
Ambitie 

Spoorzone met allure 
* Kwaliteitsverbetering met 

Spoorzone als bruisend stadsdeel 

* Verkeersdominante omgeving 

omvormen tot aangenaam verblijf 

 

Innovatief en eigentijds 
* Verbinden van gebouwen en 

activiteiten 

* Uitvoering door betrokken partijen 

(overheid, ondernemers, 

onderwijs, onderzoek en overige 

burgers) 

 

 

 

Onze werkwijze Ambitie en Aanleiding 
 

Activiteiten 

 

Partners (* = initiatiefnemers) 

Ondernemers: Heijmans*, Bossche 

Energie Convenant, Timmers, Jeroen 

Bosch Ziekenhuis, De Twee Snoeken, 

Arcadis, Willemspoort. 

Overheid: Provincie Noord-Brabant*, 

Vijf sterren regio NO-Brabant, 

Gemeente Den Bosch* 

Onderwijs en Onderzoek: KW1*, 

TechXperience, St. Lucas, St. Joost, 

Helicon*, Avans*, Fontys, HAS, 

Design Academy, TUe, KUB, LUW. 

Overig: VIBA-Expo*, ZLTO, 

Deuteren, Bosschveld, Paleiskwartier 

Aanleiding 

* Allure en dynamiek ontbreekt 

* Gebouwen en activiteiten hebben 

nauwelijks samenhang of verbinding 

* Verkeersveiligheid laat nog te veel 

wensen over  

* Unieke potenties worden niet benut 

* Aandacht voor een duurzame en  

toekomstbestendige omgeving is 

nog ver te zoeken 
 

Inspirerende opgaven 

* Slechten van barrières 

* Verbinden van activiteiten 

* Koppelen van professionals aan 

betrokken partners (i.h.b. jongeren) 

* Platform bieden als broedplaats 

voor oplossingen vraagstukken 

* Innovatieve concepten bedenken 

voor synergie gebouwen en 

activiteiten 

 
 

Dynamische en bruisende Spoorzone 
‘dromen realiseren’ achter het spoor, we gaan ervoor 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Start Integraal gebiedsplan & agenda Proeftuin gereed 

Broedplaats 

geopend 

De dynamische en bruisende 

stadswijk in ontwikkeling 

Conferentie over ruimtelijke ontwikkeling 

(onderwijsregio's) in stedelijke context  

Casus en product tentoonstelling 

van studenten en ondernemers 
Voorbeeld innovatieve onderwijs-

omgeving bebouwde omgeving 

Eerste fysieke ingrepen (metamorfose) 

Metamorfose 

Onderwijsboulevard 
 

Concreet voor maart 2015  
1.Fysieke ingrepen in (straat)-

lementen als groenbeleving, 

verbeteringen verkeersveiligheid, 

verblijfsplekken  

2.Verbeelding toekomst door 

studenten in gezamenlijkheid  

3.Broedplaats inrichten voor 

innovatieve oplossingen van 

geconstateerde barrières en 

relevante vraagstukken 

4.Proeftuin voor leren en realiseren 

5.Conferentie over ruimtelijke 

ontwikkeling (onderwijsregio's) in 

stedelijke context  

 

Opschaling na maart 2015 
* Integraal gebiedsplan met agenda 

* LivingLab functioneert  

* Een hecht fijnmazig netwerk van de 

Onderwijsboulevard dat samenwerkt 

met andere netwerken 
 

Te realiseren waarden 

Belevingswaarde 

* Centrale rol voor de gebouwde en 

groene leefomgeving, alsook de 

maatschappelijke vraagstukken 

* Tijdige samenwerking biedt een 

wenkend perspectief voor boeiende 

en uitdagende oplossingen 

* Leren en werken is leuk, aantrekkelijk 

en uitdagend 

Gebruikswaarde 

* Anders kijken, denken en werken 

* Bevorderen samenwerking overheid, 

ondernemers en onderwijs 

* Ontdekken en inzetten jonge talenten 

* Goede duurzame praktijkvoorbeelden 

 

Toekomstwaarde 

* Gebouwde (leef)omgeving in breed & 

duurzame ontwikkelingsperspectief 

* Innovatieve toekomstbestendige 

bedrijfsstrategie en onderwijsvormen 

* Dynamische en bruisende Spoorzone 

 



