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Samenvatting 

Achtergrond en aanleiding 
Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van VIBA-EXPO. Het is geschreven in het kader van 
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het westelijk spoorzonegebied in Den Bosch. VIBA-
EXPO is één van de initiatiefnemers van het spoorzoneproject, waardoor het tot één van de 
projecten van Mijn Mooi Brabant is opgenomen. Het project is in het leven geroepen, omdat het 
gebied aan de niet-centrumzijde verpauperd is. Het ontbreekt er aan verbindingen, de 
verkeersveiligheid laat te wensen over, het straatbeeld moet verbeteren en bruisende activiteiten 
moeten de leefbaarheid verbeteren. Het spoorzoneproject staat nog in zijn kinderschoenen, 
waardoor er nog veel moet gebeuren. Het straatbeeld vergroenen en het realiseren van een 
wandelboulevard van het centraal station naar de Gruyterfabriek behoort tot de prioriteit. Er was 
echter nog niet gedacht aan het creëren van vrijetijdsaanbod in het gebied. Vrijetijdsaanbod dat kan 
zorgen voor de bruisende activiteiten waar men in het gebied naar op zoek is.  
 
Er is ten eerste gekeken op wie het onderzoek het beste gericht moest worden. Er zijn diverse spelers 
die zich in het gebied begeven. Er is gekozen om onderzoek te verrichten naar de studenten van de 
Onderwijsboulevard. Er bevinden zich dagelijks circa 12.000 studenten in het gebied. De Nederlandse 
student heeft met gemiddeld 5.5 uur vrije tijd per dag de meest vrije tijd te besteden. Rond de 
onderwijsinstellingen hangen veel studenten die in tussenuren niks te doen hebben en daarom op 
straat gaan hangen. Er is voor hun weinig te doen rond de Onderwijsboulevard. Er is echter nog niet 
duidelijk welke vraag er op het gebied van vrijetijdsactiviteiten bij de studenten van de 
Onderwijsboulevard is. Tevens is het westelijk spoorzonegebied nog niet goed bestudeerd, waardoor 
VIBA-EXPO niet eens weet waar er eventueel vrijetijdsactiviteiten gerealiseerd kunnen worden. Aan 
de hand van het verrichte onderzoek moet er een betekenisvol belevingsconcept worden bedacht, 
waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het gebied een boost krijgt. Hierdoor wordt de rol van de 
imagineer ingenomen.  
 
Probleemstelling 
De aanleiding en probleemanalyse hebben tot de volgende probleemstelling geleid: 

“ Wat zijn de mogelijkheden voor het creëren van vrijetijdsaanbod in het westelijk spoorzonegebied 
aansluitend op de waarden, behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard?” 

 
Onderzoeksdoelstelling 

“Inzicht verkrijgen in de waarden, behoeften en motieven van de studenten van de 
Onderwijsboulevard en de mogelijkheden voor het creëren van vrijetijdsaanbod in het westelijk 
spoorzonegebied, ten einde een betekenisvol en belevingsvol vrijetijdsconcept te ontwikkelen voor de 
studenten van de Onderwijsboulevard om daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te 
verbeteren”.  

 
Onderzoeksvragen 
Door middel van deskresearch en fieldresearch in de vorm van kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

 Hoe ziet het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 
 Hoe ziet de externe omgeving van het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 
 Wat zijn de behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard op het 

gebied van vrije tijd? 
 Wat zijn de instrumentele en eindwaarden van de studenten van de Onderwijsboulevard? 
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Conclusies 
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden is er een interne analyse van het westelijk 
spoorzonegebied uitgevoerd. Hierbij is er eerst gekeken naar de ruimtelijke structuurvisie die de 
gemeente Den Bosch voor ruimtelijke plannen heeft gesteld. De gemeente Den Bosch streeft naar 
een compacte, complete, contrastrijke en duurzame stad. De landtong in de Industriehaven wordt als 
het meest kansrijke gebied voor het ontwikkelen van vrijetijdsactiviteiten gezien. Dit gebied sluit het 
beste aan op de visie die de gemeente Den Bosch heeft op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. 
Zo kan er cultuurhistorische waarde worden gebruikt als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen, 
is er een beperkte hinder voor de omgeving en kunnen groen en water hier de boventoon voeren.  
 
Het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag is gedaan door trends en ontwikkelingen op 
macro en meso niveau te beschrijven. Er zijn diverse trends gevonden waar op ingespeeld zou 
kunnen worden. Zo zijn de toekomstplannen voor de landtong nog niet helemaal duidelijk. In de 
toekomst worden hier wellicht parkeergelegenheden gerealiseerd. Met de trend ‘tijdelijk anders 
bestemmen’ kan hier op in worden gespeeld. Met deze trend worden gebieden die momenteel niet 
gebruikt worden, gebruikt voor een tijdelijke andere bestemming. Tevens kan er met het toevoegen 
in worden gespeeld op de steeds groter wordende behoefte naar groen in de gebouwde omgeving. 
Groen en water in de gebouwde omgeving zorgt onder andere voor een betere gezondheid, 
gemoedstoestand en leerprestaties. Er is tevens gekeken naar referentieprojecten in Noord-
Brabantse spoorzones. Daar kan uit geconcludeerd worden dat Tilburg zijn identiteit goed gebruikt 
voor de invulling van vrijetijdsactiviteiten. In Breda is er lering getrokken op welke wijze er 
vrijetijdsactiviteiten tot stand kunnen komen. Zo was bij het Belcrum Beach te zien dat er zonder 
subsidies een stadsstrand gecreëerd kon worden.  
 
Er is vervolgens gekeken naar de behoeften en vrijetijdsmotieven van de doelgroep. Daaruit is 
geconcludeerd dat men voornamelijk sportactiviteiten, uitgaan in de stad, muziekevenementen en 
ontspanningsactiviteiten de voorkeur geeft. De studenten hebben aangegeven dat zij vrijwel nooit 
vrije tijd besteden in het westelijk spoorzonegebied. Zij gaan liever naar de binnenstad, omdat het 
gebied onaantrekkelijk is en het vrijetijdsaanbod er ontoereikend is. Toch zeggen zij graag een 
aanvulling te willen zien op het gebied van uitgaansaanbod, muziekevenementen en 
ontspanningsactiviteiten. De studenten geven aan hun vrije tijd het liefst tussen de lesuren door of 
na schooltijd/in de avonduren te besteden.  
 
De motieven om deel te nemen aan een vrijetijdsactiviteit gaan voornamelijk om het leuk hebben 
met elkaar en het ontspannen. Daarnaast vindt men het ontdekken van nieuwe dingen, het zoeken 
naar nieuwe vriendschappen en iets presteren ook vrij belangrijk.  
 
Ten slotte zijn de belangrijkste instrumentele waarden en eindwaarden van de studenten 
geanalyseerd. Deze waarden zijn gebruikt voor het formuleren van een concept.  
De meest genoemde instrumentele waarden zijn: 

 Ambitieus; 
 Opgewekt (vrolijkheid); 
 Eerlijkheid. 

 
De meest genoemde eindwaarden zijn: 

 Geluk; 
 Plezier; 
 Een comfortabel leven; 
 Ware vriendschap. 
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Aanbevelingen 
Er wordt aanbevolen om vrijetijdsactiviteiten op de landtong in de Industriehaven te organiseren. 
Deze plek sluit het beste aan op het beleid dat de gemeente Den Bosch voor de ruimtelijke plannen 
heeft uitgestippeld. Het concept dient aan te sluiten op de waarden van de doelgroep. De activiteiten 
die onder het concept vallen dienen zich voornamelijk te richten op ontspanning en het leuk hebben 
met elkaar. Deze activiteiten zouden hoofdzakelijk tussen de lesuren door of na schooltijd/in de 
avonduren georganiseerd moeten worden. Aangezien de kans op subsidies klein is, moet er worden 
gekeken hoe er dergelijke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Met het zoeken van 
samenwerkingspartners zou dit tot stand kunnen komen. Hoe deze aanbeveling verder is uitgewerkt, 
zal in de broed-, creatie- en designfase nader worden toegelicht.  
 
Overige aanbevelingen die gedaan zijn, richten zich onder andere op het industriële Grasso gebouw. 
Wanneer dit pand in de toekomst verlaten wordt door de eigenaar, kan dit worden gebruikt voor 
stedelijke functies. Dit zou gebruikt kunnen worden voor vrijetijdsaanbod, waarbij de Tilburgse 
spoorzone als voorbeeld gebruikt zou kunnen worden.  

 
Broedfase 
Aan de hand van de analyses, conclusies en aanbevelingen is de broedfase tot stand gekomen. In 
deze fase is er in een creatieve groepssessie een idee bedacht voor de Industriehaven. Vanwege de 
beperkte mogelijkheden qua geld en dergelijke, is er gekozen voor een bestaand idee waar een 
creatieve invulling aan is gegeven. De studenten gaven aan dat zij voornamelijk met het doel te 
ontspannen en het leuk hebben met elkaar aan een vrijetijdsactiviteit deel willen nemen. 
Aansluitend op deze doelen en de waarden opgewekt (vrolijkheid), een comfortabel leven, plezier, 
geluk en ware vriendschap is er voor gekozen om een stadsstrand te ontwikkelen.  
 
Creatiefase - visie en concept 
De visie die voor het westelijk spoorzonegebied is ontwikkeld, luidt: 

“ Door middel van samenwerkingen tussen diverse partijen zorgen we samen voor ruimtelijke 
kwaliteit in het westelijk spoorzonegebied. Met bruisende activiteiten zorgen we voor een gebied, 
waarin de gebruikers-, belevings-, en toekomstwaarde hoog is. Daarbij streven we naar een compact, 
compleet, contrastrijk en duurzaam gebied, waarin activiteiten in groene en waterrijke gebieden de 
boventoon voeren” 

 
Het concept dat is geformuleerd en geldt als paraplu over de gehele invulling, luidt:  

Stadsstrand de Gruyter 
Ontspanning na inspanning 

 
Designfase 
In deze fase heeft het concept handen en voeten gekregen. Het concept heeft zijn invulling gekregen 
door middel van de belevenisbouwstenen: identiteit, product en verpakkingen, communicatie, 
netwerk, de fysieke omgeving en het personeel. Al deze bouwstenen zijn ingevuld naar vraag van de 
studenten, waarbij er is ingespeeld op trends en ontwikkelingen uit de markt. De invulling van het 
concept is getoetst aan de hand van de Ruimtelijke kwaliteit Matrix.  
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Voorwoord 

Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘bruisende spoorzone Den Bosch’ dat in opdracht van de Stichting 
VIBA-Expo is geschreven. Het onderzoeksrapport is geschreven ter afronding van de opleiding 
Vrijetijdsmanagement aan de NHTV Internationale Hoge School Breda. Na 4 jaar ervaring opgedaan 
te hebben, presenteer ik u nu met trots mijn onderzoeksrapport, waar ik in de afgelopen 20 weken 
hard aan heb gewerkt.   
 
Het onderzoek is verricht om de ruimtelijke kwaliteit in de spoorzone van Den Bosch te verbeteren. 
Momenteel ondergaat het spoorzonegebied een aantal veranderingen. Zo wordt er een 
wandelboulevard van het centraal station naar de Gruyterfabriek gerealiseerd en moet het 
straatbeeld met meer groen worden verbeterd. Voordat ik VIBA-Expo benaderde voor een 
afstudeeropdracht, had men er nog niet aan gedacht dat ook vrijetijdsactiviteiten in het 
spoorzonegebied kunnen zorgen voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Over een 
concrete opdracht had men bij VIBA-Expo daarom ook nog niet nagedacht. Na een tweetal 
gesprekken met Adriaan van Mierlo, directeur VIBA-Expo, zijn we tot de conclusie gekomen om in 
het onderzoek een gebiedsanalyse op te nemen, waarbij de gebieden in beeld worden gebracht, die 
kansrijk zijn voor het ontwikkelen van vrijetijdsaanbod. Tevens moest er onderzoek worden verricht 
naar de doelgroep die hier naar alle waarschijnlijkheid het meeste gebruik van gaat maken, dit 
werden de studenten van de Onderwijsboulevard. De uitkomsten van het onderzoek moesten 
worden gebruikt voor het uitwerken van een conceptplan voor de invulling van het vrijetijdsaanbod 
in het spoorzonegebied.  
 
Na een vrij stroeve opstartperiode, is het een zeer leuk en leerzaam onderzoek geweest. Het is 
voornamelijk interessant geweest om een nieuwe manier van werken te leren kennen. Zo bieden 
VIBA-Expo en Mijn Mooi Brabant studenten de kans om binnen ruimtelijke projecten stage te lopen 
of af te studeren. Dit heeft er toe geleid dat ik met professionals uit het werkveld en studenten van 
andere opleidingen aan verschillende ruimtelijke projecten heb gewerkt. Mijn ervaring met deze 
manier van werken is dat je door te werken aan andere projecten ook ideeën voor je eigen 
afstudeerrapport kan opdoen.  
 
Ik wil allereerst Adriaan van Mierlo bedanken dat hij mij de kans heeft gegeven om binnen dit 
initiatief af te studeren. Tevens wil ik Paul Masselink, projectleider spoorzone Den Bosch, bedanken. 
Hij heeft mij kunnen helpen met inhoudelijke vragen over het project. Tevens wil ik graag Ewout 
Sanders bedanken, die mij voorzien heeft van feedback op mijn producten.  
 
Carl van Miert 
 
Breda, 12 juni 2015 
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Inleiding 

In het 3e studiejaar van de opleiding vrijetijdsmanagement heb ik, samen met collega-studenten een  
opdracht voor de spoorzone in Breda uitgevoerd. Daarmee is mijn interesse in de ruimtelijke 
ordening ontstaan. Vrije tijd wordt steeds belangrijker binnen de ruimtelijke ordening om daarbinnen 
ruimtelijke kwaliteit te bewerkstelligen. Ik heb daarom gericht gezocht naar een afstudeerproject, 
waarbij ik me op dat gebied verder kan ontwikkelen. Ik ben bij VIBA-Expo terechtgekomen, die 
samen met de provincie Noord-Brabant, onder de noemer ‘Mijn Mooi Brabant’ bezig zijn met een 
aantal ruimtelijke plannen. De spoorzone in Den Bosch is er hier één van. De ontwikkeling van dit 
gebied richt zich primair op het upgraden van het straatbeeld en het realiseren van een 
wandelboulevard. De ruimtelijke kwaliteit verbeteren door middel van vrijetijdsactiviteiten was nog 
niet eerder ter sprake gekomen. Voor de ontwikkeling van vrijetijdsaanbod in het gebied was nog 
geen onderzoek gedaan. Dit heeft er toe geleid dat er onderzoek moet worden verricht naar de 
mogelijkheden die het westelijk spoorzonegebied hiervoor biedt. Aangezien er de meeste kans 
gezien wordt in de doelgroep ‘studenten van de Onderwijsboulevard’ is deze als te onderzoeken 
doelgroep gekozen. In overleg met Adriaan van Mierlo (directeur VIBA-Expo) zijn we tot de volgende 
probleemstelling gekomen: 
 

“ Wat zijn de mogelijkheden voor het creëren van vrijetijdsaanbod in het westelijk spoorzonegebied 
aansluitend op de waarden, behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard?” 

 
De onderzoeksdoelstelling is om inzicht te verkrijgen in de waarden, behoeften en motieven van de 
studenten van de Onderwijsboulevard en de mogelijkheden voor het creëren van vrijetijdsaanbod in 
het westelijk spoorzonegebied, ten einde een betekenisvol en belevingsvol vrijetijdsconcept te 
ontwikkelen voor de studenten van de Onderwijsboulevard om daarmee de ruimtelijke kwaliteit van 
het gebied te verbeteren.  
 
Dit onderzoeksrapport bestaat uit het onderzoeksvoorstel, waarin allereerst een bedrijfsbeschrijving 
is gegeven. Vervolgens is het probleem geanalyseerd en is deze vertaald naar een probleemstelling, 
onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvragen. Vervolgens is het theoretisch kader beschreven. 
Het onderzoeksrapport is geschreven aan de hand van het ABCD-model van Diana Nijs en Frank 
Peters, welke als rode draad dient. Dit onderzoeksrapport zal zich richten op de analysefase A) uit het 
ABCD-model. De BCD-fasen zullen in het bijbehorende beroepsproduct verder worden uitgewerkt. In 
deze analysefase wordt er een gebiedsanalyse, een externe analyse en een vraaganalyse uitgevoerd. 
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1. Achtergrond en aanleiding 

1.1 Achtergrond  
 
1.1.1 Opdrachtgever  
De opdrachtgever voor het project ‘bruisende spoorzone Den Bosch’ is de Stichting VIBA-Exp. De 
Stichting VIBA-Expo is op 27 januari 1995 opgericht om te zorgen voor een woonomgeving waarin 
kwaliteit en gezondheid centraal staat (VIBA-Expo, 2011).  
 
VIBA-Expo heeft in Den Bosch een van de grootste permanente exposities in Europa van duurzame 
planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht voor zowel professionals, overheden als particulier 
consumenten. In twee grote hallen presenteren zich bijna 100 architecten, bouwbedrijven, 
producenten en dienstverleners. Thematisch wordt ingespeeld op vernieuwende mogelijkheden als 
Brabant Woning, Frisse Scholen, Innovatief Groen, ruimtelijke kwaliteit en energiebesparing. VIBA-
Expo fungeert hierbij als neutrale, niet op winst gerichte, partij die signalen opvangt, interpreteert en 
doorgeeft aan de doelgroepen (VIBA-Expo, 2011).  
 
Stichting VIBA-Expo wil met haar werkzaamheden bijdragen aan een menswaardige en natuurlijke 
leefomgeving voor nu en later (het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit). Door vraagstukken op 
het gebied van planontwikkeling, ontwerp en realisatie integraal te benaderen, ontstaat een 
bebouwde omgeving die duurzaam en gezond is. De Stichting VIBA-Expo benadert ruimtelijke 
kwaliteit volgens de ‘Vierde Nota Ruimtelijke Ordening’ uit 1988. Deze nota ziet de ruimtelijke 
kwaliteit als een optelsom van de belevingswaarde, de gebruikerswaarde en de toekomstwaarde. In 
de ‘Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening’ uit 2011 werden deze waarden geconcretiseerd met 
economische, ecologische sociale en culturele belangen, welke zijn samen te vatten als people, 
planet en profit (VIBA-Expo, 2014). 
 
Inmiddels spreekt men van de ruimtelijke kwaliteit matrix die wordt gehanteerd bij het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit. Deze zal in het theoretisch kader nader worden toegelicht.   
 

 
 Gebruik Beleving      Toekomst 

 People 
  Waarden / 
Beelden 

  Waarden / 
Beelden 

  Waarden / 
Beelden 

 Planet 
  Waarden / 
Beelden 

  Waarden / 
Beelden 

  Waarden / 
Beelden 

 Profit 
  Waarden / 
Beelden 

  Waarden / 
Beelden 

  Waarden / 
Beelden 

 (VIBA Expo, 2014) 
 
In de provincie Noord-Brabant is de ruimtelijke kwaliteit in de afgelopen jaren een speerpunt 
geworden. Hierdoor is er een samenwerking tussen VIBA-Expo en het project Mijn Mooi Brabant tot 
stand gekomen. In de volgende paragraaf wordt het project Mijn Mooi Brabant nader toegelicht.  
 
1.1.2. Mijn Mooi Brabant 
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is in de afgelopen jaren een speerpunt van de provincie 
Noord-Brabant geworden. In 2010 is het initiatief ‘Mijn Mooi Brabant’ ontstaan. Dit initiatief moet 
leiden tot het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Brabant, waardoor gebieden steeds 
mooier, aantrekkelijker en inspirerender worden. Dit leidt er toe dat mensen en bedrijven zich graag 
vestigen in deze gebieden. Binnen dit initiatief werken onderwijs, maatschappelijke organisaties, 
ondernemers en overheden nauw met elkaar samen (Mijn Mooi Brabant, n.d.). 
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Mijn Mooi Brabant steunt projecten van initiatiefnemers die al voor 2015 bezig waren met het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De provincie draagt hierin bij door investeringen te doen, 
haar expertise te verschaffen en het bij elkaar brengen van diverse partijen (Mijn Mooi Brabant, 
n.d.). Initiatiefnemers kunnen hun initiatief aankaarten bij Mijn Mooi Brabant. Deze initiatieven 
moeten worden goedgekeurd door Mijn Mooi Brabant.    
 
Het programma ‘Mijn Mooi Brabant’ kent de volgende twaalf initiatieven: 

 Bakhuys De Heen — Buurschap De Heen, Steenbergen 

 Beekdalinitiatief De Gender — Eersel 

 Biesbosch Museum — Werkendam 

 Breuken Beleven — De Peel 

 Dijkdenken — Den Bosch 

 Groen en Zorg — Tilburg en omstreken 

 Historisch Bedrijfsvaartuig — Helmond 

 Leer- en Buurttuin — Roosendaal 

 Liniepad Woudrichem — Woudrichem 

 Slag om de Schelde — Brabantse Wal 

 Snelwegbadhuis — Hazeldonk 

 Spoorzone Den Bosch — Den Bosch 

 
1.1.3. Doelstellingen Mijn Mooi Brabant voor 2015 

 Twaalf inspirerende voorbeeldprojecten ruimtelijke kwaliteit; 
 Burgers, partners, politiek etc. zien het belang van ruimtelijke kwaliteit en de kansen die het 

werken hieraan biedt; 
 Ruimtelijke kwaliteit maakt binnen diverse onderwijsinstellingen deel uit van het 

onderwijsprogramma; 
 Intern ervaring opdoen in een traject waarin de provincie samen met partners kwaliteit 

realiseert. Hiermee wordt bedoeld dat studenten van diverse onderwijsinstellingen ervaring 
op het gebied van ruimtelijke kwaliteit opdoen binnen het project Mijn Mooi Brabant.  

(Mijn Mooi Brabant, n.d.) 

 

1.1.4. Doelstellingen Mijn Mooi Brabant voor de langere termijn 
 Brabant wordt mooier; 
 Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit is standaard bij ruimtelijke projecten; 
 Nieuwe generatie neemt het stokje ruimtelijke kwaliteit over. De nieuwe generatie 

(studenten) komen tijdens hun opleiding in aanraking met het realiseren van ruimtelijke 
kwaliteit waardoor zij ervaring op dit gebied opdoen. Zij zorgen er in de toekomst voor 
zorgen dat deze lijn wordt doorgetrokken.  

(Mijn Mooi Brabant, n.d.) 
 
1.1.5. Project ‘bruisende spoorzone Den Bosch 
Één van de projecten van Mijn Mooi Brabant is het creëren van een bruisende spoorzone in Den 
Bosch. Zoals in veel grote Nederlandse steden is de ontwikkeling van spoorzones in volle gang. Het 
project is tot stand gekomen door initiatiefnemers VIBA-Expo, het Koning Willem 1 College en de 
gemeente Den Bosch. Dit heeft er toe geleid dat het spoorzoneproject één van de initiatieven van 
Mijn Mooi Brabant is geworden.  
 
 

http://www.mijnmooibrabant.nl/bakhuysdeheen
http://www.mijnmooibrabant.nl/beekdaldegender
http://www.mijnmooibrabant.nl/biesboschmuseum
http://www.mijnmooibrabant.nl/mijnmooibrabant-initiatieven-partners-onderwijs
http://www.mijnmooibrabant.nl/dijkdenken
http://www.mijnmooibrabant.nl/groenenzorg
http://www.mijnmooibrabant.nl/historischvaartuig
http://www.mijnmooibrabant.nl/leerenbuurttuin
http://www.mijnmooibrabant.nl/liniepadwoudrichem
http://www.mijnmooibrabant.nl/slagomdeschelde
http://www.mijnmooibrabant.nl/snelwegbadhuis
http://www.mijnmooibrabant.nl/spoorzonedenbosch
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Het project is in het leven geroepen, omdat het gebied verpauperd is. Het is een plek waar men zich 
niet graag bevindt. Voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit zijn er een aantal 
aandachtspunten in kaart gebracht: 

 verkeersveiligheid laat te wensen over; 
 het ontbreekt hem aan een rode draad door het gebied. Er is te geen samenhang tussen 

gebouwen en activiteiten; 
 unieke potenties van het gebied worden nog niet benut; 
 er zijn weinig bruisende activiteiten in het gebied; 
 er moet een levendiger straatbeeld worden gecreëerd, waarbij groen belangrijk is. 

 
VIBA-Expo is binnen dit project het platform, c.q. de broedplaats, voor de initiatiefnemers, Mijn Mooi 
Brabant en het onderwijs. Het is de broedplaats om samen met elkaar vraagstukken op te lossen 
voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de niet-centrumzijde van spoorzone Den Bosch. 
Hier worden innovatieve concepten bedacht voor vraagstukken die spelen over ruimtelijke kwaliteit. 
 

1.2 Aanleiding 
Door velen wordt er bij een spoorzone een tweedeling gemaakt tussen een ‘goede’ en een ‘slechte’ 
kant. Aan de goede kant van de spoorzone ligt het centrum van de stad, en aan de andere kant ligt 
de niet-centrumzijde. Deze niet-centrumzijde van de spoorzone is een gebied waar men zich niet 
overal graag begeeft. Het is een gebied dat meer verpauperd is, een industrieel karakter heeft en 
minder aantrekkelijk oogt (Mijn Mooi Brabant, n.d.). 
 
De niet-centrumzijde, oftewel het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch is een onsamenhangend 
geheel waar verbindingen ontbreken. Daarnaast mist het gebied bruisende activiteiten voor de 
spelers die zich in het gebied begeven. Het spoorzoneproject staat nog in zijn kinderschoenen. Men 
bereid plannen voor om het straatbeeld te upgraden met meer groen. Tevens krijgt het aanleggen 
van een wandelboulevard van het centraal station naar de Gruyterfabriek een hoge prioriteit.   
 
Zoals in de achtergrondinformatie al werd beschreven, bezit het gebied unieke potenties die nog 
onbenut zijn gebleven. Deze potenties kunnen mogelijk op het gebied van vrije tijd benut worden. 
Vrijetijdsaanbod kan zorgen voor de bruisende activiteiten, waardoor er verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de gebieden die 
hiervoor geschikt zijn. Daarvoor is dan ook een gebiedsanalyse noodzakelijk. Tevens zijn er diverse 
potentiële doelgroepen in het gebied, die gebruik kunnen maken van een dergelijk vrijetijdsaanbod. 
Volgens Adriaan van Mierlo (directeur VIBA-Expo) is de meest kansrijke doelgroep de studenten van 
de Onderwijsboulevard, waar 12.000 studenten gevestigd zijn.  
De grootte van deze doelgroep en het feit dat zij in de vrije uren veel in de omgeving van de school 
rondhangen, maakt hen tot de primaire, te onderzoeken doelgroep. Er moet dus in eerste instantie 
concreet gekeken worden in welke gebieden er activiteiten georganiseerd kunnen worden en ten 
tweede moet er informatie over de doelgroep worden verkregen. Aan de hand van de verkregen 
informatie dienen er aanbevelingen gedaan te worden voor het ontwikkelen van een 
vrijetijdsconcept voor de studenten van de Onderwijsboulevard.   

 
1.2.1. Het managementprobleem 
De aanleiding leidt tot de volgende formulering van het managementprobleem: 
 
“ In de niet-centrumzijde van de spoorzone Den Bosch ontbreekt het aan bruisende activiteiten, die de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied kunnen versterken. Het creëren van vrijetijdsaanbod kan één van 
de mogelijkheden  zijn om dit te versterken. Op het gebied van de invulling van vrije tijd is er nog geen 
aandacht besteed. Het is nog onduidelijk wat de vraag van de studenten op het gebied van vrije tijd 
is, dit dient nader onderzocht te worden. Tevens dient er onderzocht te worden welke gebieden 
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perspectief bieden voor vrijetijdsactiviteiten. Aan de hand van de verkregen informatie dient er een 
concept te worden ontwikkeld die een invulling aan het vrijetijdsaanbod geeft, ter versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit. Als instrument wordt de Ruimtelijke kwaliteit Matrix gehanteerd. Deze zal in het 
theoretisch kader nader worden toegelicht.    
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2. Probleemanalyse 

2.1 Analyse managementprobleem 
Zoals in veel grote Nederlandse steden wordt er momenteel aan en om de spoorzones gewerkt. De 
ontwikkeling van de spoorzones heeft veelal een economische achtergrond. De kwaliteit van het 
station of het gebied daaromheen moet verbeterd worden, waardoor het voor de gebruikers 
prettiger is om zich in deze omgeving te begeven en het voor ondernemers prettig is zich hier te 
vestigen (Gemeente Breda, 2013). Het ontwikkelen van een vrijetijdsconcept kan ervoor zorgen dat 
de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Wat er momenteel speelt op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit en conceptontwikkeling zal in een aantal trends en ontwikkelingen worden 
omschreven.   
 
2.1.1 Trends en ontwikkelingen 
Kwaliteit, variatie en vernieuwing 
Kwaliteit, variatie en vernieuwing worden steeds belangrijker binnen de ruimtelijke investeringen in 
Den Bosch. Zeker als er met de ontwikkelingen in de markt en de toenemende internationalisering en 
flexibilisering van de economie nog meer concurrentie tussen de steden ontstaat. Bij het ontwikkelen 
van beleid moet meer dan voorheen rekening gehouden worden met marktontwikkelingen, 
specifieke vragen uit de markt (vragersmarkt), de veranderende samenstelling van de bevolking, de 
verdienstelijking van de economie, de veranderende sociaal maatschappelijke opgaven, de 
wijzigingen in vrijetijdsgedrag en de behoefte aan een meer natuurlijke, groene leefomgeving 
(Gemeente ’s-Hertogenbosch, 2013).  
 
Het betreffende gebied kan niet zomaar onder handen worden genomen voordat er is gekeken naar 
de wensen en behoeften van de gebruikers. Ruimtelijke kwaliteit heeft niet voor niets te maken met 
de waardering van de ruimte. Goed en gedegen onderzoek naar de gebruikers ervan is daarom van 
belang om aan te sluiten op de vragen uit de markt.  
 
