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Tekst: Anouska den Ouden
 Foto: Kidsreporters

Afgelopen tijd was het niet mogelijk om de lessen fysiek door te laten gaan, maar
we zetten graag op een rij wat de kinderen geleerd en ondernomen hebben. En
dat is nogal wat! 
- Zo weten de reporters hoe je een interview van begin tot eind voorbereidt, af-

spreekt, uitvoert en uitwerkt. 
- Hebben zij geoefend met het maken van journalistieke foto's en de verschillen-

de perspectieven die je daarbij kunt gebruiken. 
- Kunnen ze filmen en vloggen en presenteren zij (zich) voor de camera. 
- Maakte groep 8 een afscheid-Libdub.
- Is er een bezoek geweest aan Spark Makers Zone voor een interview en film-

verslag over de 3D-printers. 
- Werd filmregisseur Ruut van der Beele het hemd van het lijf gevraagd over re-

gisseren en de Bossche Sinterklaasfilm, voor een mooi artikel in de Bossche
Omroep. 

- Werden Manita en Catrien geïnterviewd over hun activiteiten bij Resto van Har-
te (en van goede tips voorzien). 

- Schreven zij voor de Kinderboekenweek een stukje over hun favo kinderboek. 
- Leerden zij hoe een redactievergadering gaat en waren zij om de beurt notulist

en voorzitter. 
- Weten ze nu precies hoe Social Media werkt (en dat je niet altijd alles moet ge-

loven wat je ziet…).

De Kids Reporters ontdekten hun talenten en wat zij extra leuk vonden om te
doen. Voor de één was dat fotograferen, de ander ontdekte dat zij heel graag een
mooi artikel voor de krant schrijft en weer een ander merkte dat hij spontaan een
toffe vlog kon inspreken. 
Wil je de reporters blijven volgen? Kijk dan regelmatig op onze website
www.kidsreportersdenbosch.nl!  !
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De Buurtkrant is een bewonersinitiatief dat
wordt ondersteund door Farent, OBB, Ge-
meente en sponsoren. 

Inleveren van kopij voor de volgende editie
kan($)$(BX(4.6(?A?B(bij de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor om
kopij te redigeren, te verkorten of te weige-
ren. Kopij dient te zijn voorzien van een
naam.

Buurtkrant Boschveld verschijnt 6 maal per
jaar. Oplage 1830 exemplaren.

©2021 Buurtkrant Boschveld
Gehele of gedeeltelijke overname van arti-
kelen of beeldmateriaal mag alleen na toe-
stemming van de redactie en altijd met een
bronvermelding.

Tekst correctie: Gerdien Arts, Nicole Pakker
Eindredactie/ vormgeving: Alfred Heeroma

Buurtkrant niet ontvangen? Mail uw gege-
vens naar:
buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl

www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
Twitter: @BoschveldBeweeg
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De buurtkrant probeert zes keer per jaar informatie over de buurt bij haar bewo-
ners te krijgen. Die informatie wordt door een redactie bij elkaar gezocht en om-
gezet in teksten. Soms kan dat op basis van aangeleverde teksten, maar ook
door middel van een interview. 
Mist u onderwerpen in deze Buurtkrant, laat het ons dan weten, dan kunnen we
kijken of we er iets aan kunnen doen. Het mooiste zou zijn als u daar zelf ideeën
voor aanbrengt of zelfs teksten.
Laat ons weten hoe we kunnen verbeteren.
Alfred Heeroma
Eindredacteur Buurtkrant Boschveld !



Tekst: George van der Zande
 Foto: Anouk Schipper
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"We zijn een week voor de carna-
valsvakantie gestart. Er was nog
even een discussie of het een
handige tijd was zo vlak voor de
vakantie, maar iedereen stond te
popelen. Met een enorme waslijst
aan restricties van wat wel mag
en wat niet hebben we een her-
start gemaakt", vertelt directeur
Anouk. 
"De restricties zijn veel strenger ge-
worden, zo kan er niet met andere groepen worden samenge-
speeld. Maar ondanks al die spelregels is het heel fijn om weer
open te zijn en alle kinderen weer te zien", zegt Mirjam, loca-
tiemanager van Kanteel. Dat merkt ze ook aan de kinderen die
nu weer allemaal naar de opvang komen. "Blije gezichtjes, blij
dat ze hun vriendjes weer kunnen zien, al zijn ze nog zo klein.
Ze missen toch die vertrouwde plek en het samenspelen."  

Via een brief heeft Mirjam de ouders geïnformeerd over de
maatregelen. "Ouders mogen nog steeds niet binnenkomen,
maar soms hebben we een uitzondering in het belang van het
kind. En dan met name bij kinderen die nieuw starten, dan bie-
den we echt maatwerk." Anouk vult aan: "We doen zo af en toe
rondleidingen met nieuwe ouders, wel altijd met één ouder. Als
ouder wil je immers wel zien waar je kind terecht komt. Geluk-
kig merken we dat ouders veel begrip hebben voor onze maat-
regelen.” 
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"De ouders zijn wel heel blij dat hun kinderen weer naar school
en de opvang gaan, dat geeft weer lucht. En de kinderen zijn
ook weer blij om hun klasgenootjes te zien en te spreken. En
natuurlijk is het jammer dat units even niets meer samen kun-
nen doen. Juist In het samen dingen doen ligt onze kracht,
want normaal gesproken doen we veel groepsoverstijgende
dingen. Nu is alles anders en moet alles groepsgebonden. We
respecteren de regels, maar dat wil niet zeggen dat het voor
onze professionals een gemakkelijke opgave is. In feite heb-
ben ze er nu een extra taak bij: alert zijn op de naleving van de
maatregelen."

