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Via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen informeren we je regelmatig over
ontwikkelingen in het Zuid-Willemspark. Zoals je hierboven ziet: de eerste
bloembollen in het talud van het Zuid-Willemspark staan al in bloei! Om de lente
in te luiden hebben we bovendien een superleuke wandeltip voor je in het
gebied bij de Ertveldplas in Orthen. Lees 'm snel door! 

Initiatiefnemers Sluiswachterskade
Wouter de Mol en Derek van Tilburg kwamen met de beste inschrijving in
de marktuitvraag voor deze plek. Ze willen van de plek een kleinschalige
stadscamping maken met een pluk- en moestuin en een ontmoetingsplek
met horeca. Het moet ook echt een plek voor de buurt worden. Klik op de
afbeelding hierboven en maak kennis met deze twee enthousiaste heren!
Lees meer via www.denbosch.nl/sluiswachterskade of volg ze via
Instagram.

Update sluis 0  
Het technisch ontwerp van Sluis 0 is vrijwel af. Het ontwerp was op
enkele punten complexer dan vooraf ingeschat. We hebben voor de
uitwerking meer tijd genomen. Dit zorgt er voor dat we uitlopen in de
planning. Op basis van het ontwerp maken we de kosten inzichtelijk die
nodig zijn om de recreatiesluis, het spuiwerk en het park te bouwen.
Wereldwijd zijn de prijzen van brandstof, grondstof en de
aannemersmarkt het afgelopen jaar fors gestegen. Met deze
prijsstijgingen is bij de start van het project geen rekening gehouden. De
impact van de prijsstijging moet eerst duidelijk worden. Tot die tijd
kunnen we dus nog niet starten met de realisatie van het project. Zodra
het technisch dossier afgerond is en de kosten helder zijn, kunnen we
door naar de volgende stap: De bouw starten en van Sluis 0 een
aangename plek maken. We houden je op de hoogte!

Parkje bij het Kruithuis
Naast de geplande restauratie en herbestemming van het Kruithuis tot
vesting- en watermuseum richten we ook de openbare ruimte rond het
Kruithuis opnieuw in. In het najaar van 2020 hebben we een enquête
gehouden onder omwonenden en belanghebbenden om te weten te
komen wat zij belangrijk vinden in de openbare ruimte rond het
Kruithuis. De uitkomsten van de enquête zijn meegenomen in het
ontwerp voor de openbare ruimte. Het ontwerp is gemaakt en laten we
zien op dinsdag 12 april tussen 18.00 en 20.00 uur tijdens een
inloopbijeenkomst in Nieuwehagen. Ter voorbereiding op de herinrichting
van de openbare ruimte voeren we van 4 tot 8 april alvast een aantal
werkzaamheden uit. Meer info via www.denbosch.nl/kruithuis/openbare-
ruimte.

Kanaalboulevard
De afgelopen tijd is gewerkt aan het ontwerpen van fase 2 en 3 van de
Kanaalboulevard: het deel tussen het Kardinaal van Rossemplein en de
Citadellaan. Het maakt onderdeel uit van de Binnenstadsring. We kregen
input mee van omwonenden en professionele partijen, zoals Arriva,
hulpdiensten en het gehandicaptenplatform. Binnenkort leggen we deze
ontwerpen voor aan bewoners in de omgeving. Blijf ook op de hoogte via
www.denbosch.nl/binnenstadsring.

Bosch Parade in Zuid-Willemspark
Van 16 t/m 19 juni vaart Bosch Parade weer, de kleurrijke stoet
kunstwerken over de Dommel. Voor deze negende editie lieten de
kunstenaars zich inspireren door het thema ‘Verleiding’, dat zo
meesterlijk in beeld werd gebracht door grote inspiratiebron Jheronimus
Bosch. Nieuw onderdeel van Bosch Parade is de Tuin der Lusten, een
kleurrijke broedplaats aan de Citadel waar vanaf 26 mei de kunstenaars
werken aan hun objecten, Atelier van Lieshout een verzameling
indrukwekkende werken exposeert én het heerlijk zonnig toeven is op de
terrassen aan de waterkant. Meer info vind je hier:
https://boschparade.nl.

Onderzoekcentrum voor ecologie
Op het terrein van het oude melkveebedrijf op de Henriëttewaard 5a is
een grote koepelkas gebouwd. Deze tijdelijke constructie wordt door het
Bossche bedrijf The Weather Makers het Eco Oasis Lab genoemd. “We
maken de waarden van de natuur tastbaar, inzichtelijk en meetbaar.”
Aldus Ties van der Hoeven, een van de oprichters van het bedrijf en zelf
Bosschenaar. “We hebben als missie om gedegradeerde ecosystemen te
regenereren en dit doen we vooral in verwoestijnde gebieden, maar de
opgedane kennis en inzichten zijn heel goed toepasbaar in onze eigen
omgeving. We kunnen de stad nog mooier en groener maken en kunnen
bijdragen aan de waterveiligheid.” Zo levert dit initiatief een mooie
bijdrage aan de ambities van het Zuid-Willemspark. Het Lab wordt op
vrijdag 1 april geopend. Het Eco Oasis Lab is gebouwd op een privéterrein
en is alleen op afspraak te bezoeken.

Wandeltip in Ertveldpolder
Wel eens een Lepelaar, Kluut of Bergeend gezien? Oog in oog gestaan met
een Rode Geus of een Konik? Je maakt een goede kans in de Ertveldpolder
bij Orthen. Maak in het voorjaar eens een rondje door de Ertveldpolder
bij Orthen. De torenvalk ‘bidt’ netjes voor zijn eten. In het nog jonge
natuurgebied van bos, ruigte en water kom je bij ieder bezoek weer
andere vogels tegen. Goede wandelschenen en een verrekijker zijn aan te
raden. Op het kaartje staat een wandeling van ongeveer 2 kilometer. Op
de kaart staan punt van vertrek en tips waar je op moet letten. Geniet
van de rijke natuur! Klik hier om de kaart beter te kunnen bekijken. 

Korte berichten:
De lente hangt weer in de lucht! Dus ook het nieuwe vaarseizoen
gaat weer van start. En wel per 1 april. Ook de watertaxi vaart dan
weer. Een leuke ervaring want vanaf de boot beleef je de stad echt
anders.
Voor de nieuwe inrichting van de Van Berckelstraat wordt ook het
wegdek van de Kasterensbrug aangepakt. Het wordt voorzien van
een rode slijtlaag.
Er komt weer een nieuwe editie van De Bossche Zomer! Via
https://debosschezomer.nl vind je over een tijdje het programma.
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