Duurzaamheid 
Het belang van groen wordt een steeds belangrijker onderdeel bij het creëren van een aantrekkelijke 
leefomgeving. De nabijheid van groen in de omgeving zorgt voor een concurrerend werk-, woon- en 
leefklimaat. Groen en water zorgt voor 25% van de waardeverschillen tussen woonlocaties in 
Nederland, wat er toe leidt dat bedrijven zich graag vestigen op deze locaties (Ruimtelijke 
structuurvisie Tilburg, 2013).  
Deze trend is binnen dit project van belang gezien het feit dat één van de aandachtspunten binnen 
‘bruisende spoorzone Den Bosch’ het creëren van een levendig straatbeeld is, waarbij er aandacht 
aan groen wordt besteed. Den Bosch beschikt over zogenaamde “groene longen” waarvan er één in 
het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch ligt. “Wellicht kan er hier iets mee worden gedaan bij 
de ontwikkeling van het concept”, aldus Adriaan van Mierlo.  
 
Netwerksamenleving 
De fysieke leefomgeving krijgt steeds meer vorm in samenwerkingen tussen partijen. De overheid is 
lang niet altijd meer de baas die van bovenaf beslist wat er moet gebeuren, maar is één van de 
partners om maatschappelijke opgaven te vervullen. Tijdelijke en nieuwe samenwerkingsverbanden 
passen hierbij (Rijksoverheid, 2014). Van deze trend is het project ‘bruisende spoorzone Den Bosch’ 
het ultieme voorbeeld. Het initiatief voor het project wordt genomen door initiatiefnemers zoals  
VIBA-Expo, het Koning Willem 1 College en de gemeente Den Bosch. De provincie Noord-Brabant 
participeert binnen dit project door kennis in te brengen en subsidies te verschaffen om 
investeringen te doen. Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse onderwijsinstellingen om 
samen opgaven te vervullen. Binnen dit project kunnen studenten van diverse onderwijsinstellingen 
meehelpen in het brainstormproces om tot een vrijetijdsconcept te komen.  
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Beleveniseconomie & betekeniseconomie 
De beleveniseconomie is de term voor de huidige Westerse economie, waarbij er niet alleen maar 
aandacht is voor het product en de dienst, maar meer voor de beleving ervan (Wikipedia, 2009). Om 
te weten te komen hoe de goede belevenis geregisseerd kan worden, moet er inzicht worden 
verkregen in de doelgroep, zodat er een passend concept kan worden gecreëerd. Tevens wordt de 
betekenis van deze belevenissen ook steeds belangrijker. In het theoretisch kader wordt hier verder 
op ingegaan.   
 
2.1.2 Het gebied 
De niet-centrumzijde, oftewel het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch bestaat uit de wijken 
Paleiskwartier, Boschveld, Deuteren en het Industriehavenkwartier. Zoals bij vrijwel iedere 
spoorzone associeert men de niet-centrumzijde als de minder fraaie van het spoor. Het is een gebied 
waar men niet graag komt, omdat het verpauperd en nogal industrieel van aard is. Er heerst een 
eentonig, wat versomberd straatbeeld, de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers is slecht en 
het ontbreekt aan een rode draad door het gebied. Het initiatief om de ruimtelijke kwaliteit van dit 
gebied te verbeteren kwam van VIBA-Expo, het Koning Willem 1 College en de gemeente Den Bosch. 
Uit een gesprek met Adriaan van Mierlo (directeur VIBA-Expo) bleek dat er in de afgelopen 25 jaar 
het één en ander is gebeurd binnen dit gebied. Zo heeft de Onderwijsboulevard met 12.000 
studenten en de wijk ‘het Paleiskwartier’ zich er gevestigd. “Er is dan wel het één en ander gebeurd, 
maar echte samenhang en uitdagende activiteiten in het gebied zijn er niet. En met ruimtelijke 
kwaliteit wil je bereiken dat je de mensen die er gebruik van maken samenbrengt en hen meer 
gebruik laat maken van de voorzieningen” aldus Adriaan van Mierlo.  
 
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit speelt momenteel in veel Nederlandse gemeenten. Het 
zorgt voor een aantrekkelijkere en leefbare woon-, werk- en leefomgeving, waardoor mensen en 
bedrijven zich er graag vestigen en hun tijd er graag doorbrengen. Binnen het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit valt ook het vrijetijdsaanbod. Vrije tijd vormt een steeds belangrijkere rol binnen 
de maatschappij. Het biedt mensen ontspanning waardoor men nieuwe energie opbouwt. De vraag 
naar vrijetijdsvoorzieningen groeit dan ook (Ruimtelijke structuurvisie Tilburg, 2013). 
 
In de aanleiding werd er al beschreven dat er in het gebied potentie zit die momenteel nog onbenut 
is gebleven. In dit onderzoek wordt er daarom aandacht besteed aan dit gebied. Met de potentie van 
het gebied wordt er binnen dit onderzoek bedoeld: de mogelijkheden en onmogelijkheden die het 
gebied heeft voor vrijetijdsactiviteiten. Daartoe zullen de bestemmingsplannen van de wijken 
bestudeerd moeten worden.     
 
Dat het organiseren van activiteiten in het westelijk spoorzonegebied mogelijk is, blijkt uit het 
volgende voorbeeld: 
op 21 juni 2014 werd er aan de kade achter De Gruyterfabriek het evenement ‘Kreeft aan de kade’ 
georganiseerd. De kade, die voorheen als laad- en losplaats voor schepen werd gebruikt, zal in eerste 
instantie door velen niet gezien worden als een evenementenlocatie. Daarnaast werd er op diezelfde 
dag in De Gruyterfabriek een tentoonstelling gegeven waarin kunstenaars en ontwerpers hun 
projecten op het gebied van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte lieten zien (Brabants 
Dagblad, 2014). Dit evenement, wat voornamelijk werd bijgewoond door bewoners van Den Bosch, is 
een goed voorbeeld van een kansrijk gebied om er vrijetijdsactiviteiten te organiseren om zo unieke 
potenties van het westelijk spoorzonegebied te benutten.   
 
2.1.3 Afbakening doelgroep 
Het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch is een omvangrijk gebied waarin zich diverse spelers 
bevinden. Zo bevinden zich in het gebied expo- en beursgebouw De Brabanthallen, De Gruyterfabriek 
met 200 creatieve ondernemers, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de bewoners van de wijken Boschveld 
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en het Paleiskwartier en een Onderwijsboulevard waar Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, het 
Koning Willem 1 College, Helicon en het St. Joost College gevestigd zitten. Tevens zijn er ook nog de 
bezoekers die van buiten Den Bosch naar de stad trekken om daar te verblijven.  
 
De externe bezoeker die naar Den Bosch komt zal er niet voor kiezen om de niet-centrumzijde van 
het spoor te bezoeken, aldus Adriaan van Mierlo. Wanneer er vrijetijdsaanbod gecreëerd wordt, dan 
wil men dat dit ook zoveel mogelijk gebruikt wordt. Er moet daarom worden gekozen voor een 
doelgroep die genoeg perspectief biedt. Daarbij is de omvang van de doelgroep belangrijk. Volgens 
Adriaan van Mierlo komen de bezoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor een bezoek aan een 
patiënt en de omvang van het bedrijfsleven wordt niet als dusdanig kansrijk gezien om daar 
vrijetijdsaanbod voor te realiseren anders dan de aanwezige horecagelegenheden.   
 
De doelgroep wordt afgebakend door de focus te leggen op de doelgroep ‘studenten van de 
Onderwijsboulevard’. Op deze Onderwijsboulevard zitten zo’n 12.000 studenten gevestigd. Met 
gemiddeld 5,5 uur vrije tijd per dag heeft de Nederlandse student het meest te besteden van Europa 
(SCP, 2011). Vrije tijd die grotendeels wordt besteed aan sociale activiteiten. Niet alleen na school, 
maar ook hebben zij geregeld tussenuren. In die tussenuren gaan zij vaak op straat rondhangen. Er is 
rond de Onderwijsboulevard op een aantal kleine horecagelegenheden na weinig te beleven voor de 
studenten. Momenteel wordt er hard gewerkt om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te 
verbeteren, maar voor de invulling van vrije tijd zijn er amper initiatieven bekend. Bij het doen van 
ruimtelijke investeringen wordt het steeds belangrijker om het vanuit de vragerskant te benaderen 
(zie trend kwaliteit, variatie en vernieuwing).  
 

2.2 Vertaling managementprobleem naar probleemstelling 
In het managementprobleem viel te lezen dat VIBA-Expo inzicht wil verkrijgen in de doelgroep. 
Daarnaast moet het gebied in kaart worden gebracht om te kijken of er de mogelijkheid bestaat om 
hier een vrijetijdsconcept te ontwikkelen. Hiervoor dient er een gebiedsanalyse verricht te worden. 
Deze gebiedsanalyse vormt de interne analyse binnen dit onderzoek. Er moet worden gekeken naar 
de visie van de gemeente Den Bosch op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit is het beleid dat de 
gemeente Den Bosch voor ruimtelijke plannen heeft uitgestippeld, waardoor het concept hierop aan 
moet sluiten. Vervolgens moeten de bestemmingsplannen die betrekking op het westelijk 
spoorzonegebied hebben, bestudeerd worden om te kijken wat de toekomstplannen van de 
gemeente Den Bosch hiervoor zijn. Door alle open plekken, waar momenteel nog niets mee gebeurt, 
te bestuderen, kunnen de meest kansrijke gebieden voor vrijetijdsactiviteiten uitgekozen worden. 
Tevens is het belangrijk om te achterhalen wat er allemaal al wél gebeurt op het gebied van vrije tijd. 
Van al deze genoemde aspecten heeft VIBA-Expo momenteel nog een te onduidelijk beeld.   
 
De externe analyse bestaat uit verschillende aspecten: een DESTEP-analyse, referentieprojecten van 
Noord-Brabantse spoorzones, een overzicht van trends en ontwikkelingen op mesoniveau en ten 
slotte de vraaganalyse. De DESTEP-analyse en de trends en ontwikkelingen op mesoniveau zullen 
worden omschreven aan de hand van relevante en actuele bronnen. Deze trends en ontwikkelingen 
bieden kansen om op in te spelen. De referentieprojecten van Noord-Brabantse spoorzones zijn 
algemene beschrijvingen van de spoorzoneprojecten in Tilburg en Breda. Hier is voor gekozen, omdat 
deze gemeenten - net als in Den Bosch- ook aan de niet-centrumzijde van het centraal station werk 
verricht. 
Het ontwikkelen van een vrijetijdsconcept voor de studenten van de Onderwijsboulevard vraagt om 
een doelgroepanalyse. Aangezien de belevenis en betekenis van een concept steeds belangrijker is, 
moet er informatie over deze doelgroep verkregen worden (Nijs en Peters, 2009). Het achterhalen 
van de wensen en behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding is daarom allereerst van belang. 
Echter, alleen de wensen en behoeften van de doelgroep analyseren is niet genoeg om tot een 
betekenisvol belevingsconcept te komen. Het creëren van een dergelijk concept is de taak van de 
imagineer en wordt in de huidige economie steeds belangrijker (Nijs en Peters, 2009). Binnen 
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imagineering gaat het nog meer om de waarden van de doelgroep. De belangrijkste instrumentele 
waarden en eindwaarden van de doelgroep zijn middels het waardenmodel van Rokeach te 
achterhalen. Daarnaast is het belangrijk om het gedrag van de doelgroep te analyseren, dus wat zijn 
de motieven van hen om deel te nemen aan een vrijetijdsactiviteit, welk doel hebben zij daarbij? Het 
gaat dus niet alleen over de wensen en behoeften, maar ook over de waarden en motieven die de 
doelgroep heeft. Al deze informatie is relevant om mee te nemen in de ontwikkeling van een concept 
dat aansluit op de doelgroep.  
 
De behoeften worden aan de hand van het Interactive Experience Model van Falk en Dierking 
onderzocht. Dit leidt tot inzichten in hoe de doelgroep de invulling van de persoonlijke, sociale en 
fysieke context wil zien. De motieven van de doelgroep worden onderzocht op basis van het Leisure 
Motivation Scale model van Ragheb en Beard. Dit model is gerelateerd aan de behoeftepiramide van 
Maslow, maar richt zich op de vrije tijd.   
 
Alle informatie die verkregen is uit de analyses vormt de basis om te brainstormen en een 
betekenisvol belevingsconcept te ontwikkelen. Dit proces vormt de rode draad door deze opdracht 
en wordt het ABCD-model genoemd. Daarin wordt een onderscheid gemaakt in de (A)nalyse, de 
(B)roedfase, (C)reatiefase en de (D)esignfase 
 
De input uit de analysefase zal worden gebruikt voor de broedfase. De broedfase moet leiden tot het 
creëren van een visie en concept. Het concept zal als paraplu dienen over de verdere invulling, 
waarbij de belevenisbouwstenen identiteit, product en verpakkingen, communicatie, netwerk, 
fysieke omgeving en personeel zal worden uitgewerkt. Ten slotte zal het concept worden uitgewerkt 
aan de hand van de Ruimtelijke kwaliteit Matrix, welke centraal staat binnen VIBA-Expo. Alle 
modellen zullen worden toegelicht in het theoretisch kader.  
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2.3 Probleemstelling 
De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd: 
 
“Wat zijn de mogelijkheden voor het creëren van vrijetijdsaanbod in het westelijk spoorzonegebied 
aansluitend op de waarden, behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard?” 

 
2.4 Onderzoeksdoelstelling 
De onderzoeksdoelstelling kan als volgt worden geformuleerd: 
 
“Inzicht verkrijgen in de waarden, behoeften en motieven van de studenten van de 
Onderwijsboulevard en de mogelijkheden voor het creëren van vrijetijdsaanbod in het westelijk 
spoorzonegebied, ten einde een betekenisvol en belevingsvol vrijetijdsconcept te ontwikkelen voor de 
studenten van de Onderwijsboulevard om daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te 
verbeteren”.  
 

2.5 Onderzoeksvragen 
 Hoe ziet het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 

- Wat is de visie van de gemeente Den Bosch op het gebied van ruimtelijke ordening? 
- Wat zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Den Bosch voor de wijken in het   
  westelijke  spoorzonegebied?? 
- Wat is er momenteel allemaal al op het gebied van vrije tijd en welke plannen liggen er voor  
  de toekomst? 
- Welke gebieden lenen zich het meest voor het realiseren van vrijetijdsaanbod? 

 
 Hoe ziet de externe omgeving van het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 

- Welke relevante trends en ontwikkelingen zijn er op macro niveau te onderscheiden? 
- Hoe gaan andere steden om met de invulling van de niet-centrumzijde van de 

spoorzone? 
- Welke relevante trends en ontwikkelingen zijn er op meso niveau te onderscheiden? 

 
 Wat zijn de behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard op het 

gebied van vrije tijd? 
 

 Wat zijn de instrumentele en eindwaarden van de studenten van de Onderwijsboulevard? 
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3. Theoretisch kader 

3.1 ABCD-model           
Diana Nijs en Frank Peters (2005) geven het ABCD-model, waarin het proces van imagineering wordt 
besproken. Het model bestaat uit de analyse (A), het broeden/brainstormen (B), het creëren van een 
visie en concept (C) en het vormgeven oftewel designen van het concept (D). Dit ABCD-model is in 
figuur 3.1 weergegeven, zodat er een schematisch overzicht is van hoe het proces er uit zal zien. In 
de probleemanalyse is er uitgebreid beschreven wat het probleem is en wat er gedaan moet worden 
om dit probleem te onderzoeken. De probleemstelling die hier uit voortgekomen is, moet worden 
beantwoord in de analysefase (A), hierin moeten ook alle onderzoeksvragen worden beantwoord. De 
onderzoeksdoelstelling moet worden bereikt door alle gegevens uit de analysefase (A) te betrekken 
in de BCD-fases. In dit theoretisch kader zullen alle gebruikte modellen voor dit project worden 
beschreven.  
 

 
 
  Figuur 3.1 ABCD-model aangepast voor dit onderzoek 
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3.2 Begrippen 
De doelstelling van dit onderzoek is om tot een concept te komen welke de ruimtelijke kwaliteit van 
het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch moet verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek 
vormen de input voor de imagineer om het concept te ontwikkelen. Maar wat is imagineering nou 
precies? En wat is een concept? In deze paragraaf zullen er diverse belangrijke begrippen worden 
toegelicht.    
 
3.2.1 Imagineering 
Volgens Kuiper en Smit (2011) kan imagineering als volgt worden gedefinieerd: 
 

“het strategisch inzetten van innovatie en beleving voor het oplossen van managementvraagstukken. 
Imagineers ontwikkelen instrumenten voor aanbieders om hun gebruikers op emotioneel, rationeel en 
sociaal niveau te verbinden met een blijvend effect en het onderling uitdragen hiervan als doel”.  

 
Imagineering is een vervoeging van de Engelse woorden ‘imagination’, wat staat voor fantasie, 
verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen en ‘engineering’, wat staat voor het ontwikkelen van 
producten en het ontwerpen en bouwen daarvan (Kuiper en Smit, 2011). 
Aan de definitie die Kuiper en Smit aan het woord ‘imagineering’ geven, valt af te lezen dat de 
imagineer altijd vraaggericht te werk moet gaan. Het emotioneel raken van mensen leidt tot 
memorabele belevenissen.  

 
3.2.2 Concept 
Het concept kan gezien worden als een strategische benadering van een oplossing (Nijs en Peters, 
2009). Een concept is een overkoepelend idee, een soort paraplu van alle aansluitende activiteiten 
die daaronder vallen (Nijs en Peters, 2009).  
Een vrijetijdsconcept moet belevings- en betekenisvol zijn, waarmee je de doelgroep bereikt. Wat 
hier precies mee bedoeld wordt, zal nu verder worden omschreven.   

 
3.2.3 Belevenis en beleving  
In de huidige economie wordt er niet meer alleen waarde gehecht aan het product of de dienst. Hoe 
men het product of de dienst ervaart wordt alsmaar belangrijker om in de wensen en behoeften van 
de gebruiker te voorzien. Het vormgeven van deze ervaringen is de taak van de imagineer (Nijs en 
Peters, 2009). 
 
Een belevenis en de beleving zijn twee verschillende begrippen die nader toegelicht dienen te 
worden.  
 
De belevenis vormt de basis voor een beleving van een individu. Een belevenis is persoonlijk, 
beïnvloedbaar en memorabel omdat de consument geraakt wordt. Volgens Nijs en Peters (2009) 
heeft een belevenis vijf kenmerken: 
 

 Het is gericht op de behoefte van de deelnemer; 
 Bewuste perceptie van het samenkomen en doorleven van een activiteit; 
 Er ontstaat verandering van kennis en vaardigheden of deelname brengt emotie teweeg; 
 Men wordt fysiek, sociaal, mentaal, emotioneel of spiritueel bewogen; 
 Men voelt zich betrokken bij de deelname. 

 
De beleving vormt de manier waarop een individu een belevenis ervaart.. De beleving is per persoon 
verschillend en is lastiger te beïnvloeden door te belevenisregisseur. Volgens Falk en Dierking wordt 
dit bepaald door de persoonlijke, fysieke en sociale context van de belevenis. Deze drie aspecten 
worden door ieder individu anders ervaren, waardoor de beleving van twee individuen nooit 
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hetzelfde zullen zijn. In paragraaf 3.3.5 wordt dit middels het Interactive Experience Model van Falk 
en Dierking nader toegelicht.  
 
3.2.4 Betekenis 
Volgens Kuiper en Smit (2011) verandert de beleveniseconomie steeds meer naar een 
betekeniseconomie. Hierbij gaat het erom de gebruikers iets te laten beleven wat zinvol is voor 
henzelf of voor de maatschappij. In de betekeniseconomie draait het niet om imago, maar om 
identiteit. Drijfveren, waarden en idealen staan centraal. Dit bepaalt de mate van zingeving voor de 
gebruiker (Communicatie Kenniscentrum, 2014). Met alleen het creëren van belevenissen wordt niet 
de ultieme ervaring bereikt. Wanneer een concept zowel belevingsvol als betekenisvol is voor de 
gebruiker ontstaat er een transformerende ervaring wat de gebruiker doet veranderen 
(Communicatie Kenniscentrum, 2014). 

 
3.3 Analysefase  

 
 
In de analysefase wordt alle benodigde informatie verzameld om de onderzoeksvragen, en daarmee 
de probleemstelling te kunnen beantwoorden. Er wordt hierbij  onderscheid gemaakt tussen de 
aanbodzijde (interne en externe analyse) en de vraagzijde (doelgroep). De analysefase zal nu nader 
worden toegelicht. 
 
3.3.1 Gebiedsanalyse westelijk spoorzonegebied Den Bosch (aanbodzijde) 
In de gebiedsanalyse wordt er gekeken naar de kansrijke gebieden, waar er de mogelijkheid voor het 
realiseren van vrijetijdsaanbod ligt. De gebiedsanalyse moet antwoord geven op de volgende 
onderzoeksvraag met subvragen: 
 
Hoe ziet het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 

 Wat is de visie van de gemeente Den Bosch op het gebied van ruimtelijke ordening? 
 Wat zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Den Bosch voor de wijken in het 

westelijke spoorzonegebied? 
 Wat is er momenteel allemaal al op het gebied van vrije tijd en welke plannen liggen er voor  
       de toekomst? 
 Welke gebieden lenen zich het meest voor het realiseren van vrijetijdsaanbod? 

 
In de gebiedsanalyse (interne analyse) wordt er allereerst gekeken naar de visie die de gemeente 
Den Bosch op het gebied van ruimtelijke ordening heeft. Deze visie zal leidend zijn bij de keuze voor 
het gebied en de ontwikkeling van het concept. Vervolgens zullen alle wijken in het westelijk 
spoorzonegebied in beeld worden gebracht. Dit zal gebeuren door middel van algemene 
beschrijvingen over de bevindingen uit bestemmingsplannen, artikelen etcetera. Aan de hand van al 
deze informatie zal er één gebied worden gekozen, die als meest kansrijk wordt geacht voor 
vrijetijdsaanbod. 
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3.3.2 Macro analyse: DESTEP-analyse (aanbodzijde) 
De DESTEP-analyse is een handig middel om de externe (macro) omgeving van een organisatie in 
kaart te brengen. Het is van belang om op effectieve wijze gebruik te maken van de kansen en 
bedreigingen in de omgeving. De DESTEP-analyse geeft inzichten die gebruikt kunnen worden bij het 
uitstippelen van een strategisch beleid (Muilwijk, n.d.). 
 
De DESTEP-analyse is onder te verdelen in: 
 

 Demografisch; de kenmerken van de bevolking 
 Economisch; een omschrijving van de economie 
 Sociaal-cultureel; kenmerken van cultuur en leefgewoonten 
 Technologisch; alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie 
 Ecologisch; kenmerken van de fysieke omgeving 
 Politiek-juridisch; overheidsbeslissingen. 

 
De DESTEP-analyse wordt in dit onderzoek gebruikt om alle relevante trends en ontwikkelingen op 
een rij te zetten. Het biedt inzichten in kansen en bedreigingen, waar wellicht op ingespeeld kan 
worden. Het gebruik van de DESTEP-analyse moet antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: 
 
Hoe ziet de externe omgeving van het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 

 Welke relevante trends en ontwikkelingen zijn er op macro niveau te onderscheiden? 

 
3.3.3 Meso analyse: referentieprojecten (aanbodzijde) 
In heel Nederland zijn of worden er spoorzonegebieden ontwikkeld. Het is daarom van belang om 
ook eens een blik te werpen op spoorzonegebieden van ‘concurrerende’ steden. Er zullen 
beschrijvingen van deze spoorzonegebieden worden gegeven, waarbij er voornamelijk de nadruk ligt 
op de invulling van vrijetijdsactiviteiten. Deze referentieprojecten kunnen tot nieuwe inzichten 
leiden, die kansen bieden voor het spoorzoneproject in Den Bosch. De volgende onderzoeksvraag 
moet met deze analyse worden beantwoord: 
 
Hoe ziet de externe omgeving van het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 

 Hoe gaan andere steden om met de invulling van de niet-centrumzijde van de spoorzone? 
 
3.3.4 Meso analyse: trends en ontwikkelingen uit de branche (aanbodzijde) 
Waar er in de DESTEP-analyse trends en ontwikkelingen op maatschappelijk niveau worden gegeven, 
daar worden er in de meso analyse trends en ontwikkelingen op brancheniveau gegeven. Door een 
overzicht van trends en ontwikkelingen te geven, die momenteel spelen in de branche, kunnen er 
nieuwe inzichten gevormd worden, waar op ingespeeld kan worden. Deze trends en ontwikkelingen 
moeten antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: 
 
Hoe ziet de externe omgeving van het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 

 Welke relevante trends en ontwikkelingen zijn er op meso niveau te onderscheiden? 
 
Één van de te onderzoeken aspecten is de behoefte van de studenten van de Onderwijsboulevard. 
Deze behoeften zullen centraal staan binnen de ontwikkeling van een vrijetijdsconcept voor het 
gebied. Het begrip ‘behoefte’ is vrij abstract, daarom zal deze hier nader worden toegelicht. 

 
Behoefte 

Volgens Nijs en Peters (2009) kan het begrip ‘behoefte’ worden gedefinieerd als de innerlijke 
drijfveer van het menselijk handelen.  
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3.3.5 Interactive Experience Model Falk & Dierking (aanbodzijde en vraagzijde) 
In paragraaf 3.2.3 werd er al beschreven dat de beleving van een individu voortkomt uit de belevenis 
die gecreëerd wordt. Hoe iemand iets beleeft, is per individu verschillend. Falk en Dierking 
ontwierpen hierop het ‘Interactive Experience Model’ (Nijs en Peters, 2009). De beleving van een 
persoon wordt volgens hen door de volgende drie aspecten beïnvloed: 
 

 Persoonlijke context   
Dit heeft betrekking op de verwachtingen van de vrijetijdsactiviteit. De verschillen die hierin 
ontstaan, komen voort uit eerdere ervaringen, de voorkennis en het doel dat het individu bij 
de vrijetijdsactiviteit heeft. 
 

 Sociale context 
Een belevenis vindt meestal plaats in een groep. Tijdens de belevenis komt een persoon in 
contact met personeel, met andere bezoekers en daarnaast onderneemt men meestal een 
vrijetijdsactiviteit in het gezelschap van vrienden of familie, dit alles vormt de sociale context. 
 

 Fysieke context     
 Dit bevat alle elementen van de omgeving waarin de belevenis plaatsvindt. Dit zijn 
 bijvoorbeeld de activiteiten die men kan doen, de vormgeving of de architectuur.  
 
Het Interactive Experience Model zal worden gebruikt voor het doelgroeponderzoek. Er kan hiermee 
een beeld worden geschetst van de behoeften op het gebied van de  persoonlijke en sociale context 
van de doelgroep. Er kan nog niks worden vermeld over de fysieke context, omdat er nog geen 
bestaand aanbod is. Er is dus nog geen fysieke context waar de doelgroep iets over kan zeggen. Ten 
slotte wordt de verkregen informatie uit het doelgroeponderzoek ook gebruikt als basis om invulling 
te geven aan het concept. Het model zal helpen bij het beantwoorden van de volgende 
onderzoeksvraag: 
 
Wat zijn de behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard op het gebied van 
vrije tijd? 
 
 
 
                             Figuur 3.3.5 Interactive 
                Experience Model 
                Falk & Dierking 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.6 Behoeftepiramide van Maslow 
Abraham Maslow deed onderzoek naar de behoeften van een mens. Volgens Maslow (1943) zijn de 
menselijke behoeften in vijf categorieën in te delen: 

 Primaire of lichamelijke behoeften 
Behoefte aan slaap, voedsel en seks 
 

 Veiligheid en zekerheid  
Behoefte aan werk, een huis 
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 Saamhorigheid 
Behoefte aan sociale contacten, liefde 
 

 Waardering en erkenning  
Behoefte aan status onder anderen 
 

 Zelfverwezenlijking 
Behoefte aan het ontplooien van de persoonlijke mogelijkheden 

 
Deze 5 levensbehoeften zorgden voor het ontstaan van de behoeftepiramide van Maslow.  
De lichamelijke behoeften vormen de lagere fundamentele behoeften van een mens. Zonder in deze 
behoeften bevredigd te zijn, kan een persoon de 
hogere fundamentele behoeften niet verwezenlijken 
(Wikipedia, 2014). 
 
 
  
 
 
 Figuur 3.3.6 Behoeftepiramide van Maslow 
 
3.3.7 Leisure Motivation Scale Ragheb en Beard 
Binnen dit onderzoek wordt er aandacht besteed aan de behoeften van de studenten van de 
Onderwijsboulevard op het gebied van vrije tijd. De behoeftepiramide van Maslow bekijkt de 
behoeften van een mens in algemene zin, daarom is deze binnen dit onderzoek niet gebruikt. Ragheb 
en Beard richtten de theorie van Maslow op de vrijetijdsbesteding, waardoor deze meer van 
toepassing is binnen dit onderzoek. Ragheb en Beard maken een onderscheid in vier behoeften 
oftewel vrijetijdsmotieven: 
 

 De intellectuele dimensie 
Deze dimensie heeft betrekking op de zelfverwezenlijking uit de piramide van Maslow. Het 
heeft betrekking op het ontwikkelen van de kennis van het individu, het ontdekken van 
nieuwe dingen en het gebruiken van de fantasie (Beunders & Boers, 2008).  
 

 De sociale dimensie 
Deze dimensie heeft betrekking op de behoefte aan sociaal contact uit de piramide van 
Maslow. Mensen zijn op zoek naar vriendschappen, het leuk hebben met elkaar en het 
gevoel ergens bij te horen (Beunders & Boers, 2008). 
 

 De prestatiemotivatie-dimensie 
Heeft betrekking op de behoefte aan waardering. Het is de behoefte om iets te presteren of 
onder de knie te krijgen vanuit de behoefte jezelf te bewijzen. Het gaat hierbij om het 
ondernemen van een uitdaging of een competitie (Beunders & Boers, 2008). 
 

 De stimulusvermijdende-dimensie 
Deze dimensie heeft betrekking op het ontspannen en het vermijden van de prikkels van 
alledag. De behoefte aan ontspanning valt onder de fysiologische behoeften van een mens 
(Beunders & Boers, 2008).  

 
De Leisure Motivation Scale van Ragheb en Beard is binnen dit onderzoek  gebruikt om de behoeften, 
en dus de drijfveren (motieven), van de studenten te achterhalen. Deze drijfveren zijn de reden 
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waarom zij aangezet worden om aan een vrijetijdsactiviteit deel te nemen. Door in te spelen op deze 
drijfveren, zal de doelgroep getriggerd worden om deel te nemen aan een vrijetijdsactiviteit.   