1..#&+,$.#*$&'0()'$*$&&'b
Anouk: "Dat is heel lastig om te meten. Wij willen eigenlijk niet
over achterstanden spreken, maar willen juist kijken naar wat
er na corona nodig is. Er zijn kinderen die zich goed hebben
doorontwikkeld via het thuisonderwijs én er zullen kinderen zijn
die te weinig hebben kunnen profiteren van het online aanbod

omdat ouders bijvoorbeeld minder begeleiding konden geven.
Het is voor ons nu moeilijk om vast te stellen of een kind ach-
terstand heeft opgelopen. Het blijft maatwerk. Daar gaan we
de komende tijd insteken. Ook gaan we nu wat toetsen afne-
men om te kijken waar ze staan. En kinderen hebben net als
wij ook last gehad van corona. Kinderen missen echt de leuke
dingen zoals samen naar een theater gaan of samen optreden
of samen iets vieren. De kinderen van groep 8 vroegen mij of
het schoolkamp doorgaat. Dat hoop ik wel, maar ik kan hen
niets beloven."
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"We verwachten en hopen dat we voor de zomer weer meer
mogen, maar in de huidige situatie zijn we op school voorlopig
nog wel bezig om besmettingen buiten de school te houden.
Daar zijn we heel alert op. Bij de vorige lockdown mochten ver-
kouden kinderen nog wel naar school komen, nu mag dat niet.
En dat is niet gemakkelijk. Een kind heeft vaak een snotneus
of moet vaker hoesten. Soms moet een kind even thuisblijven
vanwege verkoudheidsklachten. Dat druist best wel tegen onze
natuur in. Normaal zeg je: ach, een beetje verkouden, hij/ zij
kan gerust naar school komen. Nu sturen we een kind naar
huis. Dat voelt niet prettig, maar anderzijds kunnen we daar-
mee voorkomen dat hele groepen naar huis moeten.
Ons personeel wordt regelmatig getest, daar hebben we duide-
lijke afspraken over. Wanneer een medewerker zegt: ik heb
wat klachten, bijvoorbeeld verkouden of keelpijn dan wordt zij/
hij getest. Dat is een geruststellende gedachte. Immers, we
willen graag ons leerplan realiseren. Dat willen we met z'n al-
len graag. Corona heeft ook geleerd dat kinderen creatiever en
zelfstandiger zijn geworden. Ze bedenken zelf oplossingen. Zo
hebben kinderen van unit 2 en 3 heel snel geleerd hoe digitaal
onderwijs werkt. Dat is mooi om te zien. Maar het echte sa-
menzijn hebben ze – net als wij – wel gemist. En daar verlan-
gen we op het kindcentrum met z'n allen sterk naar." !
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buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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- we sinds 1 maart een nieuwe wijkagent hebben en dat hij  To-

mas Sluiter heet?
- er in het Westerpark allerlei onderhoudswerkzaamheden

plaatsvinden?
- het niet verstandig is om dieren te voeren en broodresten en

dergelijke in het gras en dergelijke te gooien?
- de maandelijkse kindertuinklup in de Boschveldtuin binnen-

kort weer start en vanwege de coronabeperkingen alleen

voor kinderen vanaf 6 jaar?
- het nieuwe duikelrek in het groene hart scheef hoort te

staan?
- de afvalbakken bij het winkelcentrum vaker geleegd worden?
- de winkeliers ook hun best doen om afval op te ruimen?
- de eerste bloesem al gesignaleerd is in bomen in de wijk? 
- de werkgroep Groen en spelen en de wijkraad op zoek zijn
  naar nieuwe leden?



Tekst: Leidi Haaijer
Afbeelding: Gemeente
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Beste buurvrouw/buurman, we verlangen allemaal naar meer
naar buiten en samenzijn. Hopelijk kan daar binnenkort een
voorzichtig begin mee gemaakt worden. Voor iedereen zal de
precieze invulling anders zijn, maar laten we vooral kijken naar
wat er wél mogelijk is.

Zo heeft de bewonersadviesgroep (BAG) van Boschveld in 2020
alle gelden toe kunnen wijzen aan plannen en initiatieven van
Boschvelders (op een enkele activiteit na kon veel toch door-
gaan). Ons Boschveldrijtje:
- Kinderen van de BBS hadden een uitstapje naar Attractiepark
Hemelrijk, de jaarafsluiting, een schuimparty met 

  disco, Halloween en de Openlucht Bioscoop die nog op de rol
staat.       

- Materialen konden aangeschaft worden om coronaproof bezig
te kunnen blijven met nodige werkzaamheden.

- Een brandgang heeft een deur gekregen.
- Trainingen in sociale vaardigheid konden worden gevolgd.
- De Nationale Vrouwendag kreeg aandacht.
- Tassen en een ander attribuut werden lokaal gemaakt resp. als
resultaat van de 'Musical Pleisketier' en voor 

  project 'Opera Peertje'.
- De Tuinklup kon buitenactiviteiten organiseren voor de buurt-
kinderen in de Boschveldtuin en heeft nog plannen

  ter uitvoering liggen.
- De Buurtkrant kon gedrukt en verspreid worden.

Dus samen dingen doen is in beperkte mate wel mogelijk, maar
met name de vorm is anders en wij als adviescommissie willen
daarin ondersteunen. 
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Onder 'Aanvragen' op de gemeentewebsite 
(https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget/) kun je je idee indie-
nen; hier heb je wel je Digi-D bij nodig. Zorg dat je de meeste
gegevens van je project al bij de hand hebt, in grote lijnen moe-
ten zoveel mogelijk mensen plezier kunnen hebben van je idee
en het moet in Boschveld plaatshebben. 
Invullen lastig? Dan staan de medewerkers van de Copernikkel
je graag bij (wel even een afspraak hiervoor maken via email:
info@copernikkel.nl).

