart Grid(s) met aanwezige 

bronnen: water, zon, wind, compost, 

aardwarmte. Ontwikkelen van collectief 

particulier opdrachtgeverschap. 

Boschveld 2013/2014: 

Cradle to cradle. Nieuwe en oude struc-

tuur verweven: soms nieuw bovenop oud. 

Strobouw als leertraject (jongeren  

KW1/BBS, bewoners Boschveld ism 

SBN/Divers.)

Boschveld 2015:  

Bouwen adhv voortschrijdende inzichten, 

veerkracht in toepassingen, flexibele 

woon- en werkmogelijkheden.

Laura Hoek 
Beeldend Kunstenaar

Woont en werkt in Boschveld

Op de foto van links naar rechts:

Charles Kluijtmans en Vincent 

Geurts. Vooraan: Wout Straalman, 

Bernadette Notten, Sanne Reichert 

en Patrick Kloth.

Als ideale locatie is er gekozen voor het gebied langs het spoor, 

tussen het Laurus-pand en het EKP-gebouw,  

binnenkort om te dopen tot Water Educatie Centrum.

Links: TNT Veenendaal

Volledig C02-emissievrij en 

nummer 1 in de  

Greencalc+ top 10

Boven: 

Huidige broedplaatsen 

van tal van creatieve en 

ambachtelijke ondernemers 

in Boschveld.

Bedrijfspand Piet Hein Eek – Eindhoven

10.000 m2 commerciële functies

Voormalig fabrieksterrein Philips Strijp R

Broedplaats aan het IJ - Amsterdam

Overdekte kunststad à 7.500 m2  

cascobedrijfsruimtes

Voormalig Scheepsbouwloods
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