 
Dit model is gebruikt om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: 
 
Wat zijn de behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard op het gebied van 
vrije tijd? 

 
3.3.8 Belevenisdomeinen/activiteitendomeinen  
Er dient een beeld geschetst te worden van de doelgroep, waarbij er gekeken wordt waar de 
voorkeur op het gebied van vrijetijdsbesteding ligt. Pine & Gilmore stellen dat een belevenis uit 4 
belevenisdomeinen bestaat. Een belevenis waar deze belevenisdomeinen in zijn verwerkt, zijn 
volgens hen het meest memorabel. Er zal nu een beschrijving van de 4 belevenisdomeinen worden 
gegeven: 
 

 Amusement 
Hieronder vallen bijvoorbeeld het kijken van een film, het lezen van een boek of het 
bezoeken van een musical. Er is sprake van een passieve deelname, waardoor er gekeken 
moet worden of er iets  toegevoegd kan worden wat de aandacht van een persoon langer 
vasthoudt (Nijs & Peters, 2009). 

 
 Leren        

 Bij een educatieve belevenis is de deelnemer actief bezig. Er moet worden gekeken op welke 
 manier iemand iets geleerd kan worden (Nijs & Peters, 2009).  
 

 Esthetiek 
Binnen esthetische belevenissen gaat het om passieve onderdompeling van de deelnemer. 
 De deelnemer gaat hierbij op in de omgeving.   
Mensen willen alleen maar in de omgeving zijn. 
 Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mooi 
natuurpark (Nijs & Peters, 2009). 

 
 Ontsnapping 

Binnen dit belevingsdomein gaat de deelnemer   
volledig op in de belevenis. Hij of zij is actief  
 bezig en wordt volledig ondergedompeld. Denk 
hierbij aan het beklimmen van een berg in 
 een mooie omgeving (Nijs en Peters, 2009). 
 
 
       
        Figuur 3.3.8 Belevenisdomeinen 
        Pine & Gilmore 

 
Finger onderscheidt een vrijetijdsactiviteit in 6 activiteitendomeinen (Nijs & Peters, 2009). Deze 
activiteitendomeinen zijn: 
 

 Gezelligheid/plezier 
 Dit staat altijd centraal binnen een vrijetijdsactiviteit. Er wordt een onderscheid gemaakt in 
 vier verschillende gezelligheidsbelevingen: vrijheid in beweging, afwisseling, samen zijn en 
 het gevoel van waardering. 
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 Rust/ontspanning 

 Voor sommigen is dit het hoofddoel van een vrijetijdsactiviteit. Denk hierbij aan het rustig 
 lezen van een boek. 
 

 Avontuur 
 Sommige mensen zijn op zoek naar spanning of het verleggen van grenzen met een 
 vrijetijdsactiviteit.  
 

 Beweging 
 Beweging is een activiteitendomein wat kan worden ingezet om communicatiedrempels te 
 slechten tussen mensen die normaliter op een  ander niveau met elkaar omgaan.  
 

 Educatie 
 Een vrijetijdsactiviteit waar men iets kan leren, is voor sommige personen reden om er aan 
 deel te nemen. 
 

 Creativiteit 
 Finger definieert creativiteit als doe-het-zelf en hobby-activiteiten (Steenman en Weterings, 
 n.d.). Dit activiteitendomein roept een gevoel van verbondenheid tussen de deelnemers op 
 vanwege de actieve betrokkenheid.  
 
In vergelijking tot de belevenisdomeinen van Pine & Gilmore zijn de bovenstaande 
activiteitendomeinen meer concreet, waardoor deze beter kunnen worden voorgelegd aan de 
respondenten. Dit geeft een beeld van de voorkeuren op het gebied van vrije tijd, waardoor hier bij 
de conceptontwikkeling rekening mee gehouden kan worden. Er kan hiermee antwoord worden 
gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 
 
Wat zijn de behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard op het gebied van 
vrije tijd? 
 
3.3.9 Waardenmodel van Rokeach 
Rokeach (1973) heeft het begrip ‘waarde’ als volgt gedefinieerd: 
 

“Een waarde is een duurzame opvatting dat een bepaalde gedragswijze of uiteindelijke 
bestaanstoestand persoonlijk of sociaal te verkiezen valt boven een tegengestelde gedragswijze of 
uiteindelijke bestaanstoestand” 

 
Rokeach heeft in zijn waardenmodel een verdeling tussen twee verschillende waarden gemaakt: de 
instrumentele waarden en de eindwaarden. De eindwaarden zijn de waarden die men nastreeft in 
het leven en de instrumentele waarden bepalen hoe iemand zich dient te gedragen (Rokeach, 1973).  
Op de volgende pagina worden de waarden van Rokeach weergegeven. Dit model wordt gebruikt om 
de belangrijkste en minst belangrijke waarden van de doelgroep te achterhalen. Deze zijn relevant 
om inzicht te verkrijgen in wat zij echt belangrijk vinden. Wanneer zij hun waarden kunnen 
nastreven, zal het voor hen betekenisvol zijn. Het toevoegen van betekenis aan een belevenis wordt 
als steeds belangrijker ervaren (zie paragraaf 3.2.4). 

 
Dit model is gebruikt om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: 
 
Wat zijn de instrumentele en eindwaarden van de studenten van de Onderwijsboulevard? 
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Figuur 3.3.9 Waardenmodel 
Rokeach 
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3.4 Creatieve sessie (broedfase) 

 

 
 
Voorlopig is er genoeg informatie verkregen uit de analyses. Het is nu tijd om het creatieve proces in 
werking te stellen. Binnen dit proces moet er als het ware gespeeld worden met de gedachten (Nijs 
en Peters, 2009). 
 
Een veelgebruikte techniek binnen het creatieve proces is broeden, oftewel brainstormen. 
 

“Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel om snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald 
onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het 
waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd” 
(Wikipedia, 2014). 

 
Het creatieve proces is onder te verdelen in drie fasen: 

 De startfase 
 De divergerende fase 
 De convergerende fase 

(Byttebier, 2002) 
 
In de startfase is er een creatieve groep samengesteld. Deze creatieve groep bevat een variatie van 
specialisten van het probleem en de zogenoemde ‘wilde ganzen’ (leken). Voor deze opdracht is dit 
gedaan door een creatieve sessie te organiseren met architectuur en bouwkunde studenten die 
werken binnen VIBA-Expo en een werkneemster van Mijn Mooi Brabant, die bezig is geweest met 
het spoorzoneproject. Het voordeel van ‘wilde ganzen’ is dat zij geen vooroordeel hebben over het 
project, waardoor zij bereid zijn al hun ideeën te delen (Byttebier, 2002). De procesleider en de 
werkneemster van Mijn Mooi Brabant zijn in dit geval de specialisten van het project. De procesleider 
heeft in de analysefase alle informatie bestudeerd, waardoor hij kennis over het project heeft. De 
procesleider zorgt in deze fase dat de creatieve groep op de hoogte is van het probleem en het doel 
van de sessie. Tevens zorgt hij voor een creatieve ruimte en overige materialen. 
 
In de divergerende fase dienen er zoveel mogelijk ideeën op tafel te komen. Daarbij is het belangrijk 
dat iedereen de ruimte krijgt en dat ideeën niet worden beoordeeld door elkaar. Voor de 
divergerende fasen zijn er tal van creatieve denktechnieken. Binnen de creatieve sessie zullen de 
deelnemers moeten beelddenken (geleide fantasie). De techniek ‘geleide fantasie’ zorgt ervoor dat 
men een scenario in het hoofd heeft. Dit zorgt voor het opdoen van inspiratie en voor momenten van 
terugkoppeling (van Hilten, n.d.). Om de creativiteit te bevorderen, zal de creatieve sessie 
plaatsvinden op de plek waar het concept mogelijk gerealiseerd kan worden.  
 
In de convergerende fase wordt er gekeken in welke ideeën het meeste potentie zit (Byttebier, 
2002). Om alle ideeën te categoriseren, kan het onderstaande overzicht worden gebruikt. 
 

 Blauwe ideeën zijn gewoon en haalbaar; 
 Rode ideeën zijn origineel en haalbaar; 
 Gele ideeën zijn origineel maar onhaalbaar. 
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3.4.1 Mindmapping (broedfase) 
In de creatieve groepssessie zijn er ideeën bedacht voor de invulling van het vrijetijdsaanbod in het 
westelijk spoorzonegebied. De verdere invulling 
van dit idee wordt gedaan door middel van 
mindmapping. Met mindmapping wordt je 
getriggerd om vrij te associëren (van Hilten, 
n.d.). Deze mindmap is gedaan door het beste 
idee in het midden te zetten. Om dit idee 
invulling te geven zijn de belevenisbouwstenen 
als vertakkingen in de mindmap genomen. Deze 
belevenisbouwstenen worden in paragraaf 3.6 
verder besproken. Door bij iedere 
belevenisbouwsteen vrij te associëren heeft het 
idee invulling gekregen. Er is echter wel 
gekeken of de ideeën aansluiten op de 
informatie die is voortgekomen uit het 
doelgroeponderzoek. 
             Figuur 3.11 Mindmap 

 
3.5 Visie en concept (creatiefase) 

 
 
3.5.1 Creëren van een visie 
Volgens Nijs en Peters (2009) moet je voordat je een concept ontwikkeld een heldere visie voor ogen 
hebben. Een visie moet inspirerend zijn en geeft een ambitieus beeld van wat een organisatie wil 
zijn. Volgens Collins en Porras (1994) behoort een visie aan de volgende 4 aspecten te voldoen: 
 

 Waar staat men voor? (kernwaarden van het bedrijf); 
 Waarom bestaan we? (hoger doel); 
 Waar willen we naar toe? (het gewaagd doel); 
 Waar zijn we goed in? (kernkwaliteiten). 

 
Aan de hand van bovenstaand vierluik dient er een sterke visie geformuleerd te worden, die in de 
toekomst gebruikt kan worden voor het westelijk spoorzonegebied. Bij het formuleren van de visie 
moet er rekening worden gehouden met de betrokken partijen. Er moet een visie worden 
samengesteld, waar zowel VIBA-Expo, Mijn Mooi Brabant en de gemeente Den Bosch zich in kan 
vinden.   
 
3.5.2 Creëren van een concept 
De creatieve vertaalslag van de visie wordt het concept genoemd. Een concept wordt gezien als een 
subjectieve tussenstap tussen droom en daad. Het concept is leidinggevend en vormt als het ware 
een paraplu over alle activiteiten die er onder vallen (Nijs & Peters, 2009). 
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Volgens Gerritsen en Olderen (2011) is een sterk belevingsconcept: 
 

 onderscheidend; 
 

 betekenisvol (lees paragraaf 3.2.4); 
 

 goed communiceerbaar (het moet begrepen worden door de doelgroep); 
 

 uithoudingsvermogen (gerelateerd aan toekomstwaarde uit ruimtelijke kwaliteitsmatrix) 
 

 en heeft het de juiste timing (het concept speelt in op vragen uit de markt of op trends en 
ontwikkelingen 

 
De bovengenoemde aspecten dienen als houvast voor het creëren van een concept. Aan de hand van 
deze punten moet het concept getoetst worden om te kijken of het sterk genoeg is.  
 

3.6 Belevenisbouwstenen (designfase) 
Zojuist werd er besproken dat het concept als het ware als een overkoepelende paraplu dient. Een 
paraplu over alle activiteiten die er plaats moeten vinden om het concept invulling te geven. Dit zal 
voor dit project worden gedaan door een invulling te geven aan de belevenisbouwstenen. Deze 
bouwstenen bestaan uit: de identiteit, product en verpakkingen, het netwerk, de communicatie, de 
fysieke omgeving en het personeel. Door deze belevenisbouwstenen in te vullen kunnen er concrete 
aanbevelingen worden gedaan voor het concept, dat men mogelijk kan gaan gebruiken voor het 
westelijk spoorzonegebied. Door het invullen van deze bouwstenen aan de hand van informatie uit 
de analysefase kan er beleving aan de belevenis gegeven worden. De belevenisbouwstenen zullen nu 
nader worden toegelicht. 
 

 Identiteit 
Onder de identiteit worden ook wel de instrumentele, symbolische en maatschappelijk waarden 
verstaan. Dit wordt vertaald in logo’s, beeldmerken en de huisstijl. Het is vaak het eerste waar de 
gebruiker mee in aanraking komt. (Nijs & Peters, 2009). Deze visuele aspecten moeten enerzijds 
iets zeggen over het concept en anderzijds moet het aansluiten op de waarden van de doelgroep. 

 
 Product en verpakkingen 
Hieronder valt het ontwerp, de verpakking, het merkkarakter en het point-of-purchase materiaal. 
Hier wordt gekeken vanuit de consumentbeleving en niet vanuit het product (Nijs & Peters, 
2009). Alle producten die onder het concept vallen zullen hier worden omschreven, waarbij altijd 
rekening wordt gehouden met de waarden, behoeften en vrijetijdsmotieven van de doelgroep. 

 
 Netwerk 
Alle samenwerkingspartners met wie de belevenis vorm wordt gegeven (Nijs & Peters, 2009).  
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 Communicatie 
De imagineer heeft diverse kanalen tot zijn beschikking om een belevenis te creëren. Het beste is 
om de communicatie crossmediaal te benaderen. Diverse kanalen kunnen elkaar ondersteunen 
(Nijs & Peters, 2009). In de analysefase is er daarom gekeken naar het huidige gebruik van 
communicatiekanalen van de doelgroep. Zo kon er worden gekeken via welke 
communicatiekanalen men zich op vrijetijdsactiviteiten oriënteert, waardoor hier op ingespeeld 
kon worden.  

 
 Fysieke omgeving 
De fysieke omgeving is vaak de meest 
effectieve manier om uitdrukking te 
geven aan de cultuur van een merk 
(Nijs & Peters, 2009). In dit geval gaat 
het niet om een merk, maar om de 
ontwikkeling van een gebied. Alles in 
deze omgeving moet dusdanig worden 
ingevuld, waardoor de 
belevingswaarde voor de gebruiker zo 
hoog mogelijk is.  

 
 
 
 
        Figuur 3.6 Belevenisbouwstenen 

 Personeel 
Het personeel vormt een belangrijke factor binnen de beleving. Bedenk maar eens wanneer de 
bediening in een restaurant slecht is, dat heeft een negatieve invloed op de beleving van een 
gast.  

 

3.7 Ruimtelijke kwaliteit Matrix 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om de ruimtelijke kwaliteit van de niet-centrumzijde van 
spoorzone Den Bosch te verbeteren. Wat er onder ruimtelijke kwaliteit verstaan wordt, is te zien in 
de onderstaande ruimtelijke kwaliteit matrix.  
 

(VIBA-Expo, 2014) 

 
Om de ruimtelijke kwaliteit matrix overzichtelijker te maken zijn er in onderstaande tabel begrippen 
toegevoegd om te achterhalen wat er onder wordt verstaan. Onder ‘people’ wordt hier het sociaal 
en cultureel belang verstaan, onder planet het ecologisch belang en onder profit het economisch 
belang. 
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 Figuur 3.7 Ruimtelijke kwaliteit Matrix 
 
Bij de ontwikkeling van het concept moet er met de aspecten uit de bovenstaande matrix rekening 
gehouden worden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Deze matrix zal daarom dienen om het 
concept te toetsen en daar waar nodig is aanbevelingen te geven voor het nemen van 
vervolgstappen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8 Conceptuele modellen 
In deze paragraaf zullen de conceptuele modellen worden beschreven waar de elementen in zijn opgenomen die worden gebruikt binnen dit onderzoek. 
Zoals in het Interactive Experience Model van Falk en Dierking werd besproken, vormen de persoonlijke, sociale en fysieke context de beleving van een 
individu. Er zijn daarom 3 conceptuele modellen opgesteld van de persoonlijke, sociale en fysieke context met daarin elementen die voor een optimale 
beleving zorgen en tevens betekenisvol zijn. Deze modellen vormen de basis voor het proces van dit onderzoek en zullen nu nader worden toegelicht.  

 
Figuur 3.8.1 Conceptueel model persoonlijke context 
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3.8.1 Toelichting conceptueel model persoonlijke context 
Op de vorige pagina is het conceptueel model voor de persoonlijke context weergegeven. De 
persoonlijke context bestaat volgens Falk & Dierking uit de persoonlijke omstandigheden van een 
individu. De persoonlijke context bestaat uit onder andere de waarden van de doelgroep. Inspelen 
op deze waarden zal leiden tot een betekenisvol concept. Daarnaast wordt er gekeken naar de 
motieven / het doel dat men bij een vrijetijdsactiviteit heeft. De activiteiten die georganiseerd 
worden moeten hierop aansluiten, zodat de doelgroep hier sneller aan zal deelnemen. Tevens moet 
er worden gekeken naar de ervaringen van de doelgroep met het huidige vrijetijdsaanbod in zowel 
de binnenstad van Den Bosch als in het westelijk spoorzonegebied. Wat vinden zij van de huidige 
activiteiten en waar zouden zij een aanvulling op willen zien? Op het gemis dat de doelgroep 
aangeeft, kan in worden gespeeld door juist op dat gebied extra activiteiten te realiseren. Ten slotte 
is er gekeken naar de manier van oriënteren op een vrijetijdsactiviteit. Zo kan er worden onderzocht 
via welke communicatiekanalen de doelgroep het beste bereikt kan worden.   

 
Figuur 3.8.2 Conceptueel model sociale context 

 
 
3.8.2 Toelichting conceptueel model sociale context 
Volgens Falk & Dierking bestaat de sociale context uit alle sociale contacten, waar een bezoeker mee 
in aanraking komt gedurende de beleving. De sociale context is in dit conceptueel model daarom 
uitgerafeld naar 3 elementen. De bezoeker kan in aanraking komen met personeel 
(belevenisbouwsteen) en de bezoeker heeft een voorkeur in welk gezelschap hij of zij een 
vrijetijdsactiviteit onderneemt, waar op ingespeeld moet worden. Ten slotte wordt een concept 
veelal in door middel van een netwerk tot stand gebracht. Dit netwerk vormt de 
samenwerkingspartners, waar de bezoeker ook mee in aanraking kan komen. Dit netwerk is tevens 
een van de belevenisbouwstenen, welke uitgebreid wordt beschreven in de designfase.  
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Figuur 3.8.3 Conceptueel model fysieke context 
 
3.8.3 Toelichting conceptueel model fysieke context 
In figuur 3.8.3 is het conceptueel model voor de fysieke context weergegeven. Volgens Falk & 
Dierking bestaat deze fysieke context uit alle elementen waar de activiteit in plaatsvindt. Informatie 
over wat de doelgroep van de fysieke context vindt, kan er nog niet worden achterhaald, omdat er 
nog geen bestaand aanbod is. Er zal daarom eerst een gebiedsanalyse over het westelijk 
spoorzonegebied gedaan moeten worden, waarna er één specifiek gebied uitgekozen kan worden 
om er vrijetijdsactiviteiten te organiseren. Wanneer dit gebied is uitgekozen, kan er worden gekeken 
naar de identiteit ervan. Deze identiteit kan worden gebruikt bij het soort activiteiten die er kunnen 
plaatsvinden. De identiteit van het gebied kan tevens worden gebruikt voor de invulling van de 
fysieke omgeving, waardoor ingespeeld kan worden op de beleving van de doelgroep. Het gebied 
met alles wat daarin wordt ondernomen, moet worden getoetst aan de hand van de Ruimtelijke 
kwaliteit Matrix. 
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4. Methoden van onderzoek 

4.1 Deskresearch 
Binnen dit onderzoek is er onder andere gebruik gemaakt van deskresearch. Bij deskresearch gaat 
het om het verzamelen van al bestaande informatie. Dit wordt ook wel secundaire informatie 
genoemd, omdat het al een keer door iemand anders is verzameld. Deze vorm van onderzoek heeft 
als voordeel dat het snel en gemakkelijk is. Echter zitten er ook nadelen aan deskresearch. Zo kunnen 
gegevens gedateerd zijn of kunnen onderzoeksrapporten die op het internet staan (gedeeltelijk) 
onbruikbaar zijn, omdat het voor een ander onderzoeksdoel is opgesteld (Broekhoff, 2007). 
 
Deskresearch is binnen dit onderzoek in de analysefase gebruikt om informatie over het westelijk 
spoorzonegebied van Den Bosch te verkrijgen, trends en ontwikkelingen te achterhalen en 
informatie te zoeken over referentieprojecten van spoorzones in andere Nederlandse steden. Door 
het inlezen van bestemmingsplannen, trendrapporten, onderzoeksrapporten, artikelen en dergelijke, 
zijn de onderzoeksvragen 1 en 2 grotendeels beantwoord. Zoals al werd beschreven zitten er nadelen 
aan deskresearch, daarom zijn de geraadpleegde documenten gecontroleerd op relevantie en 
actualiteit.   
 

4.2 Fieldresearch 
Alle informatie die niet verkregen kan worden middels deskresearch, moet met aanvullend 
fieldresearch worden verkregen. Deze fieldresearch is gebruikt om inzicht te verkrijgen in de 
doelgroep. Fieldresearch valt onder te verdelen in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  
 
4.2.1 Kwantitatief onderzoek 
Bij kwantitatief onderzoek gaat het om de getalsmatige informatie (Baarda, 2009). Deze getalsmatige 
informatie dient betrouwbaar en representatief te zijn. Met betrouwbaar wordt bedoeld dat de 
steekproefgrootte dermate groot is dat de uitkomst iets zegt over de gehele populatie. Met 
representatief wordt bedoeld dat de verdeling man/vrouw, leeftijd etcetara goed is verdeeld. Binnen 
dit kader is het kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van enquêtes onder de doelgroep. Er is 
voor enquêteren gekozen omdat de doelgroep uit zo’n 12.000 studenten bestaat en de onderzoeker 
uitspraken wilde doen over de gehele populatie. De hoeveelheid respons was hierbij belangrijk om 
een algemeen beeld van de doelgroep te schetsen. Er kan bijvoorbeeld achterhaald worden om 
welke motieven een persoon aan een vrijetijdsactiviteit deelneemt en welke waarden zij belangrijk 
vinden.  De vragen die met kwantitatief onderzoek gesteld worden zijn meestal gesloten en kunnen 
in de volgende 4 enquêtevormen worden afgenomen:  
 

 Mondeling; 
 Telefonisch; 
 Schriftelijk; 
 Via internet (Hooft, 2012) 

 
De onderzoeksdata van het kwantitatief onderzoek zijn getallen die geanalyseerd worden met 
statistische programma’s als Excel of SPSS (Baarda, 2009) 
 
Onderzoekspopulatie en steekproefgrootte 
De steekproefgrootte moet dermate groot zijn dat er betrouwbare uitspraken gedaan kunnen 
worden. Hoe dit is gedaan, zal nu verder worden toegelicht.  
 
De steekproef is gehouden onder studenten van de Onderwijsboulevard. Deze Onderwijsboulevard 
bestaat uit het Koning Willem 1 College, Avans Hoge School, HAS Hoge School, Helicon en de 
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kunstacademie St. Joost. Er zitten circa 12.000 MBO en HBO studenten gevestigd. Zij studeren in 
diverse richtingen, zo zijn er specialisaties als agrarisch, kunst- en cultuur en fooddesign. Er wordt 
binnen dit onderzoek geen onderscheid gemaakt in leeftijdsklasse. Het onderzoek wordt gedaan 
onder MBO en HBO studenten welke in de leeftijdsklasse 16 tot 27 jaar zitten. De leeftijdsklasse voor 
dit onderzoek is overigens niet relevant binnen dit onderzoek, omdat het achterhalen van behoeften, 
motieven en waarden belangrijker zijn om tot een betekenisvol belevingsconcept te komen. Wat wel 
belangrijk is, wat onderzocht moet worden, zijn de verschillen tussen man/vrouw, daarom geldt er 
een streefpercentage van 50/50. Dit zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten representatief voor de 
gehele onderzoekspopulatie zijn. Tevens is het belangrijk om te kijken wat de verschillen zijn tussen 
de verschillende onderwijsinstellingen om het concept aan te laten sluiten op de gehele 
Onderwijsboulevard. Er wordt daarom naar gestreefd om de verhouding in het aantal respondenten 
zo gelijk mogelijk te houden. Deze vorm van het houden van een steekproef wordt ook wel de 
gouden standaard genoemd (Baarda, 2009).  
 
Om de steekproefgrootte te berekenen wordt er gebruik gemaakt van een steekproefcalculator. Er is 
een betrouwbaarheidspercentage van 90% bereikt, wat inhoudt dat er 265 enquêtes zijn afgenomen. 
(AOM Steekproefcalculator, n.d.). Wanneer er hierna meer respondenten geënquêteerd worden, zal 
er in 90% van de gevallen dezelfde antwoorden worden gegeven. De foutenmarge die geldt bij 265 
enquêtes is 5,95%. Dit houdt in dat er een afwijking in de antwoorden kan zitten van 5,95%. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn wanneer 50% met “ja” wordt beantwoord, er een afwijking in kan zitten. Dan zou 
het werkelijk percentage tussen de 44,05% en 55,95% liggen (AOM Steekproefcalculator, n.d.). 
Normaliter wordt er naar een betrouwbaarheidspercentage van 95% gestreefd. Er wordt in dit geval 
genoegen genomen met een betrouwbaarheidspercentage van 90%. Met dit 
betrouwbaarheidspercentage krijg je toch een vrij betrouwbaar beeld van de respondenten. Het gaat 
in dit geval immers ook niet om een onderzoek waar grote financiële gevolgen voor VIBA-EXPO aan 
hangen. 
 

 

 
 
Operationaliseren 
Om tot goede onderzoeksvragen te komen, wordt er gebruik gemaakt van een 
operationaliseringstabel. Baarda (2009) stelt dat een begrip geoperationaliseerd dient te worden 
door eerst een definitie te geven, daarna de dimensies die het begrip kent te onderscheiden en 
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vervolgens hier indicatoren aan de hangen. Deze indicatoren leiden tot gerichte onderzoeksvragen 
die worden meegenomen in de enquêtes. De operationaliseringstabellen worden in bijlage 1 
weergegeven. De argumentatie voor de enquêtevragen wordt daarbij gegeven. Er is voor gekozen 
om voor de onderzoeksvragen 3 en 4 een operationaliseringstabel te maken, omdat er voor deze 
onderzoeksvragen een enquête moet worden samengesteld. De onderzoeksvragen 1 en 2 kunnen 
door middel van deskresearch worden beantwoord. 
 
Dataverzameling en dataverwerking kwantitatief onderzoek 
Zojuist zijn de verschillende vormen van enquêteren al gegeven, namelijk: mondeling, telefonisch, 
schriftelijk en via internet (e-mail). Binnen dit onderzoek is er gekozen om voor de schriftelijke vorm 
te kiezen. De reden hiervoor is dat er geen steekproefkader voorhanden was. Er had gekozen kunnen 
worden om via de onderwijsinstellingen de enquête te verspreiden via de e-mail, maar dit is niet 
gedaan. De kans dat er dan een ongelijke verdeling tussen man/vrouw zou ontstaan was groot. Met 
het schriftelijk enquêteren zijn er op de onderwijsinstellingen enquêtes afgenomen, waarbij de 
verdeling tussen man/vrouw werd bijgehouden. Het voordeel hiervan was dat mensen minder snel 
weigeren, dan wanneer je ze online vraagt een enquête in te vullen. Er zit echter ook een nadeel aan. 
De enquêtes zijn veelal ingevuld wanneer de respondenten bij elkaar in een groep zaten. Zij kunnen 
dan overleggen met anderen en de enquête wellicht anders invullen dan wanneer zij dit alleen doen. 
De enquêtes die schriftelijk zijn afgenomen, zijn daarna in Qualtrics verwerkt. Vanuit dit programma 
konden alle data snel in SPSS worden geupload, waarna deze zijn geanalyseerd.  

 
4.2.2 Kwalitatief onderzoek 
Kwalitatief onderzoek is gebruikt om aanvullende informatie voor onderzoeksvraag 1 te verkrijgen. 
Het overgrote deel van de informatie kon allemaal worden verkregen door middel van deskresearch. 
Er zijn geen officiële diepte-interviews gehouden om informatie te verkrijgen. Paul Masselink 
(projectleider spoorzone Den Bosch) is degene met de meeste kennis over het westelijk 
spoorzonegebied. Hij is werkzaam voor de provincie Noord-Brabant en werkt aan het 
spoorzoneproject op het kantoor van VIBA-Expo. Er zijn een tweetal gesprekken met Paul Masselink 
geweest, waarbij ook Adriaan van Mierlo (directeur VIBA-Expo) deelnam. Hen werd de bevindingen 
uit de geraadpleegde documenten gepresenteerd. Hierop volgde aanvullende informatie over de 
gebieden in het westelijk spoorzonegebied.  

 
4.3 Methoden van onderzoek per onderzoeksvraag 
 
Hoe ziet het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 
Deze onderzoeksvraag is beantwoord door middel van deskresearch. Diverse beschikbare 
documenten zoals de ruimtelijke structuurvisie, bestemmingsplannen en artikelen zijn ingelezen om 
deze onderzoeksvraag te beantwoorden. Voor aanvullende informatie over het gebied is er 
kwalitatief onderzoek verricht. Er zijn gesprekken met Adriaan van Mierlo (directeur VIBA-Expo) en 
Paul Masselink (projectleider spoorzoneproject) gehouden.  

 
Hoe ziet de externe omgeving van het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 
Deze vraag is grotendeels beantwoord door middel van deskresearch. Door middel van het lezen van 
trendrapporten, artikelen of andere onderzoeksrapporten kunnen veel trends en ontwikkelingen 
worden achterhaald. Daarnaast is er gekeken naar hoe andere steden de ontwikkeling van de niet-
centrumzijde van de spoorzone aanpakken. Informatie hierover is in diverse online documenten 
gevonden.   
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Wat zijn de behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard op het gebied van 
vrije tijd? 
Deze vraag moet worden beantwoord door fieldresearch. Er zullen enquêtes worden gehouden 
onder de studenten. Deze worden in SPSS verwerkt.  
 