De BAG-groep (Ben van der Kallen, Leidi Haaijer, Liesbeth
Blitz, Liesbeth van Malsen, Lucas Kastelijn en Patricia Her-
mans) bekijkt de aanvraag en adviseert de gemeente om al
dan niet toe te wijzen. De praktijk leert dat de meeste aanvra-

gen toegewezen worden. We maken onze afweging in relatie
tot alle andere ideeën en het algemeen op te leveren nut van
het ingediende idee.
Wat vragen we hiervoor terug ? Schrijf een paar regels met fo-
to's en stuur deze in voor plaatsing in de Buurtkrant, zodat ie-
dereen kan zien wat er allemaal mogelijk is in Boschveld.  !
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buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Tekst: George van der Zande
 Foto's: George van der Zande & Diede van der Loo
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Diede is geboren in Den Bosch, maar opgegroeid in Schijndel.
Nu is ze alweer een poosje terug in het Bossche en woont ze
met plezier in Boschveld. "Ik heb aan de Sint Lucas te Boxtel
een creatieve opleiding gevolgd. Na mijn opleiding ben ik als
decorateur gaan werken bij verschillende winkels in de stad. Ik
heb onder andere aan styling gedaan en klanten begeleid.
Maar op een gegeven moment wilde ik meer diepgang en me
verder ontwikkelen. Toen kwam corona en viel bijna alles stil.
Ook ik even. Daarna ben ik op verschillende plekken vrijwilli-
gerswerk gaan doen en met de zorg in aanraking gekomen.
Als zorgoppas begeleid ik kinderen die extra aandacht nodig
hebben. Op deze wijze kan ik de ouders een beetje ontlasten.
Ouders zijn heel blij met deze ondersteuning, want dan hebben
ze voor even ruimte voor zichzelf. Het is mooi om te doen,
maar ik vind het ook heel erg leuk om iets nieuws op te zetten
voor kinderen."  
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"Thuis heb ik een slaapkamer
ingericht als atelier/ werkka-
mer. Toen corona zich aan-
diende zaten er veel kinderen
thuis. Ze konden ook niet
veel. Dat bracht mij op het
idee om knutselpakketten
voor kinderen te gaan sa-
menstellen. In zo'n pakket zit
een aantal tekeningen van
prinsessen. De tekening is
kant en klaar, maar zonder
jurk. Kinderen kunnen de
prinses gaan aankleden en
versieren naar eigen inzicht.
In het pakket zit van alles zo-
als glitters, verschillende
steentjes, lintjes, stempels,
stiften en kleurtjes. En als de
prinses is aangekleed, kan ze naar het bal. Het is voor kinde-
ren een leuke afleiding in coronatijd."
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Zo is Diede ook in aanraking gekomen met SOSU, een net-
werk voor ondernemende vrouwen. "Bij SOSU ontmoet ik nieu-
we mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Ook zij
hebben een aantal knutselpakketten van mij gekocht. En ik kan

dan weer op een ander vlak, mijn creatieve vlak, iets voor hen
betekenen. Vorig jaar ben ik begonnen met kerstpakketten
voor ondernemers. Ik vond het zo stom dat ondernemers geen
kerstpakket kregen terwijl ze het hele jaar hard werken. Dus
had ik een actie bedacht: 'kerstpakket voor en door onderne-
mers'. Zo heb ik ook Aafke leren kennen die een winkel start in
de Snellestraat. Zij werkt ook graag met jonge creatieve onder-
nemers. Zij komt uit de zorg, en ik uit de winkel- en productpre-
sentatie. Bij haar in de winkel kan ik mijn producten aanbie-
den." Ook op haar Facebookpagina 'Creatief met een missie'
kun je kennismaken met de creaties van Diede.  
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Maar het lijkt Diede ook leuk om kinderworkshops te organise-
ren. "Kinderen gaan naar muziekles of gaan sporten, maar
knutselen is ook heel leuk. Ik zou hen daarin iets kunnen leren
in de sfeer van educatief én hobby. Ik zou het fantastisch vin-
den om hen bepaalde technieken te kunnen leren. Het is mooi
om kinderen creatief bezig te zien en dat ze dan trots zijn op
wat ze hebben gemaakt. En als ze dan ook nog iets hebben
geleerd dan is het helemaal af." 
Intussen heeft Diede ook contact opgenomen met de Coper-
nikkel om haar creatieve diensten aan te bieden. "Zo vind ik
het ook heel leuk om met seizoenen te werken, dat zou kun-
nen door in de Boschveldtuin te gaan werken. Kinderen kan ik
dan spelenderwijs wegwijs maken met tuinieren." 
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Diede zou ook graag een opleiding Social Worker willen vol-
gen, dit wel in combinatie met deeltijdwerken en stage lopen.
"Dat zou mooi zijn, dan heb ik straks de benodigde papieren
om mensen echt te kunnen begeleiden, want ik wil graag mijn
creativiteit met het maatschappelijke verbinden. Maar daar-
naast is betaald werk ook belangrijk, want er moet ook brood
op de plank komen. Dat zou wel prettig zijn, een vaste basis
om van te leven Daar ben ik nu druk mee bezig, maar het is
lastig in deze rare coronatijd." 
Diede zit niet bij de pakken neer. Ze wandelt veel, ontmoet
veel mensen én dat houdt haar creatieve geest scherp. !
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buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Zernikestraat 2
!  073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl    

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl
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Wijkagent: per telefoon 0900 - 8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Tomas Sluiter of email tomas.sluiter@politie.nl

De wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail 
Gabor Martens  :  06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl         
Wim Smeets     : 06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl
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Mijn naam is Mirella van
Falier en ik ben sinds 1
februari  werkzaam als
mantelzorgconsulent in
Buurtteam Boschveld,
Deuteren en in Buurtteam
Muntel, Vliert, Orthenpoort,
Binnenstad.

