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Boschveld Boulevard als toegang tot cultuur
Een mooie wandelroute vanaf het station als toegangsweg naar het culturele centrum van de

stad. Beginnend met een oarkje or: ce c ek van het braak icgend rerrein tussen perron '1 en de

Boschveldweg. Uitmondend in een opgeknapte en ve.-Íraa,ce .'. andeirc - ,= ' =.' 1e

Verkadefabriek, concertzaal Willem 2 en het toekomstige DETUIN I UNITED, Dat is wat de

werkgroep Boschveld Boulevard voor ogen heeft voor de Boschveld!\ieg. losie de Vuijst:

'We willen hier zo graag een mooi laantje.'

'Het zou heel mooi zijn als het station in
het verlengde van perron 1 een derde
uitgang zou krijgen. Een uitgang die
een prachtig stadsdeel toegankelijk
maakt, de bruisende plek voor kunst en
cultuur. Deze toegangsroute naar
cultuur zou in het Jeroen Boschjaar
2016 klaar moeten zijn,' vindt Will
Hoeben van buurtcomite 't Zand
Noord-West.

Tuin der lusten
Er is een goede reden om nu door te
pakken, vinden de bewoners. Nu is er
van alles in ontwikkeling. De ingang
van de Willem 2 wordt verplaatst naar
de zijkant aan de Boschveldweg. De
bewoners hopen dat dan ook de laad-
en losruimte wordt verplaatst zodat zij
's nachts minder last hebben. De
Boschveldweg is ook hard toe aan een
onderhoudsbeurt. Bovendien wordt het
treinverkeer intensiever. Daàrdoor komt
de bebouwing van het braakliggende

terrein langs het spoor weer te verval-
len. Op deze plek zouden de bewoners
heel graag hun eigen 'tuin der lusten'
maken.

Mooie dingen
Zij hebben hiervoor alveel ideeën.
Josie: 'Een parkje, een pluktuin, bankjes,
speelgelegenheid voor kleine kinderen,
een vast podium. Het is een zonnige
buitenplek en daar hebben wij als
buurtbewoners behoefte aan.' Ook voor
het opknappen van de Boschveldweg
zelf barsten de bewoners van de ideeën.
Zoals de schuurtjes met keramiek of
foto's verfraaien. Een ander snoeiplan
voor de bomen. Verlichting in de straat
met een fol lo',v-me-systeem, waarin
lantaarnpalen'aan elkaar doorgeven'
als iemand langs loopt door oplichten
en weer dimmen. Liefst de hele weg
laten egaliseren. zodat de rijbaan en
stoepranden plaats maken voor een
wandelgebied. Josie: 'Met weinig

middelen kunnen we hier veel mooie
dingen doen.'

Jeroen Boschjaar
Voor de korte termijn is er een afspraak
met de gemeente om een aantal dingen
alvast aan te pakken. Het totale plan
voor een Boschveld Boulevard als
toegangsroute naar het culturele
centrum van de stad is in juni besproken
met wethouder Snijders. Will: 'De
gemeente heeft daar echt belang bij. Je
wil mensen naar de stad halen, zeker in
het Jeroen Boschjaar. Bezoekers lopen
nu vanaf het station via de Brugsiraat
richting Verkadefabriek en \Villem 2.

Dat is de meest drukke, meesi onveilige
en minst aantrekkelij<e route oie je
kunt bedenken. De,,l,ethouder kon in
juni nog geen toezeggingen doen.
Maar nu het erop lijkt dat de bouwplan-
nen voor het braakliggende terrein niet
doorgaan, zitten we op een uitnodiging
te wachten.'