Wat zijn de instrumentele en eindwaarden van de studenten van de Onderwijsboulevard? 
Deze vraag moet worden beantwoord door fieldresearch. Er zullen enquêtes worden gehouden 
onder de studenten. Deze worden in SPSS verwerkt.  
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5. Gebiedsanalyse 

In dit hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch, ook 
wel het westelijk spoorzonegebied genoemd. Er wordt antwoord gegeven op de volgende hoofd- en 
subonderzoeksvragen: 
 

“Hoe ziet het westelijk  spoorzonegebied van Den Bosch er uit?” 
- Wat is de visie van de gemeente Den Bosch op het gebied van ruimtelijke ordening? 
- Wat zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Den Bosch voor de wijken in het westelijke   
  spoorzonegebied? 
- Wat is er momenteel allemaal al op het gebied van vrije tijd? 
- Welke gebieden lenen zich het meest voor het realiseren van vrijetijdsaanbod? 

 
Het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch bestaat uit diverse deelgebieden (wijken). Het is een 
omvangrijk gebied, waardoor deze wordt onderverdeeld, zodat er een beeld is van welke 
bestemmingsplannen er benodigd zijn binnen dit onderzoek.     
In de ruimtelijke structuurvisie van de gemeente Den Bosch wordt het westelijk spoorzonegebied 
onderverdeeld in: 

 Het Paleiskwartier; 
 Boschveld/Veemarktkwartier; 
 De Industriehaven. 

 
Echter wordt er binnen dit onderzoek nog een 
gebied betrokken, namelijk:  

 Deuteren. 
 
Volgens het project ‘Mijn Mooi Brabant’ 
behoort dit gebied eveneens tot het te 
ontwikkelen gebied.  
 
In dit hoofdstuk worden bovenstaande gebieden geanalyseerd. Op basis van beschikbare 
documenten, zoals de ruimtelijke structuurvisie en de bestemmingsplannen van de gemeente Den 
Bosch, wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van vrijetijdsaanbod. 
Daarnaast wordt er in kaart gebracht wat er momenteel allemaal al te doen is op het gebied van vrije 
tijd en welke plannen er hiervoor liggen.  
 
Allereerst zal er naar de gemeente Den Bosch gekeken worden. Er wordt gekeken naar de visie die de 
gemeente Den Bosch heeft op het gebied van ruimtelijke ordening en welke relevante zaken er nog 
meer spelen die van invloed kunnen zijn binnen dit onderzoek.  
 

5.1 Ruimtelijke structuurvisie Den Bosch 
De gemeenteraad van Den Bosch stelde in 2003 de ruimtelijke structuurvisie ‘Stad tussen Stromen’ 
op. Hoewel deze structuurvisie nog steeds de basis vormt voor het beleid van de gemeente Den 
Bosch, is deze geactualiseerd naar nieuwe inzichten (Gemeente s-Hertogenbosch, 2013). 
 
Volgens de ruimtelijke structuurvisie s-Hertogenbosch (2013) luidt de visie als volgt: 

 
“Een compacte, complete, contrastrijke en duurzame stad” 
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Deze visie zal verder worden uitgerafeld om de begrippen een specifieke betekenis te geven. . Het 
begrip ruimtelijke ordening is breed. Het kan gaan over woningen, landbouw, vervoer, 
bedrijventerreinen, natuurgebieden etcetera. Er is daarom een selectie gemaakt van de punten die 
van toepassing kunnen zijn binnen de ontwikkeling van vrije tijd, deze zijn dikgedrukt en 
onderstreept.  
 
Compact 

 Behoud van het karakter en de menselijke schaal van de historische binnenstad en Het Zand. 
Het versterken en uitbreiden van het GZG-terrein, Het Paleiskwartier en de Zuidwal; 

 Het voeren van een grondbeleid dat is afgestemd op de ruimtelijke kwaliteit; 
 Realisatie van verbindingen met het stadscentrum (Gemeente s-Hertogenbosch, 2013). 

 
Compleet 

 Een optimale benutting van alle vervoersmogelijkheden in de stad; 
 Samen met Eindhoven, Helmond, Tilburg, Breda, het rijk, de provincie, Pro Rail en NS 

samenwerken aan het stedelijk netwerk Brabantstad (Gemeente s-Hertogenbosch, 2013). 
 
Contrastrijk 

 Een gevarieerd aanbod aan bedrijventerreinen en een variatie in woonkwaliteiten afgestemd 
op een diversiteit aan leefstijlen; 

 Versterking van de groene hoofdstructuur; 
 Het gebruiken van cultuurhistorische waarden die als inspiratie kunnen dienen voor de 

verdere ontwikkeling van gebieden (Gemeente s-Hertogenbosch, 2013).  
 
Duurzaam 

 Een schone en veilige stad, met een goede balans tussen gezond- 
heid/veiligheid en hinder/gevaar, zorgvuldig ruimtegebruik, respect voor natuur en 
landschap en een zo verantwoord mogelijk gebruik van energie en grondstoffen; 

 Een compacte, complete en levendige stad waar ruimte, groen en water de boventoon 
voeren; 

 Inspelen op klimaatverandering door in te zetten op duurzame energie en het zuinig 
aanleggen en beheren; 

 Een zorgvuldig ruimtegebruik naar hinder. Dit heeft betrekking op verkeer, industrie, 
recreatie etcetera (Gemeente s-Hertogenbosch, 2013).  

 
“Het handteren van de visie van de gemeente Den Bosch voor de ruimtelijke ontwikkeling is natuurlijk 
erg belangrijk. Dit kan als basis worden gezien voor de verdere ontwikkelingen”, aldus Adriaan van 
Mierlo (directeur VIBA-Expo).  

 
5.2 Mijn Mooi Brabant 
Zoals in hoofdstuk 1 al werd beschreven is het spoorzoneproject in Den Bosch één van de initiatieven 
van Mijn Mooi Brabant. Het initiatief is in het leven geroepen door VIBA-Expo, het Koning Willem 1 
College en de gemeente Den Bosch. De provincie Noord-Brabant heeft een budget van € 200.000,- 
beschikbaar gesteld voor het spoorzoneproject in Den Bosch. Volgens Adriaan van Mierlo (directeur 
VIBA-Expo) zal dit primair worden besteed aan het ontwikkelen van een wandelboulevard van het 
station naar de Gruyterfabriek en het verbeteren van het straatbeeld in de wijken. Het zal daarom 
niet aannemelijk zijn dat er vanuit de overheid geld beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren 
van vrijetijdsactiviteiten. Tevens zal het project Mijn Mooi Brabant aan het eind van 2015 op zijn 
einde lopen. De vervolgplannen voor de spoorzone moeten dan gereed zijn. “Stel: er wordt een 
vrijetijdsconcept ontwikkeld voor het westelijk spoorzonegebied, zorg dan dat je kijkt wie dit concept 
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ten uitvoer gaat brengen, aangezien Mijn Mooi Brabant dan stopt”, aldus Paul Masselink 
(projectleider spoorzoneproject in Den Bosch).  

 
5.3 Paleiskwartier 
Één van de gebieden in de westelijke spoorzone van Den Bosch is het Paleiskwartier. Het is een vrij 
recent ontwikkeld gebied waar het voormalige bedrijventerrein de Wolfdonken was gevestigd. 
Doordat het bedrijventerrein als verouderd werd ervaren, kreeg het een herbestemming. Dit leidde 
tot de ontwikkeling van een gebied met veel moderne architectuur waar wonen, werken, leren en 
vrije tijd samengaan.  Om inzicht te verkrijgen in wat er momenteel in dit gebied speelt is het 
bestemmingsplan voor Paleiskwartier-Willemspoort-Station geraadpleegd.  
Het Paleiskwartier is een wijk in Den Bosch die aan het eind van de 20e en het begin van de 21ste 
eeuw is gebouwd. Het Paleiskwartier is ingebouwd tussen de wijken Boschveld, Het Zand en 
Deuteren. Het is ontwikkeld als een gemengde woon- en werkomgeving, waar diverse 
appartementencomplexen, bedrijven, de Onderwijsboulevard, cafés, restaurants, een 
vrouwenfitnesscentrum, winkels en het Westerpark gevestigd zijn (Wikipedia, 2006). 
 
Omdat de Onderwijsboulevard in het Paleiskwartier gevestigd is, is het interessant om dit gebied 
goed in beeld te brengen. Er wordt daarom eerst gekeken naar wat er allemaal binnen het gebied 
gevestigd is en wat de plannen voor de toekomst zijn. De informatie die gegeven wordt, heeft enkel 
betrekking op de vrije tijd binnen het gebied.  
 
Volgens de website van het Paleiskwartier Den Bosch (http://paleiskwartier.nl/)  zijn er een 
dertiental horecagelegenheden in het gebied gevestigd. Dit varieert van snackbar tot eetcafé tot 
wok-of sushirestaurant. Vrijwel al deze horecagelegenheden zitten in de Leeghwaterlaan gevestigd, 
welke tegen de Onderwijsboulevard aan ligt. De studenten kunnen dus gebruik maken van een 
redelijk divers horeca aanbod.  
  
5.3.1 Mogelijke plannen horecagelegenheden Spiegeltuin 1 
Op 25 juni 2013 stelde de raad het bestemmingsplan Paleiskwartier-Willemspoort-Station vast. Hier 
werd door de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex De Croon bezwaar tegen 
gemaakt. In het bestemmingsplan stonden plannen om er horecagelegenheden van categorie 3 in te 
vestigen. Horecagelegenheden van categorie 3 zijn bedrijven die zich richten op het verstrekken van 
dranken, zoals een feestzaal. Dit zou het woon- en leefklimaat voor de bewoners van omliggende 
appartementencomplexen in gevaar brengen (Erps, 2014).  
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Paleiskwartier-Willemspoort-Station zijn de 
Ontwikkelingsvisie Stadscentrum en het Beleidsplan Horeca opgenomen. Hoewel het Paleiskwartier 
niet in het stadscentrum gevestigd is, wordt deze er toch in meegenomen. De Ontwikkelingsvisie 
Stadsvisie heeft betrekking op wat de gemeente Den Bosch als het stadscentrum beschouwt. Door de 
steeds beter wordende verbindingen tussen de nieuwe delen (het Paleiskwartier en ’t Zand) en de 
oude binnenstad, kunnen er functies die qua omvang niet in de binnenstad mogelijk zijn, uitwijken 
naar het Paleiskwartier of ’t Zand. Deze functies kunnen het stadscentrum levendig houden. Paul 
Masselink (projectleider spoorzoneproject) werd de vraag gesteld aan wat voor functies je zou 
kunnen denken die van de binnenstad naar het Paleiskwartier gaan. “Hier moet je je niet teveel bij 
voorstellen. Er is straks überhaupt niet veel plek meer over om iets bij te bouwen. De open plek die er 
nu nog is bij de Hofvijver bijvoorbeeld, die wordt straks volgebouwd met een hotel en een theater. 
Dan blijft er verder al niet veel meer over”. 
 
In het Paleiskwartier is in kleine mate het vestigen van detailhandel en horeca mogelijk mits dit in 
overeenstemming is met woon- en werkclusters en de educatieve instellingen aan de 
Onderwijsboulevard (Erps, 2014).  
 

http://paleiskwartier.nl/
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De raad heeft naar aanleiding van het bezwaar de keuze heroverwogen om in Spiegeltuin 1 horeca te 
vestigen. De raad stelt dat het feit dat Spiegeltuin 1 niet langs een looproute zoals de 
Onderwijsboulevard, de Leeghwaterlaan of de Statenlaan tot maatwerk moet leiden. Een 
drankverstrekkende locatie zoals een café is immers ook meer op zijn plaats binnen een looproute. 
Het geluid dat geproduceerd wordt door drankverstrekkende horecagelegenheden past tevens beter 
binnen een gebied waar andere horecagelegenheden gevestigd zijn. De raad vindt daarom dat 
horecagelegenheden tot categorie 2 hier beter op zijn plaats zijn. Hieronder vallen: 
 

 Categorie 1 
Horeca gericht op het verstrekken van logies; 

 
 Categorie 2 

Horeca gericht op het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse (Erps, 2014). 
 
Mochten de studenten van de Onderwijsboulevard behoefte hebben aan een aanvulling op 
horecagelegenheden, dan zou dit hier gevestigd kunnen worden.  
 
5.3.2 Ontwikkeling Scheddakengebouw, Ponte Palazzo en de Hofvijver 
In het raadsvoorstel van 25 juni 2013 werd bekendgemaakt dat het monumentale 
Scheddakengebouw, voorheen gebruikt als grondstoffenopslagplaats van Lamers en Indemans en 
vervolgens als Stedelijk Museum, primair gebruikt kan worden voor recreatieve, culturele en 
maatschappelijke voorzieningen. Ook kantoor, dienstverlening en ambachtelijke bedrijvigheid zijn 
hier toelaatbaar gemaakt (Erps, 2013). 
 
Initiatiefnemer Casper Schoenmakers is momenteel druk bezig met het verbouwen van het 
Scheddakengebouw. In het najaar van 2015 zal hier een grote versmarkt worden geopend, van 
Heinde genaamd. Met 
van Heinde wil hij een 
bijdrage leveren aan de 
band die mensen met 
hun eten hebben. Je 
kan er je 
boodschappen doen, 
maar er ook ter plaatse 
eten (Janssens, 2014). 
 
      Figuur 5.3.2 Scheddakengebouw 
 
Naast het Scheddakengebouw wordt er een 
250 meter lange brug gerealiseerd die de 
verbinding tussen de oude binnenstad en het 
Paleiskwartier moet versterken. Bovenop deze 
brug wordt een verhoogd park gecreëerd, wat 
het groen van de stad continueert.  
 
Recht voor het Scheddakengebouw vindt men 
de Hofvijver. Deze vijver zal zich ontpoppen 
tot een recreatief gebied, waar men kan 
genieten van zitgelegenheden aan het water 
of van al het culinaire dat versmarkt Van 
Heinde te bieden heeft (Paleiskwartier ’s-
Hertogenbosch, n.d.).    Figuur 5.3.2.1 Ponte Palazza 
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Op 22 november 2012 werd bekend dat de gemeente Den Bosch 1,1 miljoen subsidie voor de 
ontwikkeling van een drietal innovatieve projecten krijgt. Één daarvan is de ontwikkeling van een 
food-evenemententerrein bij het Scheddakengebouw. Deze subsidie zal worden gebruikt om op de 
komst van de nieuwe versmarkt in te spelen door het buitenterrein om te toveren tot een plein, dat 
kan worden gebruikt voor evenementen met als thema ‘voeding’ (Brabantstad, 2012). 
 
Deze ontwikkelingen zijn relevant voor de studenten van de Onderwijsboulevard. Het 
Scheddakengebouw en de Hofvijver zijn direct aan de Onderwijsboulevard gelegen, waardoor de 
studenten ervoor kunnen kiezen om hun vrije tijd hier te besteden. Ook de ontwikkeling van een 
“evenementenplein” biedt mogelijkheden om hier evenementen te organiseren. Om een voorbeeld 
te geven, zal er in de volgende paragraaf ingegaan worden op recente evenementen die zich in het 
gebied hebben afgespeeld.  
 
5.3.3 Recente evenementen in het Paleiskwartier 
In deze paragraaf wordt er in beeld gebracht wat er zich op het gebied van evenementen heeft 
afgespeeld in het Paleiskwartier. Het laat zien hoe er door middel van samenwerkingen tussen 
diverse partijen activiteiten georganiseerd kunnen worden.  In paragraaf 2.1.1 is te lezen dat er in de 
huidige netwerksamenleving steeds meer initiatieven tot stand komen middels samenwerkingen 
tussen diverse partijen. Door het beschrijven van welke initiatieven er door wie zijn georganiseerd, 
kan tot inzichten leiden voor potentiële samenwerkingspartners.  
 
Paleiskwartier 20 jaar dichtbij 
In mei 2014 bestond de Wijk ‘Paleiskwartier’ 20 jaar. Om dit te vieren werd er het evenement 
‘Paleiskwartier 20 jaar dichtbij’ georganiseerd. Het programma is tot stand gekomen in 
samenwerking met bewoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, de gemeente en de provincie 
(Paleiskwartier Dichtbij, 2014). Het initiatief en de organisatie kwamen vanuit de Vereniging 
Paleiskwartier Wijkbelangen, deze bestaat uit alle eigenaren van de panden in het Paleiskwartier.  
Het evenement duurde 4 dagen en werd bijgewoond door alle betrokkenen uit het Paleiskwartier. 
(Paleiskwartier Dichtbij, 2014). 
 
Kunstenfestival Artibosch 
Om aan te sluiten op het twintigjarige bestaan van Het Paleiskwartier, organiseerde Kunstenfestival 
Artibosch een kunstmarkt op zaterdag 17 mei 2014 in de Leeghwaterlaan. Naast het traditionele 
kunstenfestival Artibosch die al 40 jaar in de binnenstad van Den Bosch plaatsvindt, vond dit nu voor 
het eerst elders plaats. Op deze kunstmarkt stond beeldende kunst en muziek centraal  
(Artibosch, 2014). 
 
Festival Shine 
Van 7 tot en met 17 mei 2015 organiseerde de stichting Jheronimus Bosch 500 een nieuw, 
multidisciplinair kunstfestival in het Paleiskwartier in Den Bosch. Het festival werd georganiseerd in 
samenwerking met de digitale werkplaats Wave of Tomorrow en Zuiderzin. Kunstfestival Shine is 
vergelijkbaar met het lichtkunstfestival Glow, hoewel Shine kleiner van aard is en er meer wordt 
ingespeeld op de interactie (Brabants Dagblad, 2015).  
 
Het festival biedt de bezoekers vooruitstrevende (speelse) kunst, korte en lange films, monumentale 
installaties en muzikale en culinaire invullingen. Het festival is een onderdeel van het internationale, 
culturele evenement Jheronimus Bosch 500. In 2016 zal dit zijn hoogtepunt bereiken door het 500ste 
sterfjaar van Jheronimus Bosch  (Ochsendorf, 2015). 
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5.3.4 Toekomstige evenementen in het 
Paleiskwartier 
 
Food truck festival TREK 
Van 10 tot en met 12 juli 2015 zal het 
Paleiskwartier worden omgetoverd tot een 
groot openluchtrestaurant met tientallen 
mobiele keukens. Het festival draait om 
eten, drinken, live muziek, theater en 
kleinkunst (Brabants Dagblad, 2015).  
 
5.3.5 Realisatie bioscoop en theater 
Naast de realisatie van de versmarkt zal er 
in het gebied bij de Hofvijver ook een hotel 
met 165 kamers worden gerealiseerd. De 
BV Paleiskwartier heeft een overeenkomst 
bereikt met de Steigenberger Groep over        Figuur 5.3.5 Schetsfoto theater Paleiskwartier 
 de exploitatie van een InterCity Hotel (Brabants Dagblad, 2015). Momenteel wordt er ook druk 
gepland om een luxe theater te bouwen bij de Hofvijver. Er lagen plannen om deze aan de Parade te 
realiseren, maar wanneer dit in het Paleiskwartier wordt gedaan, kan er 20 miljoen euro worden 
bespaard. Dit vanwege de betere bereikbaarheid, het niet hoeven proppen in beperkte ruimtes en 
het feit dat er een parkeerkelder gevestigd is (BN de Stem, 2013).  
            
5.3.6 Westerpark 
Het Westerpark is direct aan de Onderwijsboulevard gelegen. “Dit park vormt één van de groene 
longen van Den Bosch” aldus Adriaan van 
Mierlo.  Het is een gebied met veel groen 
en water, waar voldoende ruimte is voor 
recreatie. Het Westerpark heeft een 
ecologische functie voor degene die zich 
in de omgeving bevinden. Wanneer het 
lekker weer is zie je dat veel studenten 
van de Onderwijsboulevard zich in dit 
park begeven. Het park biedt de ruimte 
om er vrijetijdsactiviteiten te creëren, 
maar de vraag is dan wanneer je deze 
vrijetijdsactiviteiten moet doen. In de 
ruimtelijke structuurvisie ‘Stad tussen 
Stromen’ die de gemeente Den Bosch 
heeft opgesteld, staat dat men met het        Figuur 5.3.6 Westerpark 
ruimtegebruik zoveel mogelijk hinder wil voorkomen voor de omgeving. Het Westerpark ligt precies 
achter de onderwijsinstellingen en aan de andere kant staan woningen. Wanneer er hier iets 
georganiseerd zou worden, dan dient hier rekening mee gehouden te worden.  
        

5.4 Boschveld 
5.4.1 Ontstaansgeschiedenis Boschveld 
De bebouwing van Boschveld kende zijn start na de Tweede Wereldoorlog. De bebouwing van 
Boschveld, wat er voor de oorlog al als plan lag, gold als uitbreiding van de stad Den Bosch. Door de 
woningnood ten gevolge van de oorlog werden er hoofdzakelijk noodwoningen in de wijk geplaatst, 
welke achteraf grotendeels weer zijn afgebroken. Aan de Dieze ontstond een haven- en 
industrieterrein. Boschveld ontwikkelde zich tot een arbeiderswijk rond de naastgelegen bedrijven. In 
de jaren 60 en 70 verhuisde het merendeel van de bewoners naar andere wijken in de stad, waarna 
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gastarbeiders zich in Boschveld vestigde. Dit heeft er toe geleid dat Boschveld momenteel de meest 
culturele wijk van Den Bosch is (s-Hertogenbosch, 2014).  
 
5.4.2 Ruimtelijke structuur Boschveld 
Voor het Wijkplan Boschveld Beweegt is de huidige ruimtelijke structuur van Boschveld 
weergegeven. Voor dit wijkplan is de wijk in 4 delen onderverdeeld, namelijk: Hart en Lanen, 
Stationskwartier, Parkkwartier en Waterkwartier. Boschveld is grotendeels ontworpen na de Tweede 
Wereldoorlog, wat terug te zien is in de bouwstructuur van de wijk. De scheiding van functies als 
wonen, werken en voorzieningen werd in deze periode als uitgangspunt gezien (s-Hertogenbosch, 
2014). De 4 delen van de wijk Boschveld zullen nu verder worden toegelicht om te kijken wat de 
bestemmingsplannen hiervoor zijn. 
 

 Hart en Lanen 
Het winkelcentrum op de hoek van de Copernicuslaan en de Christiaan Huygensweg, de 
onderwijsinstellingen ‘basisschool Boschveld en speciaal onderwijs Het Overpad’ en het 
buurthuis vlakbij het winkelcentrum vormen de centrale voorzieningen in het gebied. Met 
het concept Hart en Lanen moeten er betere verbindingen met elkaar worden gelegd in de 
wijk. Bovengenoemde voorzieningen worden in het Wijkplan Boschveld Beweegt gezien als 
de centrale ontmoetingsplek vanwege het feit dat de verschillende kwartieren hier 
samenkomen (s-Hertogenbosch, 2014).  
 

 Stationskwartier 
Het Stationskwartier vormt het gebied tussen het station, het Paleiskwartier, de 
Copernicuslaan en de omgeving van de Edisonstraat. In de toekomst wordt er bij de 
Edisonstraat een verbinding gelegd met het nieuwe Hart. Ook in het Stationskwartier is er 
aandacht voor de sociale veiligheid. Het verouderde en vervallen straatbeeld zorgt voor 
sociaal onveilige plekken. Met het creëren van een groen straatbeeld moet dit worden 
verbeterd.  
 
Voor het creëren van vrijetijdsaanbod zijn hier geen specifieke gebieden te vinden die daar 
de mogelijkheid voor bieden. Op de hoek van de Edisonstraat en de Copernicuslaan is echter 
wel een voetbalkooi waar de studenten van de Onderwijsboulevard gebruik van zouden 
kunnen maken, dit is op loopafstand van de Onderwijsboulevard (s-Hertogenbosch, 2014). 
 

 Parkkwartier 
Het gebied tussen de Copernicuslaan, de Oude Vlijmenseweg en de Simon Stevinweg vormt 
het Parkkwartier. Het Parkkwartier ontleent haar naam aan het groen in en om het gebied. 
Het vormt de overgang van de wijk Boschveld naar het groene Westerpark. Het Parkkwartier 
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor woonfuncties. De doelstellingen voor dit gebied richten 
zich daarom ook hoofdzakelijk op het bouwen van aantrekkelijke woningen en het 
bevorderen van de sociale veiligheid in het gebied. Rondom het Westerpark is een buurt 
gebouwd met een diversiteit aan woningen, waar ook studentenwoningen zijn gerealiseerd 
(s-Hertogenbosch, 2014). De mogelijkheden voor het Westerpark zijn in paragraaf 5.3.6 al 
omschreven.  
 

 Waterkwartier 
Het gebied tussen de nieuwe Parallelweg, de Oude Vlijmenseweg en de Paardskerkhofweg 
 vormt het Waterkwartier. Dit gebied kenmerkt zich door het industriële karakter, waarbij de 
 monumentale panden van Grasso het meest in het oog springen. Tussen de Parallelweg en 
 het spoor ligt het EKP-terrein. De gebouwen die hier staan, staan deels leeg, maar zullen 
volgens Paul Masselink worden gebruikt voor het ontwikkelen van woon-en werkfuncties.   
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Het koesteren van de cultuurhistorische waarde van de industriële panden staat hoog in het 
vaandel. Wanneer de huidige gebruiker van het Grasso  gebouw het pand verlaat, kan het 
worden gebruikt voor stedelijke functies (’s-Hertogenboch, 2014). Zeker met het oog op de 
visie van de gemeente Den Bosch, waarbij men cultuurhistorische waarde wil gebruiken als 
inspiratiebron, kunnen er met dit gebouw in de toekomst mogelijkheden liggen. “Op dit 
moment is dit nog niet aan de orde, waardoor je hier geen aanbevelingen voor hoeft te doen. 
Het kan best dat het Grasso gebouw pas over 20 jaar leeg komt te staan. De wensen en 
behoeften van de studenten zijn dan allang veranderd, waardoor je aanbevelingen gedateerd 
zijn”, aldus Paul Masselink.   

 
De Parallelweg en Paarskerkhofweg zullen worden ingericht als groene wandel- en 
 fietsroutes om de verbinding van het station en de Brabanthallen te verbeteren. De 
 industriële sfeer van het gebied moet worden versterkt door de inrichting van de openbare 
 ruimte (s-Hertogenbosch, 2014). Zo kan dit bijvoorbeeld op de wandel- en fietsroute al terug 
komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.4.2 Onderverdeling wijk 
Boschveld 
 

 
5.4.3 Beleidsplan horeca 
In het beleidsplan horeca is aangegeven dat de uitbreiding van horecagelegenheden buiten de stad 
beperkt is. In de wijk Boschveld geldt daarom een consolidatiebeleid, wat betekent dat er geen 
vestigingsmogelijkheden voor nieuw horeca-aanbod wordt geboden (s-Hertogenbosch, 2014).   
 
5.4.4 Kunsthal Boschveld & Kings of Colors festival Den Bosch 
In de Paardskerkhofweg in de wijk Boschveld bevindt zich sinds 2013 de Kunsthal Boschveld. De 
nieuwe kunsthal is een onderdeel van de Stichting Wederzijds-kunst in context. Zij brengen kunst van 
ervaren kunstenaars met talentvolle, jonge kunstenaars bijeen. Deze kunstenaars kunnen hun 
hoogwaardige kunst exposeren in een industrieel gebouw. Kunsthal Boschveld wil een podium 
bieden voor filosofie, drama, muziek en daarnaast verbindingen leggen met kunstenaars en de wijk 
Boschveld (VVV s-Hertogenbosch, n.d.). Aan de Onderwijsboulevard zit de Academie voor Kunst en 
Vormgeving gevestigd, waardoor het voor hen interessant is om hier gebruik van te maken. In en om 
deze kunsthal zie je dat er allerlei creatieve activiteiten plaatsvinden. Zo werd er in 2013 het Kings of 
Color festival georganiseerd langs de spoorlijn bij de Paardskerkhofweg, waar de Kunsthal Boschveld 
is gevestigd. In 2014 werd dit festival aan de Tramkade georganiseerd, maar voor 2015 is er geen 
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geschikte plek gevonden om dit street art evenement plaats te laten vinden. Het evenement trok in 
2014 circa 4.500 bezoekers, waaruit blijkt dat de urban lifestyle erg populair is (Brabants Dagblad, 
2015). Creatieve activiteiten organiseren, kan daarom tot één van de mogelijkheden behoren.  
 
  

 

  
Figuur 5.4.4 Sfeerimpressie Kings of Color festival Den Bosch 2013 en 2014 
 

5.5 Het Industriehavenkwartier 
Het meest noordelijke deel van het plangebied westelijke spoorzone is het Industriehavenkwartier. 
Het is het gebied tussen de Dieze en de Industriehaven. Het gebied wordt gekenmerkt door de 
Brabanthallen en de Gruyterfabriek, waar zo’n 200 creatieve ondernemers in gevestigd zitten. In dit 
gebied speelt momenteel voornamelijk het upgraden van de Brabanthallen, daarbij hoort de 
bereikbaarheid, het bouwen van parkeervoorzieningen en het herinrichten van de openbare ruimte 
(Gemeente s-Hertogenbosch, 2013).  
 
Tevens dienen de Brabanthallen en de Gruyterfabriek zich meer te oriënteren op de Dieze en de 
Industriehaven. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat de oevers worden ontwikkeld tot 
aantrekkelijke wandelkades. De wandelroute vanuit het station naar de Brabanthallen en de 
Gruyterfabriek is momenteel erg onaantrekkelijk. Het creëren van een wandelboulevard, die leidt als 
rode draad door het gebied kan hier zorgen voor een verbinding binnen het gebied. Het aanleggen 
van een wandelboulevard is daarom één van de primaire ontwikkelingsplannen voor het westelijk 
spoorzonegebied (Mijn Mooi Brabant, 2014). 
 
Wat echter ontbreekt voor het gebied rondom de Industriehaven, is een duidelijk bestemmingsplan 
van de gemeente Den Bosch.  De Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer vroeg in 2013 dat 
de gemeente Den Bosch goed kon kijken naar de mogelijkheden voor nieuwe ligplaatsen voor de 
twaalf woonbootbewoners in de Industriehaven. Deze zouden verplaatst moeten worden om de 
Industriehaven te ontwikkelen (Brabants Dagblad, 2013). 
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Wanneer je als standaard voorbijganger langs het gebied komt, lijkt het op het eerste gezicht een 
haven voor industrieel gebruik. Het gedeelte achter de Brabanthallen en de Gruyterfabriek wordt niet 
meer gebruikt als laad- en losplaats voor schepen. De kade aan de Industriehaven leent zich daarom 
uitstekend als verblijfplaats voor bezoekers. Één van de doelstellingen van Mijn Mooi Brabant is 
daarom ook om een aantrekkelijke wandelboulevard naar de Industriehaven te maken. Dit heeft 
positieve gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied, waardoor deze versterkt wordt, aldus 
Adriaan van Mierlo 
 
5.5.1 Kreeft aan de Kade 
Op 21 juni 2014 werd het evenement Kreeft aan de Kade georganiseerd. Speciaal voor die dag werd 
er een tijdelijke route gecreëerd naar de Gruyterfabriek, waar een groot terras aan het water was 
aangelegd. Dit terras was een onderdeel van het pop-up restaurant. Het evenement werd 
georganiseerd door de ondernemers uit de Gruyterfabriek. Het moet een jaarlijks terugkerend 
evenement worden, waarbij de ondernemers uit de Gruyterfabriek de verbinding aan willen gaan 
met andere creatieve initiatieven uit de stad. (Brabants Dagblad, 2014).  
 