De eerste maand zit er bij-
na op en is me uitstekend
bevallen. 

Veel mensen krijgen vroeg
of laat in hun leven te ma-
ken met (langdurige) zorg
voor een naaste. Je kiest er niet voor om mantelzorger te wor-
den. Het overkomt je, je rolt erin. Mantelzorg houdt nooit op,
het is niet georganiseerd of aan regels gebonden. Samen kun-
nen we je situatie bespreken en bekijken welke hulp of onder-
steuning nodig is.

Mantelzorg Farent organiseert ook informatiebijeenkomsten,
bijvoorbeeld over de weg vinden in zorgland. Maandelijks is er
een mantelzorgcafé in verschillende wijken. Voor groepen met
specifieke zorgvragen organiseren wij allerlei bijeenkomsten.
Voor informatie over deze activiteiten kun je terecht op onze
website en op de wijkpleinen.

Heb je vragen of wil je gewoon even je verhaal kwijt? 
Je kunt me bereiken via
mirellavanfalier@farent.nl of 
telefonisch  06 – 5532 2378. !
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Bij het Regionaal Trainingscentrum vindt u verschillende gratis
trainingen, cursussen en lotgenotengroepen voor inwoners van
de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel en
Boxtel.

Er is een afdeling jeugd / gezin (hier zijn ook de oudercursus-
sen te vinden), op volgorde van leeftijd. De aanmeldingen voor
trainingen van jeugd loopt grotendeels via het onderwijs, dit
staat per training duidelijk aangegeven op de website. Daar-
naast vindt u hier de link naar de website van Wish: 
wish-weerbaarheid.nl/, een preventie klassikale weerbaar-

heidstraining voor groep 6 die in de gemeente 's-Hertogen-
bosch en een aantal scholen in de regio wordt aangeboden.
En er is een afdeling volwassenen, hiervoor kunt u zich recht-
streeks via deze website aanmelden. Er kan aan één training,
groep of cursus tegelijkertijd deelgenomen worden. Bij belang-
stelling voor een nieuwe training, groep of cursus, moet de eer-
ste minimaal 6 maanden geleden afgerond zijn. Voor u als
deelnemer is deze training kosteloos, dit wordt door de ge-
meente vergoed. Wel kunnen er voor enkele groepen materi-
aalkosten in rekening gebracht worden aan de deelnemers. Dit
staat bij de betreffende groepen vermeld.

Voorafgaand aan elke training, groep en cursus vindt er een
kennismaking / screening plaats om te kijken of uw vraag aan-
sluit bij het doel van de training, groep en cursus. Na aanmel-
ding is deelname niet standaard gegarandeerd. Kunt u niet vin-
den wat u zoekt, dan kunt u op deze website een vraag stellen
of uw telefoonnummer achterlaten. U kunt ook zelf bellen naar:
088 -3686 890 van maandag tot en met donderdag van 08.30
tot 12.30 uur. !
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Met recht staat in de kop van dit artikel eindelijk.
Het heeft namelijk heel lang geduurd. Daarvoor
gaan we even terug in de tijd.
In 2010 werd het Wijkplan Boschveld vastgesteld.
In dit plan werd Boschveld onderverdeeld in 23
vlekken die tussen 2010 en 2025 fysiek zouden
worden aangepakt.
Toen was er al discussie, maar vooral ook veel on-
duidelijkheid over de toekomst van Vlek 21; het ge-
bied van de huidige zeven te slopen flatgebouwen
van BrabantWonen tussen de Copernicuslaan en
Oude Vlijmenseweg. Dat bleef nog een aantal jaren
zo.

In 2011 kregen de bewoners een brief met de me-
dedeling dat ze in 2015 te horen zouden krijgen of
hun woningen gerenoveerd of gesloopt gingen wor-
den. Dat werd weer een jaar later en uiteindelijk in
juli 2016 ging de kogel door de kerk en werd duide-
lijk dat alle zeven flatgebouwen gesloopt gingen
worden, maar niet voor 2018.

We zitten nu in maart 2021 en volgens de laatste
nieuwe planning start deze maand dan toch echt de
sloop van de eerste twee flatgebouwen. 
De direct omwonenden van de te slopen flats heb-
ben hierover eind januari een brief ontvangen van
het sloopbedrijf, A. van Liempd, dat de sloop in op-
dracht van BrabantWonen gaat uitvoeren. Er staat
informatie in die ook voor u van belang kan zijn, zo-
als:
• Er gaat op een zeer duurzame wijze gesloopt wor-

den. Het materiaal dat uit de gebouwen komt,
wordt hergebruikt of duurzaam verwerkt tot andere
producten.

• Voordat de flatgebouwen daadwerkelijk afgebro-
ken worden zijn alle gas, water en elektra aanslui-
tingen en aanwezig asbest uit alle flatwoningen
verwijderd. 

• Daarna worden alle materialen handmatig verwij-
derd die niet van beton of steen zijn.

• Bij het afbreken van de flatgebouwen wordt ge-
bruikgemaakt van een grijper die stuk voor stuk de
flats afbreekt. Hierdoor is er minder overlast van
trillingen, geluid- en stofoverlast.

  Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van wa-
tersproeiers en stofdoeken aan de bouwhekken.

• Voor de veiligheid kan af en toe een pad of weg tijdelijk afge-
zet worden.

• Het gebied waar gewerkt wordt is verboden om te betreden.
Dat wordt duidelijk aangegeven.

• Zorg ervoor dat uw kinderen dit ook weten. De ervaring leert
dat grote sloopmachines een aantrekkingskracht hebben op
kinderen.