Waarom? 
Een forse kwaliteitsverbetering en veel allure geven aan een versnipperde gebouwde leefomgeving door: 
* Organische synergie creëren tussen gebouwen, omgeving  en activiteiten 
* Maar ook verbindingen naar de economische arbeidsmarkt in de lokale omgeving en in de regio 
* En naar innovatieve bestuurlijke organisatievormen 
* Met vooral ‘samen aan de slag’ met  onderwijspartijen en ondernemers als katalysator voor een uitdagende herinrichting  

Hoe? 
Door wederkerige (leer)gezelschappen van leerlingen, ondernemers, overheid en deskundigen: 
* Als creatieve ontwerpers en uitvoerders in transdisciplinaire teams en verrassende ontmoetingen 
* Aan echte ‘gebouwde omgeving’ vraagstukken en opdrachten  (in de brede zin)  
* Met actuele thema’s als duurzame ontwikkeling, energie, materialen en slimme mobiliteit 
* Verbinden en combineren met ideeën, initiatieven, programma’s en bestaande innovatieve voorbeelden 
* In een werkateliervorm, met het Theater van de techniek dat podium kan geven (als metafoor)  

Wat? 
Met als resultaat: 
* Een dynamische en bruisende leer-, woon-, werk-, helende en culturele omgeving  
* Als één uitdagend lint met als centrum de Onderwijsboulevard 
* Met meerwaarde voor de totale stad in Mijn Mooi Brabant 
* En als model voor andere stedelijke omgevingen en dorpen 

De Dynamische en bruisende Spoorzone 
‘dromen realiseren’ achter het spoor, we gaan ervoor 

Waartoe? 
Forse kwaliteitsverbetering en allure voor ‘De onderwijsboulevard’ vanaf het Jeroen Bosch Ziekenhuis tot 
aan De Gruyter Fabriek, tevens als voorbeeld en LivingLab voor de gebouwde leefomgeving door: 
* nieuwe concepten met synergie door betekenisvolle verbindingen en krachtige allianties  
* inspirerende, fascinerende en verleidende voorbeelden 
* aangename verblijfsplekken met betekenis 



De dynamische & bruisende Spoorzone 

Willemspoort, Paleiskwartier, Gement, 

Onderwijsboulevard, Deuteren en Boschveld 

Een Icoon neerzetten: de leefomgeving opnieuw uitvinden en 

vormgeven  

Door verschillende activiteiten als: 

De onderwijsboulevard  

Stadslandbouw 

Slimme mobiliteit 

Duurzame renovatie 

De Onderwijsboulevard  

Een Icoon op het gebied van de gebouwde 

leefomgeving met proeftuin, werkplaats & 

showcase, broedplaats, ontmoetingsplek en 

servicebureau. Kortom een Living Lab. 

Een contextrijke en avontuurlijke leer- en 

werkomgeving voor onderwijs- en 

arbeidsmarktvernieuwing en talentontwikkeling. 

De slimme, duurzame, klimaatneutrale 

en toekomstbestendige stad 

De ambitie 

Living Lab is een test- en ontwikkelomgeving in een 

realistische context zoals een wijk. Het gaat om 

samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, 

kennisinstellingen, overheden en gebruikers die 

nieuwe producten, diensten en business modellen 

ontwikkelen in een realistische context. 



De Onderwijsboulevard  

de duurzame ruimtelijke synergieverbinding 

Avans 

HAS 

Deuteren 

Helicon 

Jeroen Bosch Ziekenhuis 

ZLTO 

Koning Willem I 

Paleiskwartier 

Koning Willem I College 

Bedrijfsleven & werklocaties 

Gemeente 

Willemspoort 

Boschveld 

Stad 

Stad 

Stadslandbouw 

Het slimme wonen 

Broedplaats 

Proeftuin  

Ontmoetingsplek & 

servicebureau 

Duurzaam renoveren 

Meervoudige kwaliteit  

wonen & werken 

Slimme mobiliteit  

De Gruyterfabriek (VIBA-Expo) 

Brabanthallen 