5.5.2 Landtong 
In de Industriehaven ligt een stuk landtong wat zelden wordt gebruikt. Het stuk landtong is 
gemeentelijke grond. Er liggen plannen om hier in de verre toekomst parkeergelegenheden voor de 
Brabanthallen te creëren, maar of dit door gaat is volgens Adriaan van Mierlo (directeur VIBA-Expo) 
nog allerminst zeker. In het kader van ‘tijdelijk anders bestemmen’ (zie meso-analyse: tijdelijk anders 
bestemmen, paragraaf 6.3) zou dit gebruikt kunnen worden voor diverse activiteiten. Er moeten dan 
wel gesprekken met de gemeente Den Bosch worden gevoerd om de mogelijkheden te bespreken. 
Momenteel is de verdeeldheid over de toekomstplannen nog vrij uiteenlopend. Of er in de toekomst 
dan ook parkeergelegenheden gerealiseerd gaan worden is nog maar de vraag. Een paar politieke 
uitspraken over dit plan op een rijtje: 

 Bossche Groenen: “wil autoverkeer ontmoedigen. Zoeken naar alternatieven geniet de     
                                  voorkeur”. 

 
 VVD: “openbaar vervoer moet beter benut worden, zodat er geen extra parkeergelegenheden    

                          benodigd zijn”. 
 

 Bosch Belang: “wonen moet boven parkeren gaan (met het oog op de woonbootbewoners)”. 
(Gemeente ’s-Hertogenbosch, 2013) 
 
Al met al geniet het stuk landtong in de Industriehaven de meeste voorkeur om aanbevelingen voor 
te doen. Het gebied sluit het beste aan op de visie die de gemeente Den Bosch in de ruimtelijke 
structuurvisie ‘Stad tussen Stromen’ heeft opgesteld. Met name de aanwezigheid van 
cultuurhistorische waarde (lees: de Gruyterfabriek), die ter inspiratie kunnen dienen, groen en water 
in de omgeving en de beperkte hinder die ermee gemoeid is, zijn van doorslaggevend belang voor de 
keuze. De hinder kan zitten in de 12 woonbootbewoners, die zich nu nog in de Industriehaven 
begeven, maar of deze hier blijven is nog de vraag. Stel: de woonbootbewoners blijven in de 
Industriehaven wonen, dan moet hier rekening mee worden gehouden. Dit zal later in de Ruimtelijke 
kwaliteit Matrix worden besproken.  
 
Er is gekeken of het water in de Industriehaven de mogelijkheid biedt voor gebruik. In de 
Industriehaven ligt een drukstation, wat bij grote hoeveelheden regen overstroomt, waardoor het 
water in de Industriehaven wordt vervuild. De kans dat er een zwemvergunning voor afgegeven 
wordt, is daarmee klein, aldus Paul Masselink.  
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5.5.3 Bereikbaarheid 
Vanaf de Onderwijsboulevard naar het 
Industriehavenkwartier is het ongeveer 12 
minuten lopen. Dit is een vrij grote afstand, 
waardoor het belangrijk is om een goede 
verbinding te creëren. Er wordt een 
wandelboulevard naar de Gruyterfabriek 
aangelegd, waardoor deze wandeling 
aantrekkelijker wordt gemaakt. De verbinding 
met het openbaar vervoer naar de 
Industriehaven is slecht. In figuur 5.5.2 is de 
verbinding met het openbaar vervoer naar dit 
gebied te zien. Er is geen bushalte in de buurt, 
waardoor men  20 minuten zou moeten lopen 
naar het gebied.  
 
      Figuur 5.5.2 Bereikbaarheid Industriehaven 
 

5.6 Deuteren 
Het bestemminsplan voor de wijk Deuteren is opgesteld om het verouderde bestemmingsplan te 
actualiseren. Op één ontwikkeling na krijgen alle bestaande functies in het gebied dezelfde 
bestemming als voorheen, wat ertoe leidt dat het meer een beheersplan dan een bestemmingsplan 
genoemd kan worden (Stam, 2012). Deze ontwikkeling heeft betrekking op een 
appartementencomplex aan de Berendonklaan. Er wordt aan gedacht dit appartementencomplex 
voor woonzorgappartementen te gebruiken (Stam, 2012). 
 
De wijk Deuteren biedt op één plaats vrijetijdsaanbod. Dit betreft een opengelegen grasveld waar 
voorzieningen als een speeltuin, een skatebaan en een basket- en voetbalveld zijn gevestigd. Het 
gebied ligt op loopafstand van de Onderwijsboulevard, wat deze voorzieningen toegankelijk maakt 
voor de studenten die hier zijn gevestigd. 
 
De wijk Deuteren biedt geen mogelijkheden om extra vrijetijdsaanbod te creëren, waardoor er geen 
aandacht aan dit gebied geschonken hoeft te worden.  
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5.7 Conclusie gebiedsanalyse 
In dit hoofdstuk werd het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch nader beschreven. Deze 
gebiedsanalyse moest antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: 
 

Hoe ziet het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch er uit? 

 
Het westelijk spoorzonegebied bestaat uit de wijken Boschveld, het Paleiskwartier, Deuteren en het 
Industriehavenkwartier. Het onderverdelen van het westelijk spoorzonegebied in wijken was van 
belang om te achterhalen welke bestemmingsplannen voor dit onderzoek benodigd waren.  
 
Aangezien de onderzoeksvraag breed opgevat kan worden, is er een onderverdeling naar subvragen 
gemaakt, welke nu nader toegelicht zullen worden.  
 

Wat is de visie van de gemeente Den Bosch op het gebied van ruimtelijke ordening? 

 
De gebiedsontwikkeling van het westelijk spoorzonegebied vraagt ten eerste om een helder beeld 
van het beleid dat de gemeente Den Bosch heeft uitgestippeld op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Wanneer er vrijetijdsaanbod wordt gecreëerd in het gebied, dan moet dit stroken met het 
beleid dat de gemeente Den Bosch heeft uitgestippeld. De visie die de gemeente Den Bosch in de 
ruimtelijke structuurvisie ‘Stad tussen Stromen’ heeft geformuleerd, luidt als volgt: “een compacte, 
complete, contrastrijke en duurzame stad”. In paragraaf 5.1 werden deze begrippen nader 
toegelicht. Bij de onderverdeling van deze begrippen, was te zien dat er binnen dit project niet op 
alle uitgangspunten ingespeeld kan worden. Zo heeft het begrip ‘compleet’ betrekking op de 
vervoersmogelijkheden van de stad. Onderstaand zijn de aandachtspunten geformuleerd waar 
rekening mee moet worden gehouden bij de conceptontwikkeling. 
 

 Het voeren van een grondbeleid dat is afgestemd op de ruimtelijke kwaliteit (compact); 
 Versterking van de groene hoofdstructuur (contrastrijk); 
 Het gebruiken van cultuurhistorische waarden die als inspiratie kunnen dienen voor de 

verdere ontwikkeling van gebieden (contrastrijk); 
 Een schone en veilige stad, met een goede balans tussen gezond- 

heid/veiligheid en hinder/gevaar, zorgvuldig ruimtegebruik, respect voor natuur en 
landschap en een zo verantwoord mogelijk gebruik van energie en grondstoffen (duurzaam); 

 Een compacte, complete en levendige stad waar ruimte, groen en water de boventoon 
voeren (duurzaam); 

 Een zorgvuldig ruimtegebruik naar hinder. Dit heeft betrekking op verkeer, industrie, 
recreatie etcetera (duurzaam). 

 

Wat zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Den Bosch voor de wijken in het westelijk   
spoorzonegebied? 

 
Voor het onderzoek zijn de bestemmingsplannen van de wijken Paleiskwartier, Boschveld en 
Deuteren geraadpleegd. Voor het Industriehavenkwartier was er geen bestemmingsplan 
beschikbaar. De informatie hiervan is voortgekomen uit diverse bronnen van het internet.  
De bestemmingsplannen voor de diverse deelgebieden/wijken zullen hier nader worden toegelicht. 
 
Paleiskwartier 
Het bestemmingsplan van het Paleiskwartier richt zich op de mogelijke vestiging van een 
horecagelegenheid onder een appartementencomplex aan de Spiegeltuin 1. Interessanter binnen het 
Paleiskwartier is de ontwikkeling van het gebied rond de Hofvijver. Dit gebied is direct aan de 
Onderwijsboulevard gelegen en zal zich ontpoppen tot recreatiegebied. Het Scheddakengebouw, dat 
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aan de Hofvijver gelegen is, zal worden gebruikt als versmarkt. De gemeente Den Bosch heeft een 
subsidie gekregen om een evenementenplein bij het Scheddakengebouw te ontwikkelen. Dit 
evenementenplein heeft als primaire doelstelling om er evenementen met het thema ‘voeding’ te 
realiseren. Overigens zullen de mogelijkheden hier beperkt zijn aangezien het gebied bebouwd wordt 
met een groot hotel en bioscoop/theater. Met het oog op de beperkte hinder (visie gemeente Den 
Bosch) zullen de mogelijkheden hier beperkt zijn.  
 
Precies achter de Onderwijsboulevard is het Westerpark gelegen. Dit park vormt één van de groene 
longen van Den Bosch. Het is een gebied met veel groen en water met een ecologische functie voor 
de omgeving. Het gebied kan worden gebruikt voor diverse vrijetijdsactiviteiten, maar ook hier geldt 
dat er rekening met hinder gehouden moet worden.   
 
Boschveld 
De wijk Boschveld valt onder te verdelen in Hart en Lanen, Stationskwartier, Parkkwartier en het 
Waterkwartier. Het bestemmingsplan van de wijk Boschveld richt zich bij Hart en Lanen, 
Stationskwartier en het Parkkwartier primair op het verbeteren van verbindingen, het bouwen van 
aantrekkelijke woningen en de sociale veiligheid verbeteren door het straatbeeld te vergroenen. De 
wijk Boschveld leent zich op dit moment niet voor vrijetijdsaanbod. Wellicht in de toekomst, 
wanneer het industriële Grasso-gebouw leeg komt te staan, kan er hier vrijetijdsaanbod worden 
gecreëerd. Uit het bestemmingsplan Boschveld Beweegt blijkt dat dit gebouw dan voor stedelijke 
functies gebruikt mag worden.  
 
Het Industriehavenkwartier 
In het Industriehavenkwartier speelt voornamelijk het upgraden van de Brabanthallen door het 
verbeteren van de bereikbaarheid en het realiseren van extra parkeervoorzieningen. De oever 
moeten worden ontwikkeld tot een aantrekkelijke wandelboulevard om een verbeterde verbinding 
met het station te creëren. Op het gebied van de ontwikkeling van vrijetijdsaanbod is dit gebied 
uitermate geschikt. Voornamelijk het grote stuk landtong dat in de Industriehaven gelegen is, zou 
gebruikt kunnen worden voor vrijetijdsactiviteiten. Er moet echter wel rekening gehouden worden 
met het feit dat het water niet gebruikt kan worden om te zwemmen. Voor het ontwikkelen van het 
gebied rond de Industriehaven dienen de woonbootbewoners in de Industriehaven te verplaatsen. 
De gemeente Den Bosch moet dan op zoek gaan naar alternatieve ligplaatsen voor de 
woonbootbewoners, waar sowieso al sprake van is.  
 
Deuteren 
De wijk Deuteren biedt geen mogelijkheden tot het creëren van vrijetijdsaanbod. Het gebied beschikt 
niet over de ruimte om extra vrijetijdsvoorzieningen te creëren, waardoor dit gebied verder buiten 
beschouwing gelaten wordt.  
 

Wat is er momenteel allemaal al op het gebied van vrije tijd? 

 
Op het gebied van vrijetijdsaanbod is er voor de studenten van de Onderwijsboulevard momenteel 
erg weinig te doen. Dichtbij de Onderwijsboulevard zitten diverse horecagelegenheden gevestigd, 
waar studenten in de tussenuren of na school iets kunnen eten of drinken. Verder zie je een aantal 
evenementen ontstaan in het Paleiskwartier en de Industriehaven. Deze evenementen komen tot 
stand door samenwerkingen tussen diverse partijen uit het gebied. Dit kan gebruikt worden als 
inspiratiebron. Het is moeilijk te zeggen wat er nu echt ontbreekt aan vrijetijdsaanbod zonder dat er 
informatie over  de doelgroep is. Het doelgroeponderzoek moet uitwijzen wat er nu echt mist op het 
gebied van vrije tijd. 
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Welke gebieden lenen zich het meest voor het realiseren van vrijetijdsaanbod? 

 
In figuur 5.7 is een plattegrond te zien, waar de meest kansrijke gebieden voor vrijetijdsactiviteiten in 
het geel zijn weergegeven. De meest kansrijke gebieden zijn te vinden in het Paleiskwartier (de 
Hofvijver en het Westerpark) en in het Industriehavenkwartier (het stuk landtong). Uit deze gebieden 
is het stuk landtong in het Industriehavenkwartier gekozen voor de ontwikkeling van 
vrijetijdsvoorzieningen. De ontwikkeling van vrijetijdsvoorzieningen in dit gebied stroken het meeste 
met de visie van de gemeente Den Bosch op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo is het een 
gebied, waar cultuurhistorische waarden gebruikt kunnen worden, kunnen groen en water de 
boventoon voeren en is er beperkte hinder voor omwonenden. In dit onderzoek moet er verder 
worden gekeken wat de vraag vanuit de studenten van de Onderwijsboulevard is, zodat er een 
passend vrijetijdsconcept in dit gebied ontwikkeld kan worden. 
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Figuur 5.7 Kansrijke gebieden binnen westelijke spoorzone Den Bosch



6 – De externe analyse 

6.1 DESTEP-analyse 
In deze paragraaf zullen de maatschappelijke trends en ontwikkelingen, oftewel de macro trends en 
ontwikkelingen worden omschreven. Deze zullen aan de hand van de DESTEP-analyse worden 
beschreven met daarbij uitgelegd op welke manier zij relevant kunnen zijn binnen dit onderzoek.  

 
6.1.1 Demografische trends en ontwikkelingen 
 
Cultureel divers: nieuwe burgers uit diverse landen 
De trend van de afgelopen vijftig jaar, waarbij er meer mensen immigreren dan emigreren, zet zich 
nog steeds door. Doordat de herkomst van de immigranten verandert, stijgt de diversiteit in 
culturen. In 2010 emigreerden er 120.000 mensen en immigreerden er 150.000 naar Nederland. Het 
CBS verwacht dat dit aantal in 2015 licht zal dalen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, 2014).  
 
Door de stijging in culturele diversiteit in Nederland zal het voor gemeenten moeilijker worden om te 
communiceren met de bevolking. Iedere cultuur heeft zijn eigen normen, waarden en 
omgangsvormen, waardoor men de communicatie moet afstemmen op de doelgroep (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2014). Cultureel belang is één van de aspecten uit de 
Ruimtelijke kwaliteit Matrix, waardoor de multiculturele samenleving meegewogen moet worden bij 
de conceptontwikkeling.  
 
Tweedeling in leefstijlen 
In Nederland bestaat er een groot verschil in leefstijl en gezondheidsontwikkeling. Dit verschil is 
gerelateerd aan sociaal-economische status van een individu. Er valt waar te nemen dat mensen uit 
een lagere inkomensklasse zich minder gezond voelen, vaker langdurige beperkingen en meer 
chronische aandoeningen hebben (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2014). 
Dit heeft te maken met een ongezonde leefstijl die mensen uit een lage inkomensklasse er op  
nahouden.  
 
Gezondheid is één van de begrippen die terugkomt in de Ruimtelijke kwaliteit Matrix. Hierop 
inspelen, is daarom zeer relevant. 
 
6.1.2 Economische trends en ontwikkelingen 
 
Minder rijk: afname inkomen en vermogen 
Het aantal huishoudens dat in armoede leeft, is sinds 2010 toegenomen. De economische crisis en de 
afname in werkgelegenheid als gevolg hiervan zijn de grootste oorzaak van deze trend. De kans op 
armoede is het grootst bij eenoudergezinnen, alleenstaande tot 65+, lager opgeleide 
hoofdkostwinners, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers. Deze huishoudens bevinden 
zich voornamelijk in de grote Nederlandse steden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, 2014).  
 
Voor jongeren uit arme gezinnen zijn HBO en universitaire opleidingen minder toegankelijk dan voor 
jongeren uit rijkere gezinnen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat jongeren met een havo-
diploma uit een arm gezin minder snel naar het hoger onderwijs gaan (Cursor, 2013). Daarnaast is 
sociale uitsluiting van studenten met geldgebrek een probleem. Zij kunnen vanwege hun financiële 
situatie vaak niet deelnemen aan bijvoorbeeld uitjes of zich inschrijven bij een sportclub (Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2014).   
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Ruimtelijke kwaliteit moet voor iedereen zijn. Deelname en toegankelijkheid is daarom ook in de 
Ruimtelijke kwaliteit Matrix opgenomen. Hier moet op in worden gespeeld.   
 
6.1.3 Sociaal-culturele trends en ontwikkelingen 
 
De betekeniseconomie 
Volgens Kuiper en Smit (2011) zijn we getransformeerd van een beleveniseconomie naar een 
betekeniseconomie. Hierbij gaat het om de doelgroep iets te laten beleven dat hen een goed gevoel 
geeft, omdat het goed is voor henzelf of de maatschappij. Betekenis aan een concept toevoegen, 
zorgt voor een emotionele binding met de doelgroep, waardoor loyaliteit ontstaat (Kuiper & Smit, 
2011).  
 
Met het doelgroeponderzoek onder de studenten van de Onderwijsboulevard moet worden 
achterhaald waar men waarde aan hecht, wat de behoeften en de vrijetijdsmotieven van hen zijn. 
Door hier op in te spelen, ontstaat een betekenisvol concept.  
 
Op maat: ieder mens is uniek 
Er valt een ontwikkeling waar te nemen, waarbij het standaard aanbod aan voorzieningen plaats 
maakt voor een persoonlijke invulling. De individualisering, kennis en een groter wordende 
diversiteit in leefstijlen en culturen zijn hiervan de primaire reden (Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties, 2014). De bevolking mag daarom niet als homogeen worden beschouwd. Een 
goed en gedegen doelgroeponderzoek is daarom zeer relevant om in te spelen op de vragersmarkt.  
 
Netwerksamenleving 
De fysieke leefomgeving krijgt steeds meer vorm in samenwerkingen tussen partijen. De overheid is 
lang niet meer degene die alles van bovenaf beslist, maar is één van de partners om 
maatschappelijke opgaven te vervullen. Tijdelijke en nieuwe samenwerkingsverbanden passen hierbij 
(Rijksoverheid, 2014).  
 
Het project Mijn Mooi Brabant is hier natuurlijk het ultieme voorbeeld van. De overheid werkt samen 
met initiatiefnemers om de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Brabant te versterken. Daarbij worden 
onderwijsinstellingen betrokken om samen aan maatschappelijke opgaven te werken.  
In paragraaf 5.3.3 is te lezen dat het evenement 20 jaar Paleiskwartier Dichtbij werd georganiseerd 
door een samenwerking tussen de overheid, bedrijven, pandeigenaren en de onderwijsinstellingen. 
Ook binnen dit project moet er daarom worden gekeken naar relevante samenwerkingspartners die 
het project kunnen ondersteunen. Bij de aanbevelingen zal hier verder op ingegaan worden.  
 
Vrijwilligerswerk 
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het aantal Nederlanders dat 
vrijwilligerswerk doet gelijk is gebleven: 2 op de 5. Mensen die vrijwilligerswerk doen, besteden daar 
gemiddeld één uur per week aan. Dit zijn voornamelijk mensen van middelbare leeftijd met hoge 
inkomens, hoogopgeleiden, autochtonen en kerkgangers. 75% van de vrijwilligers zegt 
vrijwilligerswerk te doen om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe mensen te leren kennen (NRC, 
2014). 
 
Er kan niet vanuit worden gegaan dat de overheid zomaar een initiatief subsidieert. De kans dat er 
vrijwilligers nodig zijn, is daarom zeker niet uit te sluiten. Met bovenstaande informatie kan er 
gerichter worden gezocht. 
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6.1.4 Technologische trends en ontwikkelingen 
 
Smartphone/tablet en Social Media 
Het aantal Nederlanders met een smartphone of tablet is ook in 2014 weer flink gestegen. Circa 10 
miljoen mensen hebben een smartphone of tablet, evenveel als dat er een laptop hebben  
(GFK, 2014). Deze smartphones en tablets zorgen ervoor dat we altijd up-to-date zijn. Zeker met het 
oog op het Social Media gebruik. Op dit gebied is in 2015 nog steeds Facebook het meest gebruikte 
sociale medium met zo’n 9,4 miljoen gebruikers (Redmax, 2015). Social Media kunnen voor dit 
project worden gebruikt om een beleving te creëren, zowel voor, tijdens als na de belevenis. In het 
doelgroeponderzoek moet er daarom achterhaald worden via welke kanalen men zich voornamelijk 
oriënteert op vrijetijdsactiviteiten.   
 
6.1.5 Ecologische trends en ontwikkelingen 
 
Groen en water in de gebouwde omgeving 
Een groene en waterrijke leefomgeving is zeer belangrijk voor het ervaren van de ruimtelijke 
kwaliteit. Zeker met het oog op de trend ‘regionalisering’ waarbij steeds meer mensen naar de 
steden trekken. Deze mensen hebben wel de behoefte aan groen, maar verlaten zelden de stad om 
de natuur op te zoeken, waardoor zij te weinig groen in hun omgeving ervaren (Bade & Smid & 
Tonneijck, 2011). Volgens Bade & Smid & Tonneijck (2011) heeft groen en water in de omgeving 
positieve effecten op het welzijn van een mens. Zo zorgt vergroening van de leefomgeving voor een 
afname van 15% in gevallen van overgewicht of obesitas en een afname van 10% in het gebruik van 
antidepressiva. Door het creëren van een groene leefomgeving kan er dus geld worden gespaard op 
kosten voor de zorg.  
 
Er is gekozen om aanbevelingen voor een concept in de Industriehaven te doen. Op deze manier 
wordt er op het eerste element (een waterrijk gebied) al ingespeeld. Er zou aan gedacht kunnen 
worden om groen toe te voegen, waardoor er op deze trend wordt ingespeeld.  
 
6.1.6 Politiek-juridische trends en ontwikkelingen 
 
Het nieuwe leenstelsel 
Vanaf 1 september 2015 gaat een nieuw stelsel voor de studiefinanciering van start. Dit nieuwe 
stelsel heeft enkel betrekking op de studenten van HBO- en universitaire opleidingen. Voor hen geldt 
dat de basisbeurs verdwijnt. In plaats van de basisbeurs kunnen deze studenten maandelijks € 1016,- 
lenen voor collegegeld en levensonderhoud. Dit bedrag is inclusief een aanvullende beurs van € 378,- 
voor studenten met minder draagkrachtige ouders. Deze aanvullende beurs wordt een gift wanneer 
men binnen 10 jaar het diploma behaald. Het geleende bedrag moet binnen een tijdsbestek van 35 
jaar worden afgelost (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, n.d.). 
 
Voor MBO-ers blijft de basisbeurs bestaan. MBO-ers onder de 18 jaar krijgen een 
studentenreisproduct (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, n.d.). 
 
Deze ontwikkeling is relevant om meerdere redenen. Zo wordt het reizen voor minderjarige MBO-ers 
beter geregeld. Waar zij nu nog betalen voor het openbaar vervoer, daar kunnen zij vanaf 2017 gratis 
reizen. Voor studenten van het HBO en de universiteit wordt het aantrekkelijk om te lenen. Door een 
verhoging van de aanvullende beurs voor studenten met ouders die een laag inkomen hebben, kan 
het voor hen aantrekkelijker worden om te gaan studeren. Een ander gevolg van het leenstelsel kan 
zijn dat studenten maximaal gaan lenen. Niet alleen om het collegegeld en levensonderhoud te 
betalen, maar ook voor hun vrijetijdsbesteding. Zeker nadat de aflossingstermijn van 15 jaar naar 35 
jaar is veranderd.  
 



 

Onderzoeksrapport bruisende spoorzone Den Bosch 
Carl van Miert - 113270 

58 

Regionale netwerken: meer samenwerken in regio’s als gevolg van decentralisatie 
Als gevolg van de toenemende mate van decentralisatie binnen Nederland is het voor gemeenten 
steeds meer van belang om regionaal samen te werken. Dit kan zijn met andere gemeenten, maar 
ook bijvoorbeeld met zorginstellingen, bedrijven en burgers. Door de decentralisatie moeten 
gemeenten steeds meer en moeilijke taken uitvoeren. Vanwege de beperkingen die gemeenten 
hebben, kiezen zij voor samenwerkingen om zo kennis en inkoopkracht te delen (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2014).  
 
Hoewel de decentralisatie vanaf 2015 betrekking heeft op jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 
langdurig zieken en ouderen kan het toch van invloed zijn op dit project. De gemeente krijgt minder 
tijd, waardoor er samenwerkingsverbanden gecreëerd moeten worden. Hiervan was het evenement 
20 jaar Paleiskwartier Dichtbij een voorbeeld (zie paragraaf 5.3.3). 
 
Citymarketing 
Volgens (http://infonu.nl) draait citymarketing  om het versterken van het imago en de identiteit van 
een stad of dorp.  Het kan als doel hebben om de leefbaarheid te verbeteren, een 
saamhorigheidsgevoel te creëren of de gemeente aantrekkelijker te maken voor bezoekers of voor 
bedrijven die zich er willen vestigen. Evenementen zijn een goed voorbeeld om als tool te gebruiken 
voor city marketing. Zo staat Eindhoven bekend als high tech city door onder meer evenementen als 
Glow Eindhoven en STRP festival. Dit zorgt ervoor dat bedrijven uit deze sector zich hier graag 
vestigen. Zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven, kenmerkt Den Bosch zich als een 
Cultuurstad. Wellicht liggen er mogelijkheden om hier iets mee te doen.  
 
Hand op de knip: minder inkomsten en hogere uitgaven 
Door de lage economische groei en de hoge werkloosheid dalen de inkomsten en stijgen de uitgaven. 
Zo dalen bijvoorbeeld de inkomsten uit belastingen en stijgen de uitgaven aan uitkeringen. Om het 
begrotingstekort terug te brengen, is er afgesproken te bezuinigen. Deze bezuinigingen worden 
voornamelijk doorgevoerd op de zorg, sociale zekerheid en collectieve voorzieningen (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2014). 
 
De bezuiniging op collectieve voorzieningen is iets om rekening mee te houden. Voor het project 
spoorzone Den Bosch is er € 200.000,- vrijgemaakt. Dit geld zal primair worden besteed aan het 
aanleggen van een wandelboulevard en het realiseren van meer groen in het gebied. Wanneer de 
overheid potentie ziet in het concept, dan zijn zij wellicht bereid om er meer geld in te investeren. Dit 
is natuurlijk niet vanzelfsprekend, waardoor er op zoek moet worden gegaan naar 
samenwerkingspartners om het concept, al dan niet nodig, te financieren.   

 
6.2 Een blik op referentieprojecten 
In deze paragraaf zullen er een aantal spoorzonegebieden in de directe omgeving van Den Bosch 
worden bekeken. Hiermee zal er antwoord worden gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 
 

“Hoe ziet de externe omgeving van spoorzone Den Bosch eruit?” 
- Hoe gaan andere steden om met de invulling van de niet-centrumzijde van de spoorzone?  

 
Het verbeteren van de spoorzonegebieden is een fenomeen dat in veel grote Nederlandse steden 
speelt. Er zal worden gekeken hoe andere steden met deze ontwikkelingen omgaan. Daarbij wordt er 
voornamelijk gekeken naar de ontwikkeling van de niet-centrumzijde van deze spoorzones. Het is 
belangrijk om naar ‘concurrerende’ steden te kijken, omdat je er ideeën van kunt opdoen of er 
kunnen aanknopingspunten worden gevonden, die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek. In 
deze paragraaf zullen de andere grote Noord-Brabantse steden ‘Tilburg’ en ‘Breda’ worden 
geanalyseerd. Hoewel de plannen voor deze spoorzones zich richten op wonen, werken, leren en 

http://infonu.nl/
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vrije tijd, zal er hier alleen worden besproken wat er op het gebied van vrije tijd speelt aangezien het 
overige niet relevant is voor dit onderzoek.  

 
6.2.1 Spoorzone Tilburg 
Spoorzone Tilburg is een ontwikkelingsgebied van 75 hectare groot. Het ontwikkelingsgebied loopt 
vanaf Westpoint tot het Interpolisgebouw en ligt uitgestrekt over 3 kilometer. Tilburg ziet hier de 
kans om de binnenstad te verrijken en de economische betekenis van de stad te vergroten. De 
gemeente Tilburg wil hier een broedplaats voor kennis en innovatie creëren met onderwijs, 
ondernemers en particulieren. Dit zal worden gecombineerd met een plek waar ruimte ontstaat voor 
wonen, werken , leren en uitgaan (Spoorzone 013, n.d.). Het spoorzonegebied van Tilburg wordt 
gekenmerkt door oude industriële gebouwen, welke zijn herbestemd of nog herbestemd moeten 
worden. Wat zich op het gebied van vrijetijdsaanbod in het gebied afspeelt, zal nu verder worden 
toegelicht.  
 