• Blijf tijdens de werkzaamheden weg van de sloopmachines.
• De machinale sloop is gepland van 8 maart tot en met 7  mei

2021.

<#&3.'
Bij vragen of klachten over de sloop kunt u terecht bij: ingeni-
eur Barthel van Dinther, telefoon 0413 - 477 979 of email naar
barthel@avanliempd.nl 
Bij algemene vragen over de nieuwbouw, kunt u contact opne-
men met BrabantWonen, telefoon 088 - 2816 000 of email naar
herstructurering-boschveld@brabantwonen.nl  !

Y

Tekst en foto: Wim Smeets
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Tekst: Ilse Staps
Foto's: Jan Louvenberg & Ilse Staps 
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De zon laat zich wat vaker zien, de temperaturen kruipen lang-
zaam een beetje omhoog. We zitten nog in een lockdown,
maar mensen komen langzamerhand weer wat meer naar bui-
ten. De natuur is nooit op slot en er valt alweer genoeg te zien
en te beleven in de Boschveldtuin. Zo is Stichting Stadshout
bezig om voor ons prachtige nieuwe stevige picknickbanken
van gekapte Bossche bomen te maken, dus daar kunnen we
straks weer heerlijk op pauzeren, bijpraten of zelfs werken. Zo
krijgt thuiswerken toch weer een beetje lucht en ruimte.

Over thuis en werken gesproken: de bijen zijn al druk op wo-
ningjacht. Op zonnige dagen is het een drukte van jewelste bij
de beide insectenhotels in de tuin. Er is er eentje aan de ach-

terkant van het informatiebord en eentje aan de kant van de
boom van Kees. Je hoeft niet bang te zijn dat ze steken, deze
bijen hebben geen volk om te beschermen dus hebben ook
geen reden om agressief te reageren. Er wordt af en aan ge-
vlogen, binnengekeken en gekeurd. Bijen leggen hun eitjes in
holtes en je ziet ze dus steeds in de buisjes kruipen. Bevalt het
huis, dan wordt er nestmateriaal aangevlogen en naar binnen
gepropt. Daarna worden de eitjes gelegd en een voedselvoor-
raadje van nectar aangelegd. De bij metselt dat kamertje dicht
en dat herhaalt zich zo een paar keer. Uiteindelijk wordt het
gaatje afgesloten met een propje was en vertrekt de bij om te
sterven. De larven die uit de eitjes kruipen eten zichzelf letter-
lijk een weg naar buiten en kunnen zo volgegeten het hotel
weer verlaten en aan hun vrije leven beginnen. 

Elke bij heeft zijn eigen nestvoorkeur afhankelijk ook van hoe
groot de bij is, dus als je goed kijkt, zie je misschien ook nog
wel verschillende bijen. Leuk is ook om mee te doen aan de
bijentelling op 17 en 18 april. Dan zie je pas hoeveel verschil-
lende bijen er zijn in de Boschveldtuin!

Behalve de bijen is er natuurlijk nog veel meer moois. Overal
komen al bloemetjes omhoog, verwilderde bolletjes her en der.
Het wordt ook langzaam zaaitijd: erwtjes, capucijners, peulen,
broccoli en palmkool kunnen rond half maart al buiten gezaaid
worden en dat geldt ook voor veel bloemen. Binnen kun je al
tomaatjes en kruiden opkweken of later buiten uitplanten. Daar
heb je geen tuin voor nodig, een klein balkon kan verrassend
veel kruiden herbergen. Past het toch allemaal niet: in de
Boschveldtuin vind je een kruidencirkel met vaste kruiden die
je zo kunt plukken en we gaan dit jaar ook aan de slag met een
kruidenplek voor kwetsbare keukenkruiden zoals basilicum, ko-
riander, bieslook en peterselie. 

We hopen dat ook jij af en toe een rondje maakt door deze tuin
en geniet van de zonnige plekjes. Vind je het leuk om af en toe
eens mee te helpen: meld je dan aan via onze website:
www.boschveldtuin.nl. Zo gauw we weer ruimte krijgen, zijn we
op vrijdagmiddag weer samen aan het tuinieren. !

@

    info@obboschveld.nl
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Tekst: Rob Verschuur
Foto's: Rob Verschuur & gemeente
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In september 2016 hadden we 'De Held van Boschveld', een
prachtige voorstelling in de wijk en door wijkbewoners ge-
speeld. Op dit moment zijn er nieuwe helden in de wijk, je ziet
ze wel eens ongemerkt lopen, mensen uit de wijk met een knij-
per en een vuilniszak die zwerfvuil van de straat opruimen. Dat
zijn de nieuwe helden!! Samen of alleen speuren ze de straten
af op zwerfvuil zoals propjes papier, blikjes, plastic flesjes, bak-
jes van eten en dergelijke. Soms zie je zelfs hele gezinnen ge-
wapend met een goede knijper, vuilniszakken en sommige met
een duidelijk herkenbaar geel vestje. Heel fijn dat de 'Wijkhel-
den' regelmatig door de wijk lopen om afval te verzamelen wat

daar uiteraard niet hoort te liggen. 
Zo houden ze samen de buurt schoon en dat is hard nodig! Jij
kunt ook meedoen, als volwassene, maar ook met je kinderen.
De gemeente stimuleert deze Wijkhelden door het verstrekken
van vuilniszakken, een goede knijper en een hesje. Kinderen
onder begeleiding van een volwassene kunnen zelfs een zak-
centje ontvangen als ze geregistreerd staan als Wijkheld. Hier-
door worden de kinderen zich ook bewust van het zwerfafval
dat in de wijk aanwezig is. 

