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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0796.0002120-
1301/t_NL.IMRO.0796.0002120-1301_3.3.html

Waterkwartier



Parkkwartier



Parkkwartier



In het Wijkplan Boschveld Beweegt wordt de ontwikkelingsrichting 
aangegeven voor de uitwerking in bestemmingsplannen, bouwplannen 
en inrichtingsplannen in de kwartieren Hart, Parkkwartier, Stationkwartier
en Waterkwartier. De stedenbouwkundige ontwikkelingsrichting gaat uit 
van:
een stedenbouwkundig raamwerk;
uitgangspunten voor de kwartieren;
-het opheffen van de stamlijn;
-het realiseren van 35% sociale woningbouw in deelgebied 1;
-het handhaven van de huidige bebouwing van het winkelcentrum;
-het realiseren van een supermarkt van circa 1600 m2;
-het realiseren van 800 m2 aanvullende branches;
-het afsluiten van het Menno van Coehoornplein;
-de locatie van de BBS op de huidige locatie van de school 't Boschveld;
-één toekomstige aansluiting op de Parallelweg ter hoogte van Grasso;
-een nader te bepalen wijze van gereguleerd parkeren in de wijk.
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Deelgebieden

Woningisolatie met prebaf gevelelementen



Verbinding
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Verbindingen

Station – Brabanthallen - spoor



Goederenspoorlijn



Verbindingen

Veiligheid onderwijsboulevard



Verbindingen

Veiligheid onderwijsboulevard



Ontsluiting auto



Ontsluiting fiets



Ontsluiting OV



De Gruyterfabriek

Gebiedsontwikkeling

Parkeren



Energie

Woningisolatie met prebaf gevelelementen

Potentie zonnedaken + financieringsmogelijkheden
(voor woningbouwcorporaties etc.)

Potentie energie te winnen uit de Ertvelderplas

Potentie decentrale opwekking energie

Potentie innovaties met LED

Potentie werken met accu’s 



Zonnepanelen
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Groenstructuur

Opstellen lijsten van bomen en coniferen
Opstellen kijsten van groenbedekkers
Ontwerpen bomenroosters
Inventariseren potentiele groenstroken
Inventariseren mogelijkheden voor 

groene daken
Inventariseren groendakbeplanting
Inventariseren afgeleide effecten van groen
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Waterstructuur

Rekentool watervrije urinoirs

Onderzoek naar vacuum zuigen urine

Berekening hoeveel toiletspoelingen
er in het gebied plaatsvinden

Onderzoek naar hoe toiletspoeling
met regenwater te voorkomen is

Plan om regenwater af te koppelen 
van het riool





















Goederenspoorlijn



Inpakken spoor



Bebouwingsprincipe Grassokwartier





Grassokwartier idee



Maaiveldniveau’s Grassokwartier



Grassokwartier idee
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Het toekomstbeeld
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Heroriëntatie Boschveld

Raad september 2005

Geen draagvlak voor herstructurering voor geheel 
Boschveld, door

• lange looptijd, 
• grote aantal te slopen woningen,
• de te beperkte sociale paragraaf,
• financiële en exploitatieve onzekerheid,
• onzekerheid bewoners



Plein Boschveld voor en na inspraak



Belangrijkste wijzigingen na inspraak



Men gaat zich nu heroriënteren op de wijk en dat meer in samenspraak met de bewoners.
De studenten architectuur gaan de bewoners meehelpen hun wensen te visualiseren en
in workshops zijn we met alle disciplines door elkaar gaan kijken wat de leerlingen zelf
zouden veranderen in de wijk.   



Pierre Don van de bewonersvereniging kwam met het bovenstaande.



Winkelcentrum Boschveld in 1955

Hij zei dat het winkelcentrum eigenlijk zo mooi is dat het behouden moet blijven.



De duurzamheidscoördinator legde uit wat duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen is.



Aan de hand van zo’n 60 dia’s werd uitgelegd wat duurzame ontwikkeling is.



Daarnaast ging het over duurzaam bouwen



Duurzaam bouwen



Paleiskwartier ‘s-HertogenboschDe warmte-koude opslag in het Paleiskwartier 



• Duurzaam Bouwen

kansen en mogelijkheden benutten om een

• hoge ruimtelijk-architectonische kwaliteit in combinatie 

met een 

• lage belasting van het milieu tot stand te brengen en die 

beide 

• in de tijd weet te handhaven, zodat ook toekomstige 

gebruikers daarvan profiteren.



De Triple-P benadering
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People
• leefbaarheid
• comfort
• veiligheid
• gezondheid
• gemak
• betrokkenheid

Planet
• materiaal
• energie
• water
• lucht
• geluid
• afval

Profit
• voorzieningen
• woonmilieus
• imago
• bereikbaarheid
• flexibiliteit
• aanpasbaar-

heid

Integrale kwaliteit



We moeten tezamen bekijken  

-ecologische
sociale 
economische vooruitgang, 

-in een balans met nu en later

-tussen welvaart hier en elders

Dit vraagt naar creativiteit en samenwerking tussen 
mensen op het gebied van milieu, zorg en economie



Zoek creatieve oplossingen 
en bedenk..
elke oplossing, hoe klein ook, draagt bij

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vacationsofalifetime.com.au/experiences/ecotourism/images/exp_eco_01.jpg&imgrefurl=http://www.vacationsofalifetime.com.au/experiences/ecotourism/&h=258&w=183&sz=6&tbnid=iAUPqLpr49kJ:&tbnh=107&tbnw=75&hl=nl&start=228&prev=/images?q=ecotourism&start=220&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=N


Vervolgens gingen de leerlingen in een creatieve sessie onder leiding van Paul van der Meer
(een gerenommeerd 3D vormgever). 



Er volgden vele discussies aan de tafels. Iedere tafel had een aparte opdracht. Wat zou je doen
op de korte termijn, wat op de middellange en op de lange termijn. 



Zo nu en dan kregen de leerlingen wat hulp. 



Vervolgens werden de ideeën gepresenteerd. 





Er waren vier presentaties



Op de korte termijn kwam men met de volgende ideeën. 





Op de middellange termijn dacht men aan het bovenstaande.



Ideeën rond de omgeving van de flats.



Het nieuwe concept m.b.t. het winkelcentrum 



Concepten op de langere termijn



Concepten op de langere termijn



Concepten op de langere termijn
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We gaan door met dit boeiende thema i.s.m. woningbouwcorporaties en wijkbewoners.
We gaan hun ideeen visualiseren en zelf gaan we verder nadenken over hoe het nu verder moet
met Boschveld
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