Vrijetijdsaanbod 
Hall of Fame 
De Hall of Fame is een industrieel pand achter het station dat is opgericht door Tilburgse jongeren. 
Dit met het doel diverse subculturen bij elkaar te brengen. Op die manier inspireren en stimuleren de 
jongeren elkaar. De Hall of Fame biedt een 
skatepark, oefenruimtes en een podiumzaal, 
maar men komt hier ook om te leren. In de 
Hall of Fame worden er diverse culturele en 
creatieve workshops en cursussen 
aangeboden voor onderwijsinstellingen, 
bedrijven en particulieren. Tevens biedt de 
Hall of Fame beginnende organisaties de kans 
om een programma te ontwikkelen voor 
culturele en muzikale evenementen 
(Spoorzone 013, n.d.).    Figuur 6.2.1 Sfeerimpressie cultureel festival   
                                                                                     spoorzone Tilburg 
Evenementen 
In het spoorzonegebied van Tilburg is in de afgelopen jaren het één en ander gebeurd op het gebied 
van evenementen. Industriële panden worden omgetoverd tot evenementenlocaties, waarmee men 
zich volgens (http://hall-fame.nl) richt op de Oost-Duitse stijl van evenementenlocaties. De 
industriële panden waar momenteel de Hall of Fame en Club Smederij gevestigd zitten, zijn hier het 
ultieme voorbeeld van. Steeds meer worden hier dance evenementen georganiseerd voor jongeren, 
waardoor het uitgaansleven van de binnenstad wordt verrijkt.  
 
Naast de Hall of Fame en Club Smederij bevinden zich in het spoorzonegebied ook nog de 
evenementenlocaties ‘De Koepelhal’ en ‘De Wagenmakerij’. De Koepelhal is een oude fabriekshal 
waar evenementen met ruim 2500 
bezoekers mogelijk zijn. Grenzend aan De 
Koepelhal ligt De Wagenmakerij, waar nog 
eens 5500 vierkante meter voor 
evenementen beschikbaar is. Zo worden 
hier de multiculturele markt ‘Bazouq’, de 
kunstmanifestatie ‘Biënnale Brabant’, maar 
ook veel zakelijke evenementen 
georganiseerd (Spoorzone 013, n.d.).   Sinds 
2014 is ook het multiculturele festival 
Mundial naar de spoorzone verhuisd.            Figuur 6.2.1.1 De Koepelhal 
 

http://hall-fame.nl/
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Je ziet dat er op het gebied van vrije tijd voornamelijk aandacht wordt besteed aan de multiculturele 
samenleving. Daarnaast heeft de Tilburgse spoorzone met de industriële gebouwen een eigen 
identiteit. Een identiteit die vergelijkbaar is met Oost-Berlijn, waar veel uitgaansgelegenheden in 
industriële panden gevestigd zijn. Dit heeft er in Tilburg toe geleid dat er een nieuw uitgaansgebied is 
ontstaan, waar veel animo voor is. Ook de Industriehaven in Den Bosch heeft zijn eigen identiteit. 
Deze identiteit gebruiken bij de conceptontwikkeling kan daarom zeer relevant zijn om jezelf te 
onderscheiden.     
 
6.2.2 Spoorzone Breda 
Ook in Breda is de gemeente volop in beweging om de stad een economische boost te geven. De 
gemeente Breda gaat in de toekomst de nadruk leggen op city making in plaats van op city 
marketing. Het is een concept dat verder gaat dan alleen het promoten van de stad. Het moet de 
stad een eigen identiteit geven, waarvoor mensen de stad willen bezoeken. Hierbij staan cultuurgoed 
en beeldcultuur hoog in het vaandel. (Ernst & Dopheide, 2014). Momenteel is de bouw van het nieuw 
centraal station in een vergevorderd stadium. Maar niet alleen de ontwikkeling van het centraal 
station van Breda is er aan de 
orde. Ook de verbinding met de 
binnenstad en de ontwikkeling 
van de niet-centrumzijde van de 
spoorzone zijn aan de orde van 
de dag. In het kader van dit 
onderzoek zal er alleen worden 
ingegaan op hetgeen er op het 
gebied van vrije tijd in de niet-
centrumzijde van de spoorzone 
speelt.  
         Figuur 6.2.2 Belcrum Beach 
Belcrum Beach 
De niet-centrumzijde van de spoorzone Breda, ook wel Breda Noord, is een omvangrijk gebied waar 
diverse spelers gevestigd zitten. Wonen, werken, leren en recreëren gaan er samen. Ook in dit 
gebied zie je nu nieuwe dingen ontstaan. De gemeente Breda stelt, dat er op het gebied van vrije tijd 
voornamelijk aandacht besteed dient te worden aan de ontwikkeling van de Mark (het water) en 
watergebonden activiteiten (Gemeente Breda, 2013).  
Zo  opende Belcrum Beach in 2013 haar deuren. Dit initiatief is tot stand gekomen door de Stichting 
Braak, waar geen subsidies aan te pas zijn gekomen. Ieder jaar als het seizoen begint, wordt er op het 
industriële terrein aan de Mark een strand met diverse voorzieningen gerealiseerd. Dit geheel met 
restmaterialen en vrijwilligers, zodat iedereen er kan recreëren.  
 
Pier 15 
In een oude, industriële loods (Pier 15) bij 
Belcrum Beach heeft zich een skatehal 
gevestigd. In samenwerking met diverse 
kunstenaars is deze skatehal vormgegeven tot 
een waar kunstwerk. Naast deze functie wordt 
de loods ook gebruikt voor dance 
evenementen.  
 
   Figuur 6.2.2 Pier 15 
   skatepark 
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Electron 
De Stichting Electron is gevestigd in een herbestemd industrieel pand. De Stichting Electron is 
opgericht om een podium te bieden voor alles en iedereen die zich bezig houdt met kunst en 
vormgeving. Electron is een plaats waar kunstenaars, opleidingen, culturele instellingen en publiek 
met elkaar in aanraking komen. Naast werkplaatsen voor kunstenaars worden er ook publieke 
ruimtes aangeboden voor diverse activiteiten, zoals culinaire evenementen of dance evenementen. 
De Stichting Electron werkt samen met overheden en diverse (culturele) instellingen  
(Electron Breda, n.d.).  
 
De Faam 
De Faam is een groot industrieel pand, direct achter het centraal station gelegen. Tot 2013 was De 
Faam een grote snoepfabrikant van onder andere drop, pepermunt en winegums. Ook dit industrieel 
pand wordt hergebruikt voor nieuwe functies. Voor de invulling van het pand zijn er momenteel 
ondernemers gevonden die zich in De Faam willen vestigen. Zo heeft zich er de grootste 
paintballbaan van de Benelux zich er gevestigd en is er een groot indoor trampolinepark geopend. 
Tevens zullen er muziekevenementen in De Faam gaan plaatsvinden.   
 

6.3 Trends op meso niveau 
In deze paragraaf worden trends en ontwikkelingen op meso niveau beschreven. Hierbij gaat het om 
de bedrijfstak waarin men zich begeeft, in  dit geval gaat het daarom voornamelijk over spoorzones 
en haar omgeving en de ruimtelijke kwaliteit daarvan.  
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Net zoals in de rest van Nederland is de ruimtelijke kwaliteit een speerpunt van de provincie Noord-
Brabant. Het gaat er hierbij om een hoge gebruikerswaarde voor meerdere functies te creëren. 
Daarbij moet de belevingswaarde goed zijn en moet het waarde voor de toekomst hebben. Volgens 
de website (http://mijnmooibrabant.nl) gaat het bij ruimtelijke kwaliteit om de vraag: “Hoe zorg je 
ervoor dat ruimtelijke ingrepen de herkenbaarheid van het landschap en de identiteit van dorpen en 
steden versterken? En dat er tegelijkertijd ruimte geboden wordt aan innovatie en aan de 
toekomstige wensen van de samenleving?”  
 
Het project spoorzone Den Bosch richt zich op de ruimtelijke kwaliteit. In het gebied ontbreekt het 
hem aan verbindingen en bruisende activiteiten. Deze kunnen een levendiger gebied 
bewerkstelligen.  
 
Tijdelijk anders bestemmen 
Tijdelijk anders bestemmen is een nieuw ruimtelijk concept. Tijdelijk anders bestemmen geeft 
ongebruikte gebieden nuttige functies, maar houdt deze gebieden op de langere termijn beschikbaar 
voor toekomstige functies, die vaak nog onzeker zijn. Tijdelijk anders bestemmen is er in vele 
variaties, zo zijn er voorbeelden van tijdelijke recreatie, tijdelijk groen, tijdelijke cultuur of tijdelijke 
energie (Rijkswaterstaat, n.d.). In paragraaf 4.5.2 werd er een voorbeeld van het stuk landtong in de 
Industriehaven gegeven. Dit is een nu nog ongebruikt stuk land, waarvan de toekomstige functie nog 
niet geheel duidelijk is. Dit stuk landtong zou daarom uitstekend gebruikt kunnen worden, mits er 
afspraken gemaakt kunnen worden met de gemeente Den Bosch.  
 
Pop-up 
Nederlandse winkelcentra hebben steeds meer te kampen met leegstand van winkelpanden. Met 
pop-up stores wordt hier steeds meer op ingespeeld. Pop-up stores zijn tijdelijke winkels, waardoor 
mensen tijdelijk kennis kunnen maken met de producten van bijvoorbeeld een online webwinkel. 
Een pop-up is niet alleen mogelijk in de vorm van winkels. In paragraaf 4.5.1 en 5.2.2 werden 
voorbeelden als het pop-up restaurant Kreeft aan de Kade en het jaarlijks terugkerende Belcrum 
Beach in Breda gegeven.  

http://mijnmooibrabant.nl/
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Vrijetijdsactiviteiten die in de toekomst wellicht georganiseerd kunnen worden in de westelijke 
spoorzone van Den Bosch hoeven daarom niet per se een permanent karakter te hebben, maar het 
kan ook tijdelijk van aard zijn. In het gebied ontbreekt het aan bruisende activiteiten, waar pop-up 
activiteiten een goede optie voor zijn om dit te verbeteren.  
 
Kunst en cultuur belangrijk in de openbare ruimte 
Noord-Brabant heeft een rijke cultuur die belangrijk is voor de Brabantse identiteit en samenleving. 
Naast inspiratie en amusement kunnen kunst en cultuur ook zorgen voor reflectie, verbinding en een 
prettigere leefomgeving (Provincie Noord-Brabant, n.d.). Ook in andere Nederlandse 
spoorzonegebieden zie je dat men zich bezighoudt met kunst en cultuur in de openbare ruimte. In 
paragraaf 5.2 werd er bijvoorbeeld ingegaan op de spoorzone van Tilburg, waar de gemeente zich 
met diverse activiteiten richt op kunst en cultuur. Ook in Breda wordt er veel waarde gehecht aan de 
kunst en cultuur van de stad. Zo worden er thema’s als Van Gogh, de Tachtigjarige oorlog en Breda 
Nassaustad gebruikt om verbindingen te leggen (Gemeente Breda, 2013). 
 
In de interne analyse was te lezen dat er in Den Bosch ook veel waarde wordt gehecht aan kunst en 
cultuur. Zo was te zien hoe populair het Kings of Color festival is geweest in 2013 en 2014. 
Activiteiten waarbij kunst en cultuur terugkomt, zou daarom een goede optie kunnen zijn mits de 
doelgroep hier om vraagt. 
 
Openluchtbioscopen 
Een fenomeen dat in opkomst is, zijn de openluchtbioscopen. Zeker met de komst van een theater in 
het Paleiskwartier is deze trend iets om wellicht op in te spelen. Zo werd er op 4 oktober 2014 een 
openluchtbioscoop gerealiseerd achter het station in Hilversum. Deze openluchtbioscoop stond 
geheel in het teken van de grote JT bioscoop die zich daar in oktober 2014 gevestigd heeft  
(Dichtbij, 2014). Niet alleen in Hilversum, maar ook bijvoorbeeld in Amsterdam vind je jaarlijks van 
juli tot september diverse openluchtbioscopen, bijvoorbeeld in een park of op de Uitmarkt.  
 
In de westelijke spoorzone van Den Bosch zouden dit soort openluchtbioscopen gerealiseerd kunnen 
worden, bijvoorbeeld in het Westerpark.  
 
Crowdsourcing 
Crowdsourcing is het online benutten van de kennis, kunde en creativiteit van een grote groep 
mensen (Verbunt, 2014). Er zijn tal van voorbeelden te geven over crowdsourcing. Zo werd er in 
Rotterdam de vraag aan de bewoners gesteld wat zij konden bedenken om het gebied bij het station 
nieuw leven in te blazen. Hier kwamen diverse creatieve ideeën uit, waar men achteraf op kon 
stemmen. Hier deden 40.000 mensen aan mee. Door dit crowdsourcing project is de Luchtsingel (een 
390 meter lange houten brug) gerealiseerd die de verbinding legt tussen Noord en het Centrum.  
 
Crowdfunding 
Crowdfunding is een trend die steeds meer in opkomst is. Naar schatting wordt er jaarlijks 
wereldwijd 3 miljard euro gecrowdfund (Lacroix, 2014). In deze tijden, waar de banken minder snel 
leningen verstrekken en de overheid minder geld steekt in projecten, is crowdfunding een goede 
oplossing om iets te kunnen realiseren. Een voorbeeld van een crowdfunding project op het gebied 
van spoorzones is de houten brug op spoorzone Rotterdam. Dit stadsinitiatief werd gesteund door 
750 personen en bedrijven, die samen voor 50.000 euro aan houten planken kochten. Hierop werden 
hun namen vermeld (Kleverlaan, 2012). Crowdsourcing zou dus ook voor de westelijke spoorzone 
Den Bosch gebruikt kunnen worden. Wanneer je de kennis en creativiteit van een grotere 
hoeveelheid personen gebruikt, kom je altijd tot inzichten waar je zelf niet op komt.  
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6.4 Conclusie externe analyse  
 
In dit hoofdstuk is er aandacht besteed aan de omgeving van het westelijk spoorzonegebied van Den 
Bosch. Er is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 
 

Hoe ziet de externe omgeving van spoorzone Den Bosch er uit? 

 
Om deze vraag te beantwoorden is er een onderverdeling naar subvragen gemaakt. De conclusies 
van deze subvragen zullen nu stuk voor stuk worden belicht. 
 

Welke relevante trends en ontwikkelingen zijn er op macro niveau te onderscheiden? 

 
Uit het onderzoek naar trends en ontwikkelingen op macro niveau kunnen een aantal dingen worden 
geconcludeerd. De diversiteit in culturen neemt toe, waar rekening mee gehouden dient te worden 
met het oog op de Ruimtelijke kwaliteit Matrix. Ook is er een tweedeling in leefstijlen waar te 
nemen. Mensen uit een lagere economische klasse hebben een slechtere gezondheid. Ook worden 
zij buitengesloten van sociale activiteiten. Mogelijke vrijetijdsactiviteiten in het westelijk 
spoorzonegebied moeten toegankelijk zijn voor iedereen, omdat je voor iedereen de ruimtelijke 
kwaliteit wilt verbeteren. Ieder mens is uniek en wil op maat bediend worden. Door middel van het 
doelgroeponderzoek moet duidelijk worden hoe er op hen ingespeeld kan worden, zodat er 
aandacht wordt besteed aan de huidige betekeniseconomie. De netwerksamenleving vormt een kans 
om met elkaar vraagstukken op te lossen, in dit geval het upgraden van het westelijk 
spoorzonegebied. Door middel van samenwerkingen kunnen er mooie initiatieven tot stand komen. 
Initiatieven die niet altijd meer door de overheid worden gefinancierd, omdat zij de hand op de knip 
houden. Uit de macro analyse blijkt dat 2 op de 5 Nederlanders open staat voor vrijwilligerswerk. Dit 
kan bij de conceptontwikkeling mee worden genomen om de belevenisbouwsteen ‘personeel’ in te 
vullen. Op de ecologische trend groen en water in de gebouwde omgeving kan worden ingespeeld 
door in de Industriehaven vrijetijdsactiviteiten de creëren. Het gebied is al waterrijk, maar 
groenvoorzieningen kunnen worden toegevoegd. Ten slotte hechten steeds meer gemeenten 
waarde aan citymarketing. Het zorgt voor een positief imago van een stad. De leefbaarheid 
verbeteren is hier een onderdeel van. Dit kan worden gerealiseerd door meer vrijetijdsaanbod te 
realiseren en zo het imago van de stad een positieve impuls te geven.   
 

Hoe gaan andere steden om met de invulling van de niet-centrumzijde van de spoorzone? 

 
De bedoeling van deze subvraag was om nieuwe inzichten te verkrijgen van referentieprojecten in 
Noord-Brabantse steden. Te zien is dat er in Tilburg en Breda veel aandacht wordt besteed aan 
vrijetijdsactiviteiten, waarbij de omgeving als inspiratiebron wordt gebruikt. Zo is het industrieel 
karakter van de Tilburgse spoorzone gebruikt om een Oost-Duits uitgaansaanbod na te bootsen. De 
omgeving als inspiratiebron gebruiken kan daarom relevant zijn om je te onderscheiden. Tevens is er 
inzicht verkregen op welke manier je een initiatief kunt realiseren zonder subsidies (lees Belcrum 
Beach). 
 

Welke relevante trends en ontwikkelingen zijn er op meso niveau te onderscheiden? 

 
De trends en ontwikkelingen op meso niveau gaan over ruimtelijke ordening. Binnen de ruimtelijke 
ordening is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit steeds belangrijker geworden. Met het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit moeten de gebruikers-, belevings- en toekomstwaarde van 
gebieden geoptimaliseerd worden. Uit de meso analyse kwam een nieuw ruimtelijk concept: het 
tijdelijk anders bestemmen van ongebruikte gebieden. Het tijdelijk anders bestemmen kan zeer 
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relevant zijn voor het stuk landtong in de Industriehaven, aangezien hier voor de korte termijn nog 
geen plannen voor zijn gemaakt.  
 
Eerder in dit document werden er al voorbeelden gegeven van diverse tijdelijke activiteiten, ook 
bekend als pop-up initiatieven. Door veel verschillende activiteiten te organiseren, zorg je voor een 
dynamisch gebied, waar men bij VIBA-Expo naar streeft. Ideeën hiervoor hoeven niet altijd vanuit de 
initiatiefnemer te komen, maar kunnen ook op andere manieren worden ingevuld. Crowdsourcing is 
een goede manier om creatieve ideeën op te doen door een grote groep mensen te laten denken 
voor jou. In dit geval zou er aan gedacht kunnen worden om de studenten van de 
Onderwijsboulevard te betrekken bij de invulling van de activiteiten. Als je hen uiteindelijk zelf laat 
stemmen op het beste idee, dan wordt er draagvlak gecreëerd. Dit kan helpen als er een 
crowdfunding actie nodig is om het idee te financieren.  
 
Uit de meso analyse is gebleken dat kunst en cultuur in de openbare ruimte als belangrijk wordt 
ervaren. Het zorgt voor verbindingen, inspiratie en een prettigere leefomgeving. Je ziet in andere 
Nederlandse steden (lees: Tilburg en Breda) ook diverse creatieve en culturele initiatieven zoals het 
toevoegen van beeldcultuur en culturele evenementen. Dit soort activiteiten lijkt erg populair, 
waardoor hier zeker rekening mee moet worden gehouden. In Hilversum zag je bijvoorbeeld de 
eenmalige openluchtbioscoop ter gelegenheid van de opening van een bioscoop in het gebied. 
Aangezien er in het Paleiskwartier ook een theater komt, zou er bijvoorbeeld aan gedacht kunnen 
worden met hun iets te organiseren.  
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7. – Doelgroeponderzoek 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten besproken die zijn voortgekomen uit het 
doelgroeponderzoek. De opzet van de enquête is te vinden in bijlage 2 en de SPSS gegevens zijn te 
vinden in bijlage 3. Een betrouwbaarheidspercentage van 95% is niet gehaald, maar met 265 
respondenten is het betrouwbaarheidspercentage van 90% bereikt. Dit houdt in dat er een 
foutenmarge van 5,95% bij komt kijken, wat kan leiden tot een afwijking van 5,95% in de 
antwoorden. Met het doelgroeponderzoek moeten de volgende 2 onderzoeksvragen worden 
beantwoord: 
 

“Wat zijn de instrumentele en eindwaarden van de studenten van de Onderwijsboulevard?” 

   
en  
 

“Wat zijn de behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard op het gebied 
van vrije tijd?” 

 

7.1 Wie is de doelgroep? 
De enquête is onder de studenten van de Onderwijsboulevard afgenomen. Deze studenten zijn 
gevestigd aan 5 verschillende onderwijsinstellingen variërend van MBO tot HBO niveau. De 
leeftijdscategorie van de respondenten ligt tussen de 16 en 27 jaar. Er is gezorgd voor een 50/50 
verhouding tussen man/vrouw om tot een representatieve steekproef te komen.    

 
7.2 De waarden 
De waarden van de respondenten beïnvloeden hun gedrag, wat doorslaggevend kan zijn in de keuze 
voor een product of dienst. Inspelen op de waarden van de doelgroep zorgt ervoor dat het concept 
betekenisvol voor hen zal zijn. De waarden zijn aan de hand van het waardenmodel van Rokeach 
achterhaald. In de volgende paragrafen worden de meest genoemde waarden gedefinieerd. Tevens 
zal er worden uitgelegd hoe er bij de conceptontwikkeling ingespeeld dient te worden op deze 
waarden. Het nadeel van kwantitatief onderzoek is echter dat men de respondenten niet kan vragen 
waarom zij deze waarden zo belangrijk vinden en op welke manier zij deze waarden nastreven. 
 
7.2.1 Instrumentele waarden 
De meest genoemde instrumentele waarden van de respondenten zijn: opgewekt (vrolijkheid), 
eerlijkheid en ambitieus. Deze instrumentele waarden zorgen ervoor dat men de eindwaarden in de 
volgende paragraaf kan bereiken. De 3 meest genoemde instrumentele waarden worden nu 
beschreven. 
 
Eerlijkheid 
Eerlijkheid, met 42,6% het meest genoemd, kan op diverse manieren worden opgevat. Mensen 
willen eerlijk naar elkaar toe zijn, wat het ontbreken van leugens en bedrog inhoudt. Tevens kun je 
eerlijkheid opvatten als eerlijk naar de omgeving zijn. Dit kan bijvoorbeeld door rekening te houden 
met het milieu of de maatschappij. 
 
Opgewekt (vrolijkheid) 
Vrolijkheid vindt men één van de belangrijkste instrumentele waarden (35,8%). Het betekent dat 
men in een positieve stemming verkeerd. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit moet inspelen 
op de vrolijkheid van de gebruikers.  
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Ambitieus 
38,9% van de respondenten gaf aan dat zij ambitieus zijn belangrijk vinden, wat wil zeggen dat zij iets 
willen bereiken in het leven. Ambities kunnen zeer uiteendrijvend zijn, maar in het algemeen zegt het 
iets over een persoon. Zij hebben een duidelijk doel voor ogen.  

 
7.2.2 Eindwaarden 
 
Geluk 
Geluk is de eindwaarde die het vaakst genoemd werd onder de respondenten (54%). Geluk kan 
worden gedefinieerd als het tevreden zijn met levensomstandigheden. Emoties als vreugde, 
vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid zorgen voor geluk bij een mens (Wikipedia, 2005). 
Wanneer iemand geluk ervaart, verschilt sterk per persoon. Geluk kan van 2 kanten worden 
benaderd: de positieve aanpak en de negatieve aanpak. De positieve aanpak bestaat uit de 
aanwezigheid van plezierige en wenselijke situaties. De negatieve aanpak bestaat uit de afwezigheid 
van pijn en lijden (Wikipedia, 2005). In de context van vrijetijdsbesteding gaan we uit van de 
positieve aanpak, omdat er plezierige en wenselijke situaties gecreëerd dienen te worden. 
Vrijetijdsaanbod creëren wat aansluit op de wensen, behoeften en motieven van de doelgroep is 
daarom van belang. Op deze manier worden dergelijke wenselijke situaties gecreëerd.   
 
Comfortabel leven 
42,3% van de respondenten gaf aan dat zij een comfortabel leven belangrijk vinden. Comfortabel kan 
ook wel worden gedefinieerd als iets wat gemak geeft of iets waar je je prettig bij voelt. Een 
comfortabel leven kan worden gezien als een leven, waarbij men zich prettig voelt. Waar iemand zich 
prettig bij voelt, is afhankelijk van het individu. Zo kan iemand zich prettig voelen bij het hebben van 
veel geld en een ander ervaart een comfortabel leven als veel kunnen ontspannen in de vrije tijd. Er 
wordt hier daarom van het laatste uitgegaan.  
 
Plezier 
Plezier is eenvoudigweg te definiëren als ‘dingen doen die men leuk vindt’. 34,7% van de 
respondenten gaf aan dat zij streven naar plezier in hun leven. In de context van de vrije tijd is het 
creëren van plezier vrij eenvoudig. In de enquêtes werd de respondenten gevraagd waar hun 
voorkeur op het gebied van vrijetijdsbesteding naar uit gaat. Het soort activiteiten, die zij graag 
ondernemen, geeft een beeld van waar hun voorkeur naar uit gaat. Zij beleven in dat soort 
activiteiten plezier, waardoor er bij de conceptontwikkeling gekeken moet worden naar welke 
activiteiten de respondenten het meeste uitvoeren.  
 
Ware vriendschap 
Ware vriendschap gaat over relaties die mensen met elkaar hebben. Vriendschappen zijn gebaseerd 
op de verbindingen die men met elkaar heeft, dit kunnen bijvoorbeeld levensdoelen of interesses zijn 
(Mens en Samenleving, 2012). Deze eindwaarde werd door 43,3% van de respondenten benoemd. 
 
Een opwindend/stimulerend leven en een prestatie leveren/een bijdrage leveren 
Een opwindend/stimulerend leven (22,6%) en een gevoel van een prestatie/bijdrage leveren (20,8%) 
werden ook benoemd door de respondenten. Hoewel deze beiden een stuk lager scoren dan de 
andere eindwaarden, worden deze toch benoemd. Bij de instrumentele waarden was te zien dat 
38,9% van de respondenten ambitieus had aangevinkt. Mensen met ambities zijn waarschijnlijk op 
zoek naar een opwindend/stimulerend leven en willen een prestatie of een bijdrage leveren.  
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7.3 De behoeften en motieven van de doelgroep 
 
7.3.1 De behoeften 
 
Voorkeur vrijetijdsbesteding 
Er is geanalyseerd waar de voorkeur van de respondenten ligt op het gebied van vrijetijdsbesteding. 
De respondenten konden bij deze vraag meerdere antwoorden aankruisen. De meeste voorkeur 
genieten: ontspanningsactiviteiten (73,6%), uitgaan in de stad (61,1%) ,sportactiviteiten (60,4%) en 
muziekevenementen (50,2%). Deze gegevens zijn terug te vinden in frequentietabel 1. Het gaat 
hierbij om de percent of cases, waarbij er wordt gekeken naar het aantal respondenten dat de keuze 
heeft ingevuld.  
 
Wanneer besteedt men het liefst vrije tijd in de binnenstad van Den Bosch? 
60,4% van de respondenten geeft aan weleens vrije tijd in de binnenstad van Den Bosch te besteden. 
De meeste voorkeur voor vrijetijdsbesteding in de binnenstad van Den Bosch gaat uit na schooltijd/in 
de avonduren (30,6%) en tussen de lesuren door (24,4%), maar ook een gering aantal zegt op een 
vrije doordeweekse dag (17,9%) en in het weekend (15,4%) vrije tijd in de binnenstad te besteden. 
Deze gegevens zijn terug te vinden in cirkeldiagram 2 en frequentietabel 3 in bijlage 3.  
 
Tevredenheid huidig vrijetijdsaanbod binnenstad Den Bosch en het gemis 
In de frequentietabellen behorende bij vraag 4 in bijlage 3 zijn alle cijfers over de tevredenheid van 
het vrijetijdsaanbod in de binnenstad van Den Bosch te zien. Er is te zien dat er 105 missing values 
zijn. Dit zijn de respondenten die hun vrije tijd nooit in de binnenstad van Den Bosch besteden. 
Aangezien de percentages in de kolom ‘percent’ hierdoor worden beïnvloed, moet er worden 
gekeken naar de kolom ‘valid percent’, waar de percentages van de wel ingevulde enquêtes worden 
berekend. Wat opvalt uit de SPSS gegevens is dat er bij een aantal vrijetijdsactiviteiten geen 
mening/weet ik niet is ingevuld. Dit is het geval bij sportactiviteiten (55,6%), educatieve/culturele 
activiteiten (54,4%), creatieve activiteiten (56,3%) en muziekevenementen (32,5%). Dit betekent dat 
zij dit soort activiteiten nooit in de binnenstad van Den Bosch onderneemt. Over het uitgaansaanbod, 
culinaire activiteiten, winkelaanbod en ontspanningsaanbod is men het meest tevreden. Op de vraag 
waar men graag een aanvulling op zou willen zien, antwoordde de respondenten met: 
muziekevenementen (29,4%), uitgaansaanbod (24,4%) en ontspanningsaanbod (21,2%). In totaal 
geeft 37,5% van de respondenten aan dat er voor hen niks ontbreekt. Ook hier geldt dat de 
respondenten meerdere antwoorden konden geven.  
 
Vrijetijdsbesteding in het westelijk spoorzonegebied 
Nog geen 10% (9,8%) van de respondenten geeft aan weleens vrije tijd te besteden in het westelijk 
spoorzonegebied. Dit is te zien in cirkeldiagram 6 in bijlage 3. Er bestaat een kans dat de 
respondenten deze vraag verkeerd geïnterpreteerd hebben. Het gebied rond de Onderwijsboulevard 
is viermaal bezocht (onder andere om enquêtes af te nemen). Hierbij viel er op dat er in het 
Westerpark vele studenten zaten en er in de Leeghwaterlaan studenten op het terras zaten. De kans 
dat zij tussenuren niet als vrije tijd beschouwen, kan daarom van invloed zijn geweest op de 
onderzoeksresultaten van deze vraag. Er kan dus geconcludeerd worden dat er wel vrije tijd in het 
westelijk spoorzonegebied wordt besteed, maar dat dit onbewust gebeurt.  
 