Op dit moment ligt het verstrekken van de vuilniszakken, knij-
pers en dergelijke even stil in verband met corona omdat de

gemeentewerf gesloten is voor publiek. Zodra er weer spullen
opgehaald kunnen worden dan gaan we dat zeker melden in
deze Buurtkrant. Meer informatie kun je vinden op:
www.onzewijkhelden.nl/s-hertogenbosch/

Daarnaast is er ook de Landelijke Opschoondag op 20 maart.
Door corona wordt die niet gezamenlijk georganiseerd, maar je
kunt wel in je eigen gebied (Boschveld) zelf wat doen, reke-
ninghoudend met de bekende coronaregels zoals afstand hou-
den en groepsvorming. Meer informatie kun je vinden op:
www.supportervanschoon.nl/s-hertogenbosch/  !

]

info@obboschveld.nl
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De jaarlijkse ledenvergadering van het Onafhankelijk Buurtplatform (OBB) is uitge-
steld. Normaal is deze in april. Omdat we je graag weer fysiek willen ontmoeten,
stellen we de vergadering nog even uit tot mei of juni. De leden krijgen hiervan be-
richt. Op de website kun je je aanmelden als lid van de bewonersvereniging OBB 
(www.obboscheld.nl). 
We zoeken mensen die het ook leuk vinden om een steentje bij te dragen aan een
leefbare wijk. Momenteel zoeken we – met ingang van mei – twee nieuwe bestuurs-
leden om mee te denken en samen activiteiten te organiseren. Huurders (van Zayaz
of BrabantWonen) nodigen we ook van harte uit. De taken worden binnen het be-
stuur verdeeld. Ook de taken van secretaris en voorzitter zijn beschikbaar.  
Wil je iets betekenen voor de wijk en andere bewoners; laat dan een berichtje met
je telefoonnummer achter op de website of via email info@obboschveld.nl.  !

Tekst: Johannes Lijzen
Afbeelding: Vrij van internet
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Tekst & foto's: Hannie Borsetti
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Bedankt aan alle hondenbezitters die, friemelend met afvalzak-
jes, bukkend over de geurende verteerde resten van het voed-
sel van hun dierbare hond deze opruimen! Iedere dag 2300
kilo poep in de gemeente Den Bosch alleen. Dat staat op de
de infographic van de gemeente 'Eropuit met je hond' (zie hier-
naast). De hondenbezitters die zich altijd inspannen om te
voorkomen dat poep blijft liggen waar het niet mag, hoeven
zich dus niet aangesproken te voelen door onderstaande.

Er zijn ook altijd hondenbaasjes die de stront niet opruimen,
die fluitend de andere kant op kijken. En die willen we toch
echt weer laten weten dat poep vies is, vooral op plekken waar
gespeeld wordt zoals in het Groene Hart van Boschveld. De
velden in het park hebben verschillende functies: het zijn wa-
di's waar regenwater in weg kan zakken, er groeien nieuwe
planten en bomen, je kunt er picknicken, een balletje trappen,
(kleine ) kinderen kunnen er rondrennen, buitenspelen  en ga
zo maar door. Even geen auto's of scooters dichtbij, een op-
luchting! 
De BBS maakt graag met een groep kinderen gebruik van de
ruimte voor buitensport of spel. Nergens is hier plaats voor
hondenpoep, niet aan de randen en ook niet verder op de vel-
den, het is namelijk geen door de gemeente aangewezen uit-
renveld of uitlaatstrook, maar een park! Voor honden is aan het
eind van het park een omheind stuk  waar nu ook een bankje
en afvalbak staan. De gemeente ruimt hier met regelmaat op
met een poepzuiger. 
In de vorige Buurtkrant lazen jullie dat de werkgroep paaltjes
heeft geplaatst om de weg te wijzen naar dit hondenuitrenveld
(poepveld). In de afwerking is dit niet goed gegaan en is het
bijna onleesbaar. Er zijn hondenbezitters die nu denken dat het
park het uitrenveld is. De werkgroep gaat de paaltjes aanpas-
sen. We horen ook dat er honden zijn die niet op het uitrenveld
willen poepen. Het kan zijn dat dat met jouw hond ook zo is,
maar dan heb je pech en zul je er altijd met een zakje achter-
heen moeten.
Nu de lente eraan komt gaan we ervan uit dat iedere hon-
denuitlater de poep opruimt als die valt op een plek waar het
niet mag. En nogmaals, dank aan al die zorgvuldige en verant-
woordelijke hondenbaasjes!
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Hoera! Vanaf nu staan er verspreid over het park verschillende
speelelementen. Dus kom vooral kijken en genieten dat het
park steeds mooier wordt. Bij de BBS en aan de Hofvijver in
het Paleiskwartier zijn ook speelplekken. Die bij de Hofvijver
heeft een omheining. In het park Hart van Boschveld staan ze
meer in de grotere ruimte, dat geeft een andere speelbewe-
ging. 
De plaats van de toestellen is samen met aanwonenden be-
paald, zodat ze vooraf goed op de hoogte waren dat er wel wat
levendigheid te verwachten zou zijn in de nabijheid van hun
woning. Op de foto poseren Shreya en Devi, zij wonen 'om de
hoek' in één van de nieuwbouwwoningen.
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Aan één zijde van de grote parkeerplaats aan de Zernike-
straat, tegenover de Boschveldtuin, zijn vier bomen vervangen,
de oude waren afgestorven. Ook de omgewaaide boom bij het
rode kunstwerk aan de Copernicuslaan en twee dode bomen
in de Van Musschenbroekstraat en in een lavendelperk bij de
BBS zijn vervangen. Het is best moeilijk met weinig regenval
en hitte om nieuwe aanplant aan de groei te krijgen. We hopen
dat alle nieuw geplante bomen goed gaan wortelen en in blad
komen.
Aan de Zernikestraat op de parkeerplaats komen nog extra bo-
men en bij de ingang van de BBS nog een aantal in het groen-
perk. Daar is overigens een kersenboompje weg. Wie er meer
van weet mag het komen zeggen want 't blijft altijd raar als
planten uit de openbare ruimte verdwijnen. Ze staan daar voor
iedereen.
De werkgroep Groen en Spelen is samen met de gemeente en
de directeur van de BBS bezig om het schoolplein te vergroe-
nen. Het is vooral belangrijk dat er schaduwgevend groen
komt, dus bomen met 'parasolvorm'. Deze speelplaats is een
bakoven als de temperaturen hoog zijn.
Aan die zijde van de school staat op de hoek Edisonstraat/
Marconistraat de oude magnolia uit de voormalige pastorietuin.
We zijn super benieuwd om de boom weer in de bloesem te
zien, voor de eerste keer op zijn nieuwe plek.

Als laatste willen we nog een oproep doen voor nieuwe werk-
groepleden! Plannen maken, meedenken voor de nieuwe in-
richting van het groen bij Vlek 21 of items aankaarten die jij be-
langrijk vindt en waar jij mee aan de slag wil gaan wat betreft
groen en spelen. Zin in? Laat dan vooral van je horen via de
wijkraad of email naar info@obboschveld.nl. !

BA

    info@obboschveld.nl
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Tekst: Johannes Lijzen
 Afbeelding: OBB
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In het tweede kwartaal van dit jaar gaat de gemeente ook in
Boschveld digitaal bezoekersparkeren invoeren. Vanaf dan
kunnen parkeerplaatsen voor vergunninghouders ook gebruikt
worden voor betaald parkeren. Zo wordt de beschikbare par-
keercapaciteit beter benut met behoud van bereikbaarheid en
leefbaarheid althans dat is de bedoeling van de gemeente.
Een belangrijke reden is ook dat ze willen besparen op de kos-
ten van de handhaving, doordat dit voortaan met een camera-
auto gebeurt. Mensen die geen vergunning hebben in onze
buurt mogen er wel parkeren, maar betalen daarvoor een nor-
maal uurtarief. Tijdens een online voorlichting is dit door de ge-
meente toegelicht. Bezoekers aan- en afmelden kan via een
app, computer of per telefoon. In de wijk komen parkeermeters
(of die zijn er al) waar voor betaald parkeren een 'kaartje' ge-
kocht kan worden.

De gemeenteraad heeft drie jaar geleden al besloten dit in te
voeren. Als buurt konden we nog aangeven welke tijden voor
betaald parkeren we het liefste in de buurt zien. Die keuze
moet zorgen dat bewoners hun auto kwijt kunnen en parkeer-
overlast wordt voorkomen. 
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Om te weten te komen aan welke betaaltijden de bewoners
van Boschveld de voorkeur geven heeft de Wijkraad Bosch-
veld een enquête gehouden in januari. Iedereen heeft daarvoor
een kaartje in de brievenbus gehad met een verwijzing naar
onze website (www.wijkraadboschveld.nl). Daar stonden de
volgende opties om te kiezen: 
- betaald parkeren van 09.00 tot 18.00 uur, u heeft 60 bezoe-

kersuren per maand
- betaald parkeren van 09.00 tot 20.00 uur, u heeft 80 bezoe-

kersuren per maand
- betaald parkeren van 09.00 tot 00.00 uur, u heeft 100 bezoe-

kersuren per maand

Het voorstel van de gemeente was van 09.00 tot 00.00 uur

voor Veemarktkwartier en van 09.00 tot 18.00 uur voor de rest
van Boschveld. Bezoekersuren kosten dan €  0,05 per uur; zijn
uw uren in een maand op, dan kan uw bezoek tegen normaal
tarief parkeren in de buurt. Voor mantelzorgers, bedrijven en
instellingen gelden speciale regelingen. Kijk voor meer infor-
matie hierover op www.s-hertogenbosch.nl/bezoekersregeling.
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In totaal hebben 457 mensen gereageerd op de enquête. Dat
is meer dan een kwart van de 1800 huishoudens in Boschveld.
Er was een duidelijke voorkeur voor betaaltijden van 09.00 tot
00.00 uur. Als we kijken zowel naar het deel van de wijk dat
dichter (oost) en wat verder van het station ligt (west), is dat re-
sultaat hetzelfde.

Ook zijn er veel verschillende reacties gegeven bij de enquête.
Teveel om hier te kunnen noemen en beantwoorden. Een paar
willen we eruit lichten. Veel mensen bleken nog steeds tevre-
den met het bestaande systeem. 
Er waren verder veel opmerkingen over het bewaren van ken-
tekengegevens. In een online bijeenkomst gaf de gemeente
aan dat als legaal wordt geparkeerd gegevens na 1 dag verwij-
derd worden (en anders na drie maanden). 
Ook vroegen mensen zich af hoe vaak er gecontroleerd gaat
worden, vooral omdat mensen verwachten dat parkeren wel
eens een probleem kan worden. Ook waren er veel opmerkin-
gen over lease-auto's en auto's die niet op je eigen naam
staan. Gezien het aantal van 100 bezoekersuren per maand,
voorzien mensen ook een tekort bij het oppassen door opa's
en oma's en bij LAT-relaties. De gemeente gaat over deze en
andere vragen nog naar iedereen communiceren de komende
maanden. Op de gemeentelijke website komen ook vragen en
antwoorden en u kan voor specifieke vragen met parkeerbe-
heer contact opnemen.
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In een online overleg over de invoering op 8 februari, waaraan
bewoners van Boschveld konden meedoen, heeft Wijkraad
Boschveld de resultaten gepresenteerd en voorgesteld deze te
volgen. De gemeente heeft aangeven dat ze de uitslag zullen
volgen en de tijden voor betaald parkeren voor heel Boschveld
en Veemarktkwartier van 09.00 tot 00.00 (en 100 bezoekersu-
ren per maand) worden. 
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Wanneer het betaald parkeren voor bezoekers precies ingaat,
is nog niet bekend. Omdat goede voorlichting nu door corona
nog niet mogelijk is, zal de invoering iets worden uitgesteld.
Vanaf het moment dat het bezoekersparkeren met dit nieuwe
systeem ingaat, zijn de bezoekerskaartjes nog zes maanden
geldig. U kunt dus tot eind 2021 in elk geval de gele kaartjes
nog gebruiken. !