Tevredenheid huidig vrijetijdsaanbod westelijk spoorzonegebied en het gemis 
De respondenten die deze vraag hebben beantwoord, geven voornamelijk aan dat zij over het 
vrijetijdsaanbod in het westelijk spoorzonegebied ontevreden zijn of er geen mening/weet ik niet 
hebben ingevuld. Dit heeft er mee te maken dat dit vrijetijdsaanbod niet aanwezig is in het gebied of 
dat zij deze activiteiten hier nooit uitvoeren. Over het culinair aanbod is 57% vrij tevreden of 
tevreden. Dit zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat er vlakbij de Onderwijsboulevard 
een straat met horecagelegenheden gevestigd is.  
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Waarom besteedt men geen vrije tijd in het westelijk spoorzonegebied? 
Aangezien circa 90% van de respondenten aangeeft nooit hun vrije tijd in het westelijk 
spoorzonegebied te besteden, is het relevant om te analyseren waarom zij dat nooit doen. De 
voornaamste redenen hiervoor zijn: omdat men buiten Den Bosch woont en liever daar naar toe gaat 
(47,3%) en dat men liever naar de binnenstad van Den Bosch gaat (46,9%). Daarnaast geeft 16,7% 
aan dat zij het gebied onaantrekkelijk vinden en 13,4% zegt het vrijetijdsaanbod ontoereikend te 
vinden. Aangezien de respondenten meerdere antwoorden konden aankruisen, heeft er toe geleid 
dat de percentages bij elkaar opgeteld hoger dan 100 uitkomen. Deze percentages gaan over het 
aantal percentage respondenten die het item hebben aangevinkt.  
 
Wil men gebruik maken van vrijetijdsaanbod in het westelijk spoorzonegebied en zo ja op welk 
tijdstip willen zij dit voornamelijk? 
Bijna 40% van de respondenten geeft aan van toekomstig  vrijetijdsaanbod in het westelijk 
spoorzonegebied gebruik te willen maken. 34% geeft aan dit nog niet te weten. Dit zal afhankelijk zijn 
of het vrijetijdsaanbod aansluit op hun wensen en behoeften. De overige respondenten geven aan 
geen gebruik te willen maken van vrijetijdsaanbod in het betreffende gebied. Op de vraag op welk 
tijdstip/dagdeel men dit graag zou zien, zijn de respondenten vrij eensgezind. 67,2% ziet dit graag 
tussen de lesuren door en 56,1% wil graag iets na schooltijd/in de avonduren. Hierbij geldt ook weer 
dat de respondenten meerdere antwoordmogelijkheden hadden, waardoor zij het ook allebei 
zouden kunnen willen.  
 
Behoefte om zelf actief mee te werken aan de invulling van vrijetijdsaanbod 
De respondenten werd de vraag voorgelegd of zij zelf actief deel zouden willen nemen aan de 
invulling van het vrijetijdsaanbod in het westelijk spoorzonegebied. Deze vraag werd gesteld om te 
kijken of er draagvlak zou zijn voor crowdsourcing (zie trends en ontwikkelingen meso analyse). 
Slechts 6,5% van de respondenten zegt daar wel voor open te staan, 56,9% zegt hier überhaupt niet 
voor open te staan en 36,5% weet dit nog niet.  
 
Voorkeur sociale context 
Om te kijken in welke sociale context de respondenten het liefst vrije tijd besteden, is er gekeken 
naar het gezelschap, waarin men dit doet. Vrijwel iedereen doet dit in het gezelschap van vrienden 
(99,6%), maar ook vaak met klasgenoten (45,1%) of met familie (38,3%).  
 
Voorkeur oriëntatie op vrijetijdsactiviteiten 
De respondenten kregen de vraag voorgelegd op welke manier zij zich op vrijetijdsactiviteiten 
oriënteren. Door de antwoorden op deze vraag te analyseren, kan er worden gekeken op welke 
manier zij in een later stadium bereikt kunnen worden. Dit gebeurt voornamelijk door informatie die 
men verkrijgt van vrienden/klasgenoten/collega’s (83%) en via Facebook (77,7%). In mindere mate 
oriënteert men zich via flyers/posters (35,5%) of via advertenties op websites (29,1%). 
 
7.3.2 De motieven 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de Leisure Motivation Scale 
van Ragheb & Beard. Dit model, beschreven in het theoretisch kader, biedt inzicht in de verschillende 
behoeftecategorieën van een individu, vertaald naar een vrijetijdsperspectief. Er zal in deze 
paragraaf op de verschillende behoeftecategorieën worden ingegaan door te beschrijven wat de 
respondenten als antwoord hebben gegeven. Bij iedere behoeftecategorie kon de respondent 
aangeven in welke mate hij of zij het belangrijk vindt (van heel belangrijk tot totaal onbelangrijk). De 
frequentietabellen zijn weergegeven in bijlage 3, frequentietabellen 16. 
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De intellectuele dimensie 
Onder de intellectuele dimensie wordt het ontwikkelen van kennis, het ontdekken van nieuwe 
dingen en het creatief bezig zijn verstaan. Van deze 3 punten wordt het ontdekken van nieuwe 
dingen als het belangrijkste ervaren.  66,8% van de respondenten geeft aan dit vrij belangrijk tot heel 
belangrijk te vinden.  
 
De sociale dimensie 
De sociale dimensie wordt als belangrijkste ervaren onder de respondenten en  is uit te rafelen naar: 
het zoeken naar nieuwe vriendschappen, het leuk hebben met elkaar en het ergens bij willen horen.  
De respondenten zijn erg eensgezind over het leuk hebben met elkaar. Dit wordt door 95,1% van de 
respondenten als belangrijk of heel belangrijk ervaren. Het zoeken naar nieuwe vriendschappen 
wordt ook door 57,2% van de respondenten minimaal als vrij belangrijk ervaren. Ergens bij willen 
horen wordt door de respondenten minder belangrijk gevonden.  
 
De prestatiemotivatie dimensie 
Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat men de prestatiemotivatie dimensie vrij 
belangrijk tot heel belangrijk vindt bij een vrijetijdsactiviteit (57,7%). Onder deze dimensie valt de 
behoefte om iets te presteren, bijvoorbeeld in de vorm van een competitie. Zo was al te zien dat een 
groot gedeelte van de respondenten sportactiviteiten als voorkeur voor vrijetijdsactiviteiten 
aangaven. Dit soort activiteiten vinden vaak plaats in competitief verband.  
 
De stimulusvermijdende dimensie 
Ongeveer 94% van de respondenten geeft aan dat zij de stimulusvermijdende dimensie als belangrijk 
of heel belangrijk ervaart. Onder deze dimensie wordt simpelweg ontspanning verstaan. Zo werd er 
ook al beschreven dat er bij veel respondenten de voorkeur naar ontspanningsactiviteiten uit gaat en 
dat zij hier graag een aanvulling op zouden willen zien.  

 
Correlatiematrix vrijetijdsmotieven Ragheb en Beard 
In bijlage 3 is er in correlatiematrix 16 een overzicht gegeven van de verschillende motieven van 
Ragheb en Beard. De correlatie coëfficient ligt tussen de -1 (perfecte negatieve correlatie) en +1 
(perfecte positieve correlatie). In de correlatiematrix is te zien dat de positieve correlaties 
voornamelijk zitten in: 

 het ontwikkelen van kennis – het ontdekken van nieuwe dingen; 
 het ontdekken van nieuwe dingen – het creatief bezig zijn; 
 het ontwikkelen van kennis – het creatief bezig zijn; 
 het ontwikkelen van kennis – iets willen presteren; 
 het creatief bezig zijn – iets willen presteren; 
 het leuk hebben met elkaar – ontspanning. 

 
De negatieve correlaties zijn voornamelijk te vinden tussen: 

 ontspanning – het ontdekken van nieuwe dingen; 
 het ontwikkelen van kennis – ontspanning; 
 ontspanning – het creatief bezig zijn. 

 
De voorgaande correlaties hebben samenhang met elkaar. Wanneer iemand bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van kennis belangrijk vindt, dan vindt diegene het ontdekken van nieuwe dingen ook 
belangrijk (positieve correlaties). Bij de negatieve correlaties is dit andersom. Wanneer iemand 
bijvoorbeeld ontspanning belangrijk vindt, dan vindt diegene het ontwikkelen van kennis niet 
belangrijk. Er wordt in de correlatiematrix echter ook gekeken of de waargenomen effecten 
significant zijn. Dit houdt in dat er gekeken wordt of de effecten ontstaan kunnen zijn door toeval. De 
voorstaande positieve en negatieve correlaties zijn allen significante verbanden. In bijlage 3, 
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correlatiematrix 16 is te zien of een verband voor 99% betrouwbaar is (2**) of  voor 95% (1*). De 
kans dat deze verbanden op toeval zijn berust, zijn daarmee klein.  
 

7.4 Overige bevindingen doelgroeponderzoek 
 

 
 
In het bovenstaande overzicht is te zien waar de respondenten woonachtig zijn. Ongeveer 45% 
woont in Den Bosch of in één van de omliggende gemeenten. 55% woont dan vanzelfsprekend 
verder van Den Bosch af. Dit wil niet zeggen dat de mensen die verder dan 10 kilometer buiten Den 
Bosch wonen nooit vrije tijd in Den Bosch besteedt. Zo geeft 30,6% van de respondenten, die meer 
dan 10 kilometer buiten Den Bosch wonen toch vrije tijd te besteden in de binnenstad van Den Bosch 
(zie kruistabel 22).   

 
Wat zouden de studenten zelf willen zien? 
De respondenten kregen de vraag voorgelegd wat zij zelf als aanbeveling hadden voor het 
ontwikkelen van vrijetijdsaanbod in het gebied. De antwoorden die het vaakst werden genoemd, 
waren voornamelijk: 

 het gebied aantrekkelijker maken met groen, omdat dit uitnodigt; 
 betere verbindingen in het gebied; 
 horeca/terrassen; 
 recreatieparken maken; 
 uitgaansaanbod verbeteren; 
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7.5 Conclusies doelgroeponderzoek 
 
7.4.1 Waarden 
In deze paragraaf wordt er antwoord een conclusie gegeven van de bevindingen van de volgende 
onderzoeksvraag: 
 

Wat zijn de instrumentele en eindwaarden van de studenten van de Onderwijsboulevard? 

 
Rokeach heeft de verschillende waarden onderverdeeld in instrumentele waarden en eindwaarden. 
Een beschrijving hiervan is in het theoretisch kader gegeven. De studenten werd gevraagd welke 
waarden zijn het belangrijkste vinden. Deze zullen worden meegenomen bij het ontwikkelen van een 
concept. 
 
De meest genoemde instrumentele waarden zijn: 

 Ambitieus; 
 Opgewekt (vrolijkheid); 
 Eerlijkheid. 

 
De meest genoemde eindwaarden zijn: 

 Geluk; 
 Plezier; 
 Een comfortabel leven; 
 Ware vriendschap. 

 
7.4.2 De vrijetijdsmotieven en behoeften  
In deze paragraaf wordt er een conclusie gegeven van de volgende onderzoeksvraag; 
 

Wat zijn de behoeften en motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard op het gebied van 
vrije tijd? 

 
Behoeften 
Om de behoeften op het gebied van vrije tijd te achterhalen, is er in eerste instantie gekeken naar 
het soort vrijetijdsactiviteiten waar de voorkeur van de studenten naar uit gaat. De voorkeur ligt 
voornamelijk op sportactiviteiten, uitgaan in de stad, muziekevenementen en 
ontspanningsactiviteiten. Er is ook gekeken naar de vrijetijdsactiviteiten in de binnenstad van Den 
Bosch waar men graag een aanvulling op zou willen zien. De studenten zouden graag een aanvulling 
zien op muziekevenementen, uitgaansaanbod en ontspanningsactiviteiten. In plaats van deze 
aanvulling in de binnenstad toe te passen, kan dit ook in het westelijk spoorzonegebied gerealiseerd 
worden. Zo’n 90% van de respondenten geeft aan nooit vrije tijd te besteden in het westelijk 
spoorzonegebied. Hier aanvullingen op het aanbod realiseren kan dat percentage doen dalen. Bijna 
40% van de respondenten geeft aan wel gebruik te willen maken van vrijetijdsaanbod in het westelijk 
spoorzonegebied. 34% geeft aan nog niet te weten of zij er gebruik van zullen maken. Een concept 
ontwikkelen wat aansluit op de behoeften van de doelgroep zal het aantal gebruikers toe laten 
nemen. De meeste behoefte voor vrijetijdsbesteding ligt er tussen de lesuren door of na schooltijd/in 
de avonduren. De vrijetijdsactiviteiten moeten zich daarom primair op deze tijdstippen richten. De 
behoefte in welke sociale context men iets wil ondernemen, is voornamelijk met vrienden of 
klasgenoten. De respondenten oriënteren zich via Facebook, via vrienden/klasgenoten/collega’s of 
middels flyers/posters of advertenties op websites. De communicatie naar de doelgroep kan hier op 
worden afgestemd. Hoe op al deze aspecten wordt ingespeeld, komt in het beroepsproduct ter 
sprake. 
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Motieven 
De motieven van de studenten van de Onderwijsboulevard laat zien om welke redenen zij deel 
nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het simpelweg ontspannen en het leuk hebben met elkaar wordt als 
de belangrijkste reden gezien. Daarnaast zijn zij op zoek naar nieuwe vriendschappen, willen nieuwe 
dingen ontdekken en willen ze graag iets presteren, bijvoorbeeld in competitief verband. De 2 
vrijetijdsmotieven die als het belangrijkste worden ervaren, moeten zeker terugkomen binnen de 
conceptontwikkeling.  
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8 – Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden er aanbevelingen gegeven op de bevindingen uit dit onderzoeksrapport. De 
aanbeveling, waarmee de onderzoeksdoelstelling bereikt moet worden, zal in het bijbehorende 
beroepsproduct concreet worden uitgewerkt. Tevens zijn er overige aanbevelingen gegeven waar 
VIBA-EXPO in de toekomst wellicht iets mee kan doen. 
 

8.1 Aanbeveling op de keuze voor een kansrijk gebied 
In de conclusies van hoofdstuk 5 is te lezen dat het Westerpark, de Hofvijver en de Industriehaven 
mogelijk gebruikt kunnen worden voor vrijetijdsactiviteiten. Er is daarom gekeken naar het gebied 
dat het beste aansluit op het beleid van de gemeente Den Bosch voor ruimtelijke plannen. Er wordt 
daarom aanbevolen om de Industriehaven te gebruiken voor het creëren van vrijetijdsaanbod. Het 
Westerpark en de Hofvijver zijn in bebouwd gebied gevestigd, waardoor hier hinder voor de 
omgeving kan ontstaan. In de Industriehaven is de kans op hinder voor de omgeving gering. De 
Industriehaven beschikt over cultuurhistorische waarde, wat als inspiratiebron voor de verdere 
ontwikkeling gebruikt kan worden. Ten slotte dienen ruimte, groen en water de boventoon te 
voeren.  

 
8.2 Aanbevelingen op de doelgroep 
In hoofdstuk 7 is de doelgroep uitvoerig beschreven. Het is daarom aan te bevelen in te spelen op 
deze gegevens. De studenten van de Onderwijsboulevard hebben aangegeven dat zij graag een 
aanvulling zouden willen zien op het gebied van muziekevenementen, uitgaansaanbod en 
ontspanningsaanbod. Daar moet op ingespeeld worden. Omdat de studenten het vaakst vrije tijd 
besteden tussen de lesuren door of na schooltijd/in de avonduren, is het aan te bevelen om hierop in 
te spelen. De waarden ambitieus, opgewekt, eerlijkheid, geluk, plezier, een comfortabel leven en 
ware vriendschap moeten worden nagestreefd.  
 

8.3 Aanbevelingen op communicatiekanalen 
De studenten hebben aangegeven zich voornamelijk via vrienden/klasgenoten/collega’s, via 
Facebook, via flyers/posters en via advertenties op websites te oriënteren op vrijetijdsactiviteiten. Er 
wordt daarom aanbevolen om een Facebookpagina en website te creëren. Deze 
communicatiekanalen bieden de kans om de doelgroep te enthousiasmeren, informeren en met hen 
de interactie aan te gaan. Tevens kunnen er flyers en posters gemaakt worden, welke op de 
onderwijsinstellingen verspreid worden. Hierdoor ontstaat naamsbekendheid. Volgens Nijs & Peters 
(2009) is aan te bevelen om de communicatie cross mediaal te benaderen, waardoor 
communicatiekanalen elkaar kunnen versterken.  

 
8.4 Aanbevelingen op productcombinaties 
Er wordt aanbevolen om bij de ontwikkeling van het toekomstige concept een diversiteit aan 
producten/activiteiten te bedenken. Uit het onderzoek is gebleken dat de studenten graag 
verschillende vrijetijdsactiviteiten ondernemen, met name sportactiviteiten, muziekevenementen, 
uitgaan in de stad en ontspanningsactiviteiten. Door hierop in te spelen, wordt er tevens rekening 
gehouden met de Ruimtelijke kwaliteit Matrix, waarbij begrippen als gecombineerd gebruik, 
keuzevrijheid en verscheidenheid zijn opgenomen.   
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       Figuur 8.5 Mogelijke samenwerkingspartners 
8.5 Zoeken naar samenwerkingspartners 
In de macro analyse is te lezen dat we in een 
netwerksamenleving werken. De fysieke 
leefomgeving wordt steeds meer vorm 
gegeven door middel van samenwerkingen 
tussen partijen. Eind 2015 stopt het project 
Mijn Mooi Brabant, en daarmee de 
samenwerking met VIBA-Expo. De plannen 
voor het spoorzoneproject in Den Bosch 
moeten dan klaar zijn. In dit rapport zijn er 
diverse voorbeelden gegeven van 
activiteiten, waarbij samenwerkingen 
hebben plaatsgevonden. In figuur 8.5 is 
daarom een overzicht gegeven van 
potentiële samenwerkingspartners, die een 
initiatief kunnen oppakken. 

 
8.6 Aanbevelingen op trends en 
ontwikkelingen 
De trend van het tijdelijk anders bestemmen 
is zeer relevant voor dit project. De landtong 
in de Industriehaven, waar aanbevelingen 
voor gedaan zullen worden in het 
conceptplan, is een ongebruikt stuk land, wat tijdelijk gebruikt kan worden voor andere functies. Er 
zouden bijvoorbeeld pop-up initiatieven plaats kunnen vinden.  
 
Er is ook een tweedeling in leefstijlen waar te nemen. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van 
mensen uit een lagere inkomensklasse. Sociale uitsluiting dreigt voor hen. Hier moet op worden 
ingespeeld door het vrijetijdsaanbod toegankelijk te maken voor iedereen, waardoor iedereen er aan 
deel kan nemen. Daarmee wordt er ingespeeld op de Ruimtelijke kwaliteit Matrix. Op de gezondheid 
en gemoedstoestand moet worden ingespeeld door in te spelen op de trend ‘groen en water in de 
gebouwde omgeving’. Het water is er al in de Industriehaven, maar groen zou nog kunnen worden 
toegevoegd. Ook gezondheid is één van de aspecten uit de Ruimtelijke kwaliteit Matrix 

 
8.7 Overige aanbevelingen - toekomstplannen Grasso gebouw 
Zoals u in de gebiedsanalyse (hoofdstuk 5, paragraaf 5.4) kon lezen, zal het industriële Grasso 
gebouw bij het verlaten van de eigenaar beschikbaar worden gesteld voor stedelijke functies. Dit 
gebouw met cultuurhistorische waarde kan als inspiratiebron dienen voor de toekomstige invulling 
ervan. In paragraaf 6.2.1 was bijvoorbeeld te zien hoe er in de gemeente Tilburg wordt omgegaan 
met dergelijke industriële panden. Wanneer dit gebouw leeg komt te staan, zou er onderzocht 
kunnen worden wat hier de mogelijkheden voor vrijetijdsactiviteiten zijn. Hier moet dan een 
initiatiefnemer voor gevonden worden.    
 

8.8 Overige aanbevelingen – onderzoek naar mogelijke andere doelgroepen 
Er is binnen dit onderzoek uitsluitend aandacht besteed aan de studenten van de 
Onderwijsboulevard. Er zijn echter nog meer potentiële doelgroepen in het gebied, die gebruik 
kunnen maken van vrijetijdsaanbod. Hier zou nog aanvullend onderzoek naar gedaan kunnen worden 
om te kijken of het aanbod dat in het beroepsproduct wordt uitgewerkt, ook aansluit op hun wensen 
en behoeften. Wellicht zouden er dan nog aanvullende producten/activiteiten bij ontwikkeld kunnen 
worden.  
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                          Bijlage 1 – Operationaliseringstabellen 

Begrip Definitie Dimensies Indicatoren Items 

Motieven Drijfveer waarom je 
iets doet 

Intellectuele 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
Prestatie-
motivatie 
 
 
 
 
Stimulus-
vermijdende 
 
 

- Zelfverwezenlijking 
 
- Kennis 
 
- Nieuwe dingen   
  Ontdekken 
 
- Gebruiken fantasie 
 
- Vriendschappen 
 
- Ergens bij horen 
 
- Leuk hebben met      
  elkaar 
 
 
- Waardering 
- Iets onder de knie   
  krijgen 
- Competitief 
 
 
- Ontspanning 

In welke mate streef je na om jezelf te verbeteren? 
 
In welke mate vind je het opdoen van kennis  belangrijk? 
 
In welke mate vind je het ontdekken van nieuwe dingen belangrijk? 
 
 
In welke mate vind je het creatief bezig zijn belangrijk? 
 
In welke mate vind je het opdoen van nieuwe vriendschappen belangrijk? 
 
In welke mate vind je het ergens bij horen belangrijk? 
 
In welke mate vind je het belangrijk om het leuk met elkaar te hebben? 
 
 
 
In welke mate vind je het belangrijk om iets te presteren bij een 
vrijetijdsactiviteit? 
 
 
 
 
In welke mate vind je ontspanning belangrijk bij een vrijetijdsactiviteit? 
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Begrip Definitie Dimensies Indicatoren Items 

Waarden Opvatting over wat 
wenselijk is 

Instrumentele 
waarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindwaarden 
 
 
 
 
 
 
 

- Ambitieus 
- Ruimdenkend 
- Bekwaam 
- Opgewekt 
- Zuiver 
- Moedig 
- Vergevingsgezind 
- Hulpvaardig 
- Eerlijk 
- Creatief 
- Onafhankelijk 
- Intelligent 
- Logisch denkend 
- Liefhebbend 
- Gehoorzaam 
- Beleefd 
- Verantwoordelijk 
- Beheerst 
 
- Comfortabel leven 
- Opwindend leven 
- Gevoel van prestatie 
- Een wereld in vrede 
- Een mooie/zuivere wereld 
- Gelijkheid 
- Zekerheid 
- Vrijheid 
- Geluk 
- Innerlijke harmonie 
- Volwassen liefde 
- Nationale veiligheid 
- Plezier 

Geef 3 instrumentele waarden aan die jij het belangrijkste vindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef 3 eindwaarden aan die jij het belangrijkste vindt. 
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- Vergeving 
- Zelfrespect 
- Sociale erkenning 
- Ware vriendschap 
- Wijsheid 

 

Begrip Definitie Dimensies Indicatoren Items 

Beleving Manier waarop je 
iets ervaart of 
interpreteert 

Persoonlijke 
context 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale 
context 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ervaringen 
 
 
 
 
 
- Verwachtingen 
 
 
- Voorkennis 
 
 
- Doel 
 
- Gezelschap 
 
 
 
 

Wat voor soort vrijetijdsactiviteiten onderneem je voornamelijk? 
(activiteitendomeinen) 
Wat vindt men van het huidige vrijetijdsaanbod in de binnenstad van 
Den Bosch? 
Wat vindt men van het huidige vrijetijdsaanbod in het westelijk 
spoorzonegebied? 
 
Waar zou men graag een aanvulling op willen zien? 
 
 
Hoe oriënteer je je op de vrijetijdsactiviteiten waaraan je deelneemt? 
Welke kanalen worden hiervoor gebruikt? 
 
Met welk(e) doel(en) neem je deel aan een vrijetijdsactiviteit? 
 
In welk gezelschap onderneem je het liefst een vrijetijdsactiviteit? 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 



Uitleg operationaliseringtabel 
 
De enquête wordt gestart met informatie over de persoonlijke context uit het Interactive Experience 
Model van Falk & Dierking. Er wordt gevraagd welke vrijetijdsactiviteiten de voorkeur genieten, zodat 
er gekeken kan worden waar de interesses van de doelgroep liggen. Vervolgens wordt er gekeken of 
de doelgroep hun vrije tijd in de binnenstad van Den Bosch besteden, wat men van het 
vrijetijdsaanbod vindt en waar men graag een aanvulling op zou willen zien. Hierbij is er gebruik 
gemaakt van de activiteitendomeinen, die in het theoretisch kader beschreven zijn. Het 
activiteitendomein 'avontuur’ is niet meegenomen in de antwoordcategorieën. Dat soort activiteiten 
passen niet binnen het gebied. Stel: zij zijn niet tevreden over een bepaald aanbod en zouden hier 
een aanvulling op willen zien, dan kan er overwogen worden om dit in het westelijk spoorzonegebied 
wél te realiseren. Tevens moet er worden gekeken op welke manier de respondenten voorkennis 
opdoen. Zo kunnen communicatiekanalen hier in de toekomst op worden afgestemd. In welke 
sociale context de respondenten het liefst vrije tijd besteden, moet ook achterhaald worden. Er 
wordt daarom gekeken in welk gezelschap men dit het liefst wil ondernemen. Over de fysieke 
context wordt er niks gevraagd. Er is nog geen fysieke omgeving die men kan beoordelen.  
 
Zoals in het theoretisch kader werd beschreven, kunnen er volgens de Leisure Motivation Scale van 
Ragheb en Beard 4 motieven voor vrijetijdsbesteding zijn. Er wordt de respondenten daarom 
gevraagd in welke mate zij de intellectuele, sociale, prestatie-motivatie en stimulusvermijdende 
dimensie belangrijk vinden. Hier kan bij de conceptontwikkeling op in worden gespeeld. 
 
Ten slotte dienen de instrumentele en eindwaarden van de doelgroep achterhaald te worden. Door 
de respondenten hun 3 belangrijkste waarden aan te laten kruisen, moet er een beeld worden 
geschetst van wat men belangrijk vindt. Hiermee kan er betekenis aan het concept worden gegeven. 
 
Over de fysieke context uit het Interactive Experience Model van Falk en Dierking kan niks worden 
gevraagd, omdat er nog geen bestaand aanbod is.  
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Bijlage 2 – De enquête 

Enquête 

Vrije tijd als onderdeel van de ruimtelijke 
kwaliteit in spoorzone Den Bosch 

Beste studenten van de Onderwijsboulevard, 
 
Mijn naam is Carl van Miert, vierdejaars student en daarmee afstuderende aan de NHTV 
Internationale Hoge School in Breda, waar ik vrijetijdsmanagement studeer. Momenteel ben 
ik met mijn afstudeeronderzoek bezig, wat ik doe voor het project 'Mijn Mooi Brabant'. Dit is 
een initiatief van de provincie Noord-Brabant om de ruimtelijke kwaliteit van gebieden te 
verbeteren. Één van deze gebieden is de spoorzone van 's-Hertogenbosch. Hieronder vallen 
de wijken Paleiskwartier, Boschveld, Deuteren en het gebied bij de Industriehaven 
(Brabanthallen). Dit gebied beschikt over een aantal mooie plekken waar het één en ander 
georganiseerd zou kunnen worden. Om tot een mooi concept te komen, zou ik graag wat 
meer informatie over jullie verkrijgen. 
 
De enquête is anoniem en zal voor geen ander doel worden gebruikt als hierboven is 
beschreven. Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 à 10 minuten van je tijd in beslag 
nemen. Onder de respondenten worden 3 tegoedbonnen van €20,- voor BOL.com verloot. 
Om hier kans op te maken, kun je je e-mailadres aan het einde van de enquête achterlaten. 
De winnaars worden op 10 mei a.s. bekend gemaakt. 
 
Mocht je nog vragen hebben over deze enquête, dan kun je contact opnemen met 
c.vanmiert@hotmail.com 
 
Bij voorbaat dank voor het invullen van de enquête. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carl van Miert 
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Bijlage 3 – Resultaten enquête 

 
Vraag 1: 
Als je naar je vrijetijdsbesteding in het afgelopen jaar kijkt, naar wat voor activiteiten gaat 
jouw voorkeur dan uit? 
 
 
Case Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

$VR1a 265 100,0% 0 0,0% 265 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
 
 
Frequentietabel 1 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

Voorkeur vrijetijdsbestedinga 

Sportactiviteiten 160 15,7% 60,4% 

Muziekevenementen 133 13,1% 50,2% 

Uitgaan in de stad 162 15,9% 61,1% 

Culinaire activiteiten 112 11,0% 42,3% 

Educatieve/culturele 
activiteiten 

40 3,9% 15,1% 

Creatieve activiteiten 65 6,4% 24,5% 

Winkelen 82 8,1% 30,9% 

Gamen 69 6,8% 26,0% 

Ontspanningsactiviteiten 195 19,2% 73,6% 

Total 1018 100,0% 384,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 2:  
Besteed je jouw vrije tijd weleens in de binnenstad van Den Bosch? 

 
Besteed je jouw vrije tijd weleens in de binnenstad van Den Bosch? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 160 60,4 60,4 60,4 

Nee 105 39,6 39,6 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 

 
 
Cirkeldiagram 2 
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Vraag 3: 
Wanneer ik mijn vrije tijd in de binnenstad van Den Bosch besteed, dan is dit voornamelijk 
…(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 
Frequentietabel 3 

 Responses Percent of 
Cases N Percent 

Vrijetijdsbesteding 
binnenstad naar tijda 

In het weekend 62 15,4% 39,5% 

Op een vrije 
doordeweekse dag 

72 17,9% 45,9% 

Tussen de lesuren door 98 24,4% 62,4% 

Na schooltijd / in de 
avonduren 

123 30,6% 78,3% 

In vakanties 47 11,7% 29,9% 
Total 402 100,0% 256,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 4: 
Geef van iedere vrijetijdsactiviteit in de binnenstad van Den Bosch aan in hoeverre je er 
tevreden over bent. 

 
Frequentietabel 4.1 Sportactiviteiten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 5 1,9 3,1 3,1 

Tevreden 21 7,9 13,1 16,3 

Vrij tevreden 12 4,5 7,5 23,8 

Neutraal 25 9,4 15,6 39,4 

Vrij ontevreden 5 1,9 3,1 42,5 

Ontevreden 1 ,4 ,6 43,1 

Zeer ontevreden 2 ,8 1,3 44,4 

Geen mening / weet ik 
niet 

89 33,6 55,6 100,0 

Total 160 60,4 100,0  
Missing System 105 39,6   
Total 265 100,0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequentietabel 4.2 Muziekevenementen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 6 2,3 3,8 3,8 

Tevreden 29 10,9 18,1 21,9 

Vrij tevreden 40 15,1 25,0 46,9 

Neutraal 15 5,7 9,4 56,3 

Vrij ontevreden 13 4,9 8,1 64,4 

Ontevreden 3 1,1 1,9 66,3 

Zeer ontevreden 2 ,8 1,3 67,5 

Geen mening / weet ik 
niet 

52 19,6 32,5 100,0 

Total 160 60,4 100,0  
Missing System 105 39,6   
Total 265 100,0   
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Frequentietabel 4.3 Uitgaansaanbod 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 18 6,8 11,3 11,3 

Tevreden 55 20,8 34,4 45,6 

Vrij tevreden 28 10,6 17,5 63,1 

Neutraal 13 4,9 8,1 71,3 

Vrij ontevreden 11 4,2 6,9 78,1 

Ontevreden 4 1,5 2,5 80,6 

Geen mening / weet ik 
niet 

31 11,7 19,4 100,0 

Total 160 60,4 100,0  
Missing System 105 39,6   
Total 265 100,0   

 
 
Frequentietabel 4.4 Culinaire activiteiten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 25 9,4 15,6 15,6 

Tevreden 45 17,0 28,1 43,8 

Vrij tevreden 33 12,5 20,6 64,4 

Neutraal 16 6,0 10,0 74,4 

Vrij ontevreden 6 2,3 3,8 78,1 

Ontevreden 1 ,4 ,6 78,8 

Geen mening / weet ik 
niet 

34 12,8 21,3 100,0 

Total 160 60,4 100,0  
Missing System 105 39,6   
Total 265 100,0   

 
 
Frequentietabel 4.5 Educatieve/culturele activiteiten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 3 1,1 1,9 1,9 

Tevreden 13 4,9 8,1 10,0 

Vrij tevreden 21 7,9 13,1 23,1 

Neutraal 32 12,1 20,0 43,1 

Vrij ontevreden 4 1,5 2,5 45,6 

Geen mening / weet ik 
niet 

87 32,8 54,4 100,0 

Total 160 60,4 100,0  
Missing System 105 39,6   
Total 265 100,0   
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Frequentietabel 4.6 Creatieve activiteiten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 2 ,8 1,3 1,3 

Tevreden 18 6,8 11,3 12,5 

Vrij tevreden 20 7,5 12,5 25,0 

Neutraal 20 7,5 12,5 37,5 

Vrij ontevreden 9 3,4 5,6 43,1 

Ontevreden 1 ,4 ,6 43,8 

Geen mening / weet ik 
niet 

90 34,0 56,3 100,0 

Total 160 60,4 100,0  
Missing System 105 39,6   
Total 265 100,0   

 
Frequentietabel 4.7 Winkelaanbod 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 24 9,1 15,0 15,0 

Tevreden 87 32,8 54,4 69,4 

Vrij tevreden 24 9,1 15,0 84,4 

Neutraal 12 4,5 7,5 91,9 

Vrij ontevreden 1 ,4 ,6 92,5 

Geen mening / weet ik 
niet 

12 4,5 7,5 100,0 

Total 160 60,4 100,0  
Missing System 105 39,6   
Total 265 100,0   

 
 
Frequentietabel 4.8 Ontspanningsaanbod 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 18 6,8 11,3 11,3 

Tevreden 50 18,9 31,3 42,5 

Vrij tevreden 37 14,0 23,1 65,6 

Neutraal 29 10,9 18,1 83,8 

Vrij ontevreden 5 1,9 3,1 86,9 

Ontevreden 1 ,4 ,6 87,5 

Geen mening / weet ik 
niet 

20 7,5 12,5 100,0 

Total 160 60,4 100,0  
Missing System 105 39,6   
Total 265 100,0   
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Vraag 5: 
Waar zou men een aanvulling op willen zien in de binnenstad van Den Bosch? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 
 
Frequentietabel 5 

 Responses Percent of 
Cases N Percent 

Aanvulling 
vrijetijdsaanbod 
binnenstada 

Ja, sportactiviteiten 1 0,4% 0,6% 

Ja, muziekevenementen 47 20,3% 29,4% 

Ja, uitgaansaanbod 39 16,9% 24,4% 

Ja, culinaire activiteiten 8 3,5% 5,0% 

Ja, educatieve / culturele 
activiteiten 

5 2,2% 3,1% 

Ja, creatieve activiteiten 15 6,5% 9,4% 

Ja, winkelaanbod 20 8,7% 12,5% 

Ja, 
ontspanningsactiviteiten 

34 14,7% 21,2% 

Nee, er ontbreekt voor 
mijn gevoel niks 

60 26,0% 37,5% 

Anders, namelijk 2 0,9% 1,2% 
Total 231 100,0% 144,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 6: 
Besteed je jouw vrije tijd weleens in het westelijk spoorzonegebied? 

 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 26 9,8 9,8 9,8 

Nee 239 90,2 90,2 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 

 
Cirkeldiagram 6 
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Vraag 7: 
Wanneer ik mijn vrije tijd in het westelijk spoorzonegebied besteed, dan is dat 
voornamelijk… (meerdere antwoorden nodig) 

 
Frequentietabel 7 

 Responses Percent of 
Cases N Percent 

Vrijetijdsbesteding 
westelijke spoorzonea 

In het weekend 6 14,6% 23,1% 

Op een vrije 
doordeweekse dag 

4 9,8% 15,4% 

Tussen de lesuren door 19 46,3% 73,1% 

Na schooltijd / in de 
avonduren 

9 22,0% 34,6% 

In vakanties 3 7,3% 11,5% 
Total 41 100,0% 157,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 8: 
Geef van iedere vrijetijdsactiviteit in het westelijk spoorzonegebied aan in hoeverre je er 
tevreden over bent. 

 
Frequentietabel 8.1 Sportactiviteiten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Vrij tevreden 2 ,8 7,7 7,7 

Neutraal 1 ,4 3,8 11,5 

Vrij ontevreden 1 ,4 3,8 15,4 

Ontevreden 2 ,8 7,7 23,1 

Zeer ontevreden 1 ,4 3,8 26,9 

Geen mening / weet ik 
niet 

19 7,2 73,1 100,0 

Total 26 9,8 100,0  
Missing System 239 90,2   
Total 265 100,0   

 
Frequentietabel 8.2 Muziekevenementen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tevreden 4 1,5 15,4 15,4 

Vrij tevreden 2 ,8 7,7 23,1 

Neutraal 1 ,4 3,8 26,9 

Ontevreden 3 1,1 11,5 38,5 

Zeer ontevreden 6 2,3 23,1 61,5 

Geen mening / weet ik 
niet 

10 3,8 38,5 100,0 

Total 26 9,8 100,0  
Missing System 239 90,2   
Total 265 100,0   

 
Frequentietabel 8.3 Uitgaansgelegenheden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tevreden 4 1,5 15,4 15,4 

Neutraal 1 ,4 3,8 19,2 

Vrij ontevreden 1 ,4 3,8 23,1 

Ontevreden 2 ,8 7,7 30,8 

Zeer ontevreden 8 3,0 30,8 61,5 

Geen mening / weet ik 
niet 

10 3,8 38,5 100,0 

Total 26 9,8 100,0  
Missing System 239 90,2   
Total 265 100,0   
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Frequentietabel 8.4 Culinaire activiteiten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tevreden 8 3,0 30,8 30,8 

Vrij tevreden 7 2,6 26,9 57,7 

Vrij ontevreden 3 1,1 11,5 69,2 

Zeer ontevreden 1 ,4 3,8 73,1 

Geen mening / weet ik 
niet 

7 2,6 26,9 100,0 

Total 26 9,8 100,0  
Missing System 239 90,2   
Total 265 100,0   

 
Frequentietabel 8.5 Creatieve activiteiten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tevreden 1 ,4 3,8 3,8 

Vrij tevreden 6 2,3 23,1 26,9 

Vrij ontevreden 2 ,8 7,7 34,6 

Zeer ontevreden 1 ,4 3,8 38,5 

Geen mening / weet ik 
niet 

16 6,0 61,5 100,0 

Total 26 9,8 100,0  
Missing System 239 90,2   
Total 265 100,0   

 
Frequentietabel 8.6 Winkelaanbod 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel tevreden 1 ,4 3,8 3,8 

Tevreden 3 1,1 11,5 15,4 

Neutraal 2 ,8 7,7 23,1 

Ontevreden 3 1,1 11,5 34,6 

Zeer ontevreden 6 2,3 23,1 57,7 

Geen mening / weet ik 
niet 

11 4,2 42,3 100,0 

Total 26 9,8 100,0  
Missing System 239 90,2   
Total 265 100,0   
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Frequentietabel 8.7 Ontspanningsactiviteiten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tevreden 2 ,8 7,7 7,7 

Vrij tevreden 3 1,1 11,5 19,2 

Neutraal 3 1,1 11,5 30,8 

Vrij ontevreden 6 2,3 23,1 53,8 

Ontevreden 2 ,8 7,7 61,5 

Zeer ontevreden 2 ,8 7,7 69,2 

Geen mening / weet ik 
niet 

8 3,0 30,8 100,0 

Total 26 9,8 100,0  
Missing System 239 90,2   
Total 265 100,0   
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Vraag 9: 
Waar zou men een aanvulling op willen zien in het westelijk spoorzonegebied? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 

 
Frequentietabel 9 

 Responses Percent of 
Cases N Percent 

Aanvulling westelijk 
spoorzonegebieda 

Ja, sportactiviteiten 1 2,2% 3,8% 

Ja, muziekevenementen 5 10,9% 19,2% 

Ja, uitgaansaanbod 5 10,9% 19,2% 

Ja, culinaire activiteiten 6 13,0% 23,1% 

Ja, educatieve / culturele 
activiteiten 

2 4,3% 7,7% 

Ja, creatieve activiteiten 3 6,5% 11,5% 

Ja, winkelaanbod 3 6,5% 11,5% 

Ja, 
ontspanningsactiviteiten) 

15 32,6% 57,7% 

Nee, er ontbreekt voor 
mijn gevoel niks 

6 13,0% 23,1% 

Total 46 100,0% 176,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
 

Vraag 10: 
Geef aan waarom jij jouw vrije tijd nooit in het westelijk spoorzonegebied besteed. 

 
Frequentietabel 10 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

Redena 

Ik vind het vrijetijdsaanbod 
ontoereikend 

32 9,7% 13,4% 

Ik ga liever naar de binnenstad 
van Den Bosch 
 

112 33,9% 46,9% 

Ik heb geen tijd i.v.m. studie of 
werk 
 

25 7,6% 10,5% 

Ik woon buiten Den Bosch, 
waardoor ik daarheen ga 
 

113 34,2% 47,3% 

Ik vind het gebied onaantrekkelijk, 
waardoor het mij niet uitnodigt 
hier mijn vrije tijd te besteden 
 

40 12,1% 16,7% 

Anders, namelijk... 8 2,4% 3,3% 
Total 330 100,0% 138,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 11: 
Wanneer er in het westelijk spoorzonegebied vrijetijdsaanbod gecreëerd gaat worden, 
verwacht je dan dat je hier gebruik van zult maken? 

 
Wanneer er in het westelijk spoorzonegebied van Den Bosch meer 
vrijetijdsaanbod gerealiseerd zou... 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 102 38,5 38,6 38,6 

Nee 72 27,2 27,3 65,9 

Weet ik nog niet 90 34,0 34,1 100,0 

Total 264 99,6 100,0  
Missing System 1 ,4   
Total 265 100,0   

 

Cirkeldiagram 11 
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Vraag 12: 
Ik zou in het westelijk spoorzonegebied het liefst vrijetijdsaanbod zien voor…(meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 
Frequentietabel 12 

 Responses Percent of 
Cases N Percent 

Ik zou vrijetijdsaanbod 
willen voora 

In het weekend 30 8,9% 15,9% 

Op een vrije 
doordeweekse dag 

49 14,6% 25,9% 

Tussen de lesuren door 127 37,8% 67,2% 

Na schooltijd / in de 
avonduren 

106 31,5% 56,1% 

In vakanties 19 5,7% 10,1% 

Anders, namelijk... 5 1,5% 2,6% 
Total 336 100,0% 177,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
 

Vraag 13: 
Stel: je zou actief deel mogen nemen aan de invulling van het vrijetijdsaanbod in het 
westelijk spoorzonegebied, zou je hier dan gebruik van maken? 

 
Statistics 
 

N 
Valid 260 

Missing 5 

 
Stel: je zou actief deel mogen nemen aan de invulling van het 
vrijetijdsaanbod in het westelijk s... 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 17 6,4 6,5 6,5 

Nee 148 55,8 56,9 63,5 

Weet ik nog 
niet 

95 35,8 36,5 100,0 

Total 260 98,1 100,0  
Missing System 5 1,9   
Total 265 100,0   
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Cirkeldiagram 13 
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Vraag 14: 
Als jij gebiedsontwikkelaar zou zijn, wat zou jij dan als tip hebben om het vrijetijdsaanbod 
in het westelijk spoorzonegebied te verbeteren? 
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Vraag 15: 
Als je kijkt naar jouw vrijetijdsbesteding in het afgelopen jaar, in welk gezelschap 
onderneem je dan voornamelijk een vrijetijdsactiviteit? 

 
 
Frequentietabel 15 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

Gezelschapa 

Alleen 73 12,2% 27,7% 

Met vrienden 263 44,1% 99,6% 

Met familie 101 16,9% 38,3% 

Met klasgenoten 119 20,0% 45,1% 

Met collega's 34 5,7% 12,9% 

Anders, namelijk 6 1,0% 2,3% 
Total 596 100,0% 225,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 16: 
Geef aan wat jij belangrijk vindt bij een vrijetijdsactiviteit. 

 
 
Frequentietabel 16.1 Het ontwikkelen van je kennis 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel belangrijk 12 4,5 4,5 4,5 

Belangrijk 22 8,3 8,3 12,8 

Vrij belangrijk 67 25,3 25,3 38,1 

Neutraal 80 30,2 30,2 68,3 

Vrij onbelangrijk 38 14,3 14,3 82,6 

Onbelangrijk 31 11,7 11,7 94,3 

Totaal 
onbelangrijk 

15 5,7 5,7 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
Frequentietabel 16.2 Het ontdekken van nieuwe dingen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel belangrijk 22 8,3 8,3 8,3 

Belangrijk 54 20,4 20,4 28,7 

Vrij belangrijk 101 38,1 38,1 66,8 

Neutraal 49 18,5 18,5 85,3 

Vrij onbelangrijk 25 9,4 9,4 94,7 

Onbelangrijk 13 4,9 4,9 99,6 

Totaal 
onbelangrijk 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 265 100,0 100,0  
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Frequentietabel 16.4 Zoeken naar nieuwe vriendschappen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel belangrijk 19 7,2 7,2 7,2 

Belangrijk 56 21,1 21,2 28,4 

Vrij belangrijk 76 28,7 28,8 57,2 

Neutraal 73 27,5 27,7 84,8 

Vrij onbelangrijk 31 11,7 11,7 96,6 

Onbelangrijk 7 2,6 2,7 99,2 

Totaal 
onbelangrijk 

2 ,8 ,8 100,0 

Total 264 99,6 100,0  
Missing System 1 ,4   
Total 265 100,0   

 
 
Frequentietabel 16.5 Het leuk hebben met elkaar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel belangrijk 190 71,7 72,0 72,0 

Belangrijk 61 23,0 23,1 95,1 

Vrij belangrijk 10 3,8 3,8 98,9 

Neutraal 3 1,1 1,1 100,0 

Total 264 99,6 100,0  
Missing System 1 ,4   
Total 265 100,0   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frequentietabel 16.3 Het creatief bezig zijn 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel belangrijk 19 7,2 7,2 7,2 

Belangrijk 43 16,2 16,2 23,4 

Vrij belangrijk 45 17,0 17,0 40,4 

Neutraal 67 25,3 25,3 65,7 

Vrij onbelangrijk 34 12,8 12,8 78,5 

Onbelangrijk 37 14,0 14,0 92,5 

Totaal 
onbelangrijk 

20 7,5 7,5 100,0 

Total 265 100,0 100,0  
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Frequentietabel 16.5 Ergens bij horen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel belangrijk 6 2,3 2,3 2,3 

Belangrijk 37 14,0 14,0 16,3 

Vrij belangrijk 54 20,4 20,5 36,7 

Neutraal 67 25,3 25,4 62,1 

Vrij onbelangrijk 57 21,5 21,6 83,7 

Onbelangrijk 27 10,2 10,2 93,9 

Totaal 
onbelangrijk 

16 6,0 6,1 100,0 

Total 264 99,6 100,0  
Missing System 1 ,4   
Total 265 100,0   

 
 
Frequentietabel 16.6 De behoefte om iets te presteren, bijvoorbeeld in de 
vorm van een competitie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel belangrijk 37 14,0 14,0 14,0 

Belangrijk 64 24,2 24,2 38,1 

Vrij belangrijk 52 19,6 19,6 57,7 

Neutraal 49 18,5 18,5 76,2 

Vrij onbelangrijk 37 14,0 14,0 90,2 

Onbelangrijk 20 7,5 7,5 97,7 

Totaal 
onbelangrijk 

6 2,3 2,3 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
 
Frequentietabel 16.7 Ontspanning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Heel belangrijk 156 58,9 58,9 58,9 

Belangrijk 93 35,1 35,1 94,0 

Vrij belangrijk 13 4,9 4,9 98,9 

Vrij 
onbelangrijk 

3 1,1 1,1 100,0 

Total 265 100,0 100,0  
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Correlatiematrix 16 – motieven Ragheb en Beard 
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Vraag 17: 
Kruis van de onderstaande instrumentele waarden er 3 aan die jij het belangrijkste vindt. 

 
Frequentietabel 17 

 Responses Percent of 
Cases N Percent 

Instrumentele waardena 

Ambitieus (hard werken en 
wensen nastreven) 

103 13,0% 38,9% 

Ruimdenkend zijn (een 
open visie hebben) 

41 5,2% 15,5% 

Bekwaam zijn 14 1,8% 5,3% 

Opgewekt (vrolijkheid) 95 11,9% 35,8% 

Zuiver (netjes en schoon) 40 5,0% 15,1% 

Moedig (voor je ideeën 
staan) 

30 3,8% 11,3% 

Vergevingsgezind 1 0,1% 0,4% 

Hulpvaardig 55 6,9% 20,8% 

Eerlijkheid 113 14,2% 42,6% 

Creatief 48 6,0% 18,1% 

Onafhankelijk (vol 
zelfvertrouwen) 

39 4,9% 14,7% 

Intelligent 16 2,0% 6,0% 

Logisch denkend 29 3,6% 10,9% 

Liefhebbend 37 4,7% 14,0% 

Gehoorzaam (respect 
hebben) 

36 4,5% 13,6% 

Beleefd 49 6,2% 18,5% 

Verantwoordelijkheid 34 4,3% 12,8% 

Beheerst (jezelf onder 
controle hebben) 

15 1,9% 5,7% 

Total 795 100,0% 300,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 18: 
Kruis van de onderstaande eindwaarden er 3 aan die jij het belangrijkste vindt. 

 
 
Frequentietabel 18 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

Eindwaardena 

Een comfortabel leven 112 14,1% 42,3% 

Een opwindend / stimulerend 
leven 

60 7,5% 22,6% 

Een gevoel van prestatie of 
een bijdrage leveren 

55 6,9% 20,8% 

Een mooie / zuivere wereld 20 2,5% 7,5% 

Gelijkheid 49 6,2% 18,5% 

Zekerheid voor gezin of 
huishouden 

25 3,1% 9,4% 

Geluk 143 18,0% 54,0% 

Innerlijke harmonie (vrij van 
innerlijke conflicten) 

12 1,5% 4,5% 

Volwassen liefde 27 3,4% 10,2% 

Nationale veiligheid 12 1,5% 4,5% 

Plezier 92 11,6% 34,7% 

Vergeving 5 0,6% 1,9% 

Zelfrespect 32 4,0% 12,1% 

Sociale erkenning 
(geaccepteerd worden door 
anderen) 

30 3,8% 11,3% 

Ware vriendschap 115 14,4% 43,4% 

Wijsheid 7 0,9% 2,6% 

Total 796 100,0% 300,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 19: 
Hoe oriënteer jij je voornamelijk op een vrijetijdsactiviteit? Meerdere antwoorden 
mogelijk. 

Frequentietabel 19 

 Responses Percent of 
Cases N Percent 

Communicatiekanalen
a 

Facebook 206 26,0% 77,7% 

Twitter 7 0,9% 2,6% 

LinkedIn 8 1,0% 3,0% 

Krant 16 2,0% 6,0% 

Flyers/posters 94 11,9% 35,5% 

Advertenties op 
websites 

77 9,7% 29,1% 

Via school 47 5,9% 17,7% 

Via 
vrienden/klasgenoten/c
ollega's 

220 27,7% 83,0% 

Via familie 72 9,1% 27,2% 

Apps 35 4,4% 13,2% 

Anders, namelijk 11 1,4% 4,2% 

Total 793 100,0% 299,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Onderzoeksrapport bruisende spoorzone Den Bosch 
Carl van Miert - 113270 

119 

Vraag 20: 
Wat is je geslacht? 

 
Wat is je geslacht? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Man 131 49,4 49,6 49,6 

Vrouw 133 50,2 50,4 100,0 

Total 264 99,6 100,0  
Missing System 1 ,4   
Total 265 100,0   

 

  
           
 
 
Cirkeldiagram 20 
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Vraag 21: 
Wat is je leeftijd? 

 
Frequentietabel 21 Leeftijd 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 1 ,4 ,4 ,4 

16 3 1,1 1,1 1,5 

17 20 7,5 7,5 9,1 

18 42 15,8 15,8 24,9 

19 47 17,7 17,7 42,6 

20 41 15,5 15,5 58,1 

21 47 17,7 17,7 75,8 

22 29 10,9 10,9 86,8 

23 22 8,3 8,3 95,1 

24 7 2,6 2,6 97,7 

25 3 1,1 1,1 98,9 

26 2 ,8 ,8 99,6 

27 1 ,4 ,4 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
Cirkeldiagram 21 
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Vraag 22: 
Waar ben je woonachtig? 

 
Staafdiagram 22 
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Crosstabs: waar men woont gewogen op het feit dat zij hun vrije tijd in de binnenstad van Den Bosch besteedt. 
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Kruistabel 22 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 103,563a 5 ,000 

Likelihood Ratio 126,370 5 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

77,570 1 ,000 

N of Valid Cases 265   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4,36. 
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Vraag 23: 
Op welke onderwijsinstelling ben je actief? 

 

 
 
Cirkeldiagram 23 
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Bijlage 4 – Kritische zelfreflectie 

Reflectie op afstudeervoorbereiding 
Er is in de startfase van het onderzoeksproces veel aandacht besteed aan het afstudeerplan. Dit heeft 
er toe geleid dat er direct een goed beeld was van de volgorde, waarin het onderzoek moest worden 
uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever werd er besloten welke taken er prioriteit genoten. Er is 
goed gekeken en overlegd op welke manier dit het beste gedaan zou kunnen worden. In het 
theoretisch kader is er aan de hand van het ABCD-model een rode draad voor het gehele proces 
weergegeven. Dit heeft me een overzichtelijk schema geboden, waar ik steeds op kon terugvallen. Er 
is voldoende literatuuronderzoek gedaan om de probleemstelling te kunnen beantwoorden en de 
onderzoeksdoelstelling  te bereiken. De theoretische modellen hebben goede handvatten geboden 
om diverse redenen; zo konden er aan de hand van de modellen enquêtevragen worden 
geformuleerd en wist je precies wat er gedaan moest worden om een memorabele beleving te 
creëren.  
 
Reflectie op onderzoeksmethoden 
De deskresearch die is verricht voor het onderzoeken van de mogelijkheden in het westelijk 
spoorzonegebied was tijdrovend. Het westelijk spoorzonegebied was nog niet in kaart gebracht, 
waardoor ik de ruimtelijke structuurvisie, bestemmingsplannen en overige documenten moest 
raadplegen. Paul Masselink was eigenlijk het enige aanspreekpunt bij wie ik terecht kon met 
inhoudelijke vragen. Hij is de projectleider van spoorzone Den Bosch, maar was niet vaak aanwezig 
op het kantoor van VIBA-EXPO. Ik ben vaak zelfstandig te werk gegaan met het analyseren van alle 
documenten, maar kwam er dan later in gesprek met Paul Masselink weleens achter dat iets niet 
meer bruikbaar was. Dit had achteraf voorkomen kunnen worden door vaker contact met hem te 
hebben.  
 
De fieldresearch is eveneens vrij tijdrovend geweest. Mijn kennis over het opbouwen van een goede 
enquête en de mogelijkheden met diverse antwoordcategorieën en dergelijke was vrij minimaal. In 
jaar 2 van de opleiding heb ik hier voor het laatst mee gewerkt, waardoor dit een beetje vervaagd 
was. Dit heeft er toe geleid dat ik de enquête vrijwel geheel opnieuw heb gemaakt.  
 
Er was geen steekproefkader voorhanden, waardoor ik moest kiezen uit 2 manieren om de doelgroep 
te benaderen. Ik had kunnen kiezen om naar de onderwijsinstellingen te gaan en daar de enquêtes 
via de administratie afdeling naar de studenten te versturen, maar er is gekozen om de doelgroep 
persoonlijk te benaderen. Het persoonlijk afnemen van de enquêtes ging erg snel. Ik heb dit gedaan 
door de aula’s/kantines van de onderwijsinstellingen binnen te lopen. Ik kon zo de verhouding 
man/vrouw goed bijhouden. Wanneer ik de enquêtes via de administratie afdeling per e-mail had 
verstuurd, had ik de respons moeten afwachten en dan zou de verdeling man/vrouw wellicht niet 
kloppen. Het benaderen van de doelgroep ging vrij goed. Wanneer je vertelde waarom je een 
enquête wilde afnemen en daarbij vermeldde dat het voor je afstudeeronderzoek is, willen 
studenten je graag helpen. Het nadeel van het persoonlijk afnemen van de enquêtes is dat ik al de 
ingevulde enquêtes handmatig in moest voeren. De bedoeling was in eerste instantie om voor het 
afnemen van 375 enquêtes te gaan, waardoor ik een betrouwbaarheidspercentage van 95% zou 
bereiken. Het feit dat het handmatig invoeren van de enquêtes zo tijdrovend was, heb ik besloten 
om voor een betrouwbaarheidspercentage van 90% te kiezen. Dit was immers ook niet zo erg 
vanwege de belangrijkheid van het onderzoek. Achteraf gezien had ik dit op kunnen lossen door 
eerder te beginnen met het enquêteren. Aangezien ik nu de enquête moest aanpassen, is er tijd 
verloren gegaan. Er heeft toen nog een meivakantie tussen gezeten, waardoor het enquêteren nog 
eens werd uitgesteld. Als ik eerder was begonnen, had ik de 95% betrouwbaarheid wel kunnen 
halen.  
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Reflectie op de onderzoeksuitkomsten 
Ik vind dat er met de uitkomsten van het onderzoek is voldaan aan het oplossen van de 
probleemstelling, waarna de onderzoeksdoelstelling bereikt kan worden. Ik denk dat ik een goede 
structuur heb gebruikt voor het kiezen van een kansrijk gebied voor het realiseren van 
vrijetijdsaanbod. Hierbij heb ik me gefocust op het beleid dat de gemeente Den Bosch heeft 
geformuleerd in de ruimtelijke structuurvisie ‘Stad tussen Stromen’. De trends en ontwikkelingen en 
het analyseren van referentieprojecten in Noord-Brabantse spoorzones heeft me inzichten getoond 
hoe ik op het ontwikkelen van het gebied kan inspelen. Zo biedt de trend ‘tijdelijk anders 
bestemmen’ bijvoorbeeld perspectief voor het ‘tijdelijke’ gebruik van de Industriehaven voor 
recreatiemogelijkheden.  
 
De uitkomsten uit het doelgroeponderzoek hebben voldoende inzichten gegeven voor het 
ontwikkelen van het concept. Het voornaamste doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen 
in de waarden waar ik op verder kon borduren voor het concept. Daarnaast wilde ik te weten komen 
met welk doel men aan een vrijetijdsactiviteit deelnam, naar wat voor vrijetijdsactiviteiten hun 
voorkeur uitgaat, wie er op welke tijdstippen vrije tijd in Den Bosch besteedt, wat de tevredenheid 
over het huidige vrijetijdsaanbod was en waar men graag een aanvulling op zou willen zien. De 
onderzoeksresultaten hebben mij voldoende input gegeven om goede aanbevelingen te doen.   
 
De onderzoeksresultaten van de doelgroep vond ik niet heel erg verrassend. De student is een 
doelgroep met wie ik me vrij goed kan associëren. In de afgelopen jaren heb je aan je omgeving 
natuurlijk al een beetje gemerkt hoe de doorsnee student eruit ziet. Wat ik wel verrassend vond, is 
dat 40% van alle studenten nooit vrije tijd besteedt in Den Bosch. Ik was er vanuit gegaan dat dit 
percentage lager zou liggen.  
 
Wanneer ik kijk naar het gebied waar uiteindelijk de voorkeur voor het creëren van 
vrijetijdsactiviteiten naar toe is gegaan, dan had ik dit vooraf niet kunnen denken. In het begin van 
het onderzoeksproces werd mij verteld dat ik me het beste op het Westerpark achter de 
Onderwijsboulevard kon richten. Toen ik erachter kwam dat er in de Industriehaven een ongebruikt 
stuk landtong lag, ben ik hier de mogelijkheden verder voor gaan onderzoeken. Ik vind dat ik hier 
goede combinaties heb gelegd met de mogelijkheden, de visie van de gemeente Den Bosch en trends 
en ontwikkelingen. Ik heb hiervan geleerd dat ik me niet een kant op moet laten sturen door 
anderen, maar altijd verder moet kijken.  
 
Reflectie op het beroepsproduct 
Het beroepsproduct heb ik uitgevoerd aan de hand van diverse theorieën die ik in het theoretisch 
kader heb beschreven. Het concept dat eruit is komen rollen sluit perfect aan op de belangrijkste 
waarden van de doelgroep. De producten zijn niet geheel origineel, maar met de aanbevelingen op 
de invulling is het toch onderscheidend te noemen. Ik had de uitwerking van het beroepsproduct 
meer met de begeleiders van VIBA-Expo kunnen bespreken. Dit heeft er toe geleid dat ik aan het 
einde veel feedback te verwerken kreeg. Dit heb ik in de laatste week allemaal nog aangepast.  