   

!)*+,-./0)-.#/.3(4&&'0&3(??(4&&#$()'/6'.

g.#"38/6%
In het Boschveldoverleg van 1 februari zijn Martine Beuken-
Greben en William Jans van de gemeente Den Bosch inge-
gaan op het Beleidskader 's-Hertogenbosch Groen en Klimaat-
bestendig. Door de klimaatverandering vallen er vaker heftige
regenbuien en zijn er vaker lange periodes van extreme droog-
te. Lokaal valt extreme neerslag die kan leiden tot overlast en
overstromingen. Met dit plan is de stad voorbereid op de gevol-
gen van klimaatverandering. Er wordt ingezet op een groene
en klimaatbestendige inrichting van de stad en wijken. Denk
daarbij aan groene daken, wadi's en geveltuintjes. Ze nodigen
ons als Boschvelders uit mee te denken en deel te nemen aan
de projecten. Heb je voor Boschveld ideeën dan horen we het
graag.
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Tijdens het Boschveldoverleg van 22 maart zal de nieuwe wijk-
agent Tomas Sluiter zich voorstellen. Daarnaast kun je vragen
stellen en zal hij de politiecijfers van 2020 toelichten. Verder
zal de uitslag van de enquête over betaald parkeren worden
besproken en wordt verteld hoe het Wijk- en Dorpsbudget van
Boschveld in 2020 is besteed. Daarnaast is er tijd om vragen
over de wijk te stellen en onderwerpen voor een volgend over-
leg te noemen. 

Wil je een uitnodiging ontvangen (en kreeg je die nog niet) dan
kan je je via de website www.obboschveld.nl aanmelden. Je
ontvangt dan de agenda met een link. !

BB

info@obboschveld.nl

Tekst: Johannes Lijzen
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Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er veel vernield. In
Boschveld was er toen niet veel meer dan het Veemarkt-
kwartier, een aantal fabrieken en wat sportvelden. In de
jaren 50 ontstond er een (enorm) woningtekort, mede
door de babyboom. Er werd dan ook flink gebouwd, ook
in Boschveld.

In die tijd ging het meer om kwantiteit dan om kwaliteit,
hoewel qua indeling er toch wel opgelet werd waar de
woningen werden gebouwd. Groot waren die woningen
niet. In het flatje van 50 m2, waar ik jaren heb gewoond,
woonde na de oorlog een gezin met 6 kinderen, later een
gezin met 4 kinderen en als laatste woonde ik er alleen,
voordat het gesloopt werd en ik elders in de buurt moest
gaan wonen. 

In de loop der jaren is de buurt wel veranderd. In een
nieuwe buurt ziet alles er nog keurig uit, maar in de loop
der jaren maken de bewoners zich de buurt toch eigen.
Waren het aanvankelijk nog keurige gezinnen die op zon-
dag naar de kerk gingen, later kwamen er steeds meer
arbeidsmigranten, die weer hun eigen cultuur meebrach-
ten. Niets mis mee, maar een buurt verandert er wel door. 
Nu de gemeente druk bezig is met de buurt te vernieu-
wen, verandert de buurt ook. Er komen weer nieuwe
mensen, bewoners die er langer woonden vertrekken. 

In 2010 werd er ooit een wijkplan (Boschveld Beweegt)
gemaakt, waarin de toekomstige veranderingen waren
vastgelegd. Nu, ruim 10 jaar later is er al op grote schaal
van dit plan afgeweken. Ik weet niet wat ik daar van vind.

Nu zijn er ook plannen voor het EKP. Er moeten ruim 800
woningen komen, vooral voor studenten. Die krijgen ook
nog eens ruimte op de plek waar oorspronkelijk de Kunst-
academie stond, op de Onderwijsboulevard. Naast die
woningen hoor ik ook van plannen voor het bouwen van
woningen op het Grenco-terrein. Straks komen er dus
zo'n 1000 nieuwe bewoners in een buurt waar iets meer
dan 3100 mensen wonen. Dat is nogal een verandering;
de grootste verandering sinds de buurt
werd gebouwd. Niemand lijkt zich er
druk om te maken, maar ik heb toch
mijn twijfels.

De woningen worden er gebouwd om-
dat er nu woningnood zou zijn. Er wor-
den echter geen woningen gebouwd
waar men met zes of vier mensen in
kan, maar slechts met 1 persoon.
Laatst las ik op Twitter (ja ik ben van
oudere generatie) een commentaar
van iemand die schreef dat als je op
die voet verder gaat, je de woningnood
nooit zal oplossen. Je moet zorgen dat
er juist weer meer mensen in 1 woning
gaan wonen, net als in de jaren 50. 

Het zal wel niet gebeuren. De stad zal
worden volgebouwd met hoge torens
‘The sky is the limit’ maar of ik dat kan
waarderen? Ik gun ieder een woning,
maar het zal mijn stad niet meer zijn
en dan denk ik maar weer aan het
Boschveld van 30 à 40 jaar geleden,
een buurt met uitdagingen, maar wel
een buurt waar werd geleefd en niet
alleen gewoond. 

De Denker   !


