Wat leuk dat jullie mee wandelen door de Spoorzone in ’s-Hertogenbosch! Omdat de maatregelen in verband met corona nog niet versoepeld zijn, zijn er
een aantal belangrijke spelregels.
1.
We gedragen ons niet als één gezelschap
2.
We wandelen in groepen van maximaal 3 personen
3.
Ieder ontvangt bij de start zijn eigen routekaart en een flesje water
4.
Tijdens de wandeling wordt het ook op prijs gesteld als u 1,5 meter afstand houdt en dat u zich niet bij een ander groepje aansluit
5.
De ontvangst is tussen 15:30 en 16:00. Er zal geen algemene inleiding zijn voor de gehele groep, maar u krijgt een korte toelichting bij de
uitreiking van de wandelroute
6.
Zorg dat u zich voor 16:15 bij ons gemeld heeft, ga je dat niet halen bel dan even 06-25032553
7.
De variabele starttijd is er juist omdat we aan de start groepsvorming willen voorkomen
8.
Op de wandelroute staan QR-codes waardoor je filmpjes kan zien die stukken van de route toelichten en extra info geven. Deze zijn met zorg
samengesteld en deels ingesproken door mevrouw Sonja van der Beek. Zij is ontwikkelingsmanager van de Spoorzone bij de gemeente ’sHertogenbosch. Normaal gesproken zou ze ons rondleiden, maar in verband met de maatregelen leek dit ons een passende oplossing.
9.
Start bijeenkomst bij parkeergarage Paleiskwartier (Hugo de Grootlaan 82, ’s-Hertogenbosch)
10. De wandelroute duurt ongeveer 1,5 uur

“Architectonische Wandeling Den Bosch”

Start wandeling :
1 U wandelt vanuit het vertrekpunt naar beneden, rechtsaf de Leeghwaterlaan in.
2 Halverwege steek links over, dan schuin het Leonardo da Vinciplein op. Scan de QR code
op de wandelroute. U wordt welkom geheten door Sonja van der Beek, ontwikkelingsmanager
Spoorzone ’s-Hertogenbosch.
3 Dan achter de fietsenstalling langs, het trapje af en naar links de Parallelweg op.
4 Bij het plantsoen, ga de grote weg rechtdoor in, de Parallelweg. Kijk ook even naar links,
hier ligt een mooi voorbeeld van een CPO (Collectief particulier opdrachtgeverschap) project.
5 Aan uw linkerhand is de nieuw te ontwikkelingen ICT hub, Grasso/Grenco.
Scan de QR codes Sonja van der Beek zal u hier meer vertellen over de ontwikkelingen in dit
gebied. Ook bij specifieke projecten in dit gebied staan QR codes voor meer informatie.
6 Rechts ziet u het te ontwikkelen gebied EKP Noord. Leuk om te weten EKP staat voor Expeditie
Knooppunt Post. Hier zijn de karretjes waar alle poststukken op vervoerd werden nog steeds te zien.
7 U loopt nog even rechtdoor langs de lange gevel van GEA. Een bedrijf dat koelcompressoren voor
schepen maakt. Echte industrie die steeds meer omgeven wordt door nieuwe woongebieden.
Dan loopt u nu door een klein wijkje, het Veemarktkwartier. Natuurlijk zo genoemd om dat het tegen
de veemarkt aan ligt en hier de koeien voor en na de markt in de stallen werden geplaatst.
De straten van dit wijkje zijn toepasselijk, Ossenstraat, Koestraat, Vaars en jawel Den Bosch heeft
ook een Kalverstraat. U loopt nu de Kalverstraat in, halverwege, rechts zijn nog de grote poorten
van de stallen te zien. Overigens was deze wijk ook bekend bij de boeren, die na gedane zaken
nog even een cafe of bordeel hier bezochten.
8 Sla links af en loop na de Kalverstraat naar de oude Vlijmenseweg. Kijk even naar rechts waar de
veemarkthallen staan. En eindje verder wordt het nieuwe pand van de Weenergroep gebouwd.
9 Links loopt u nu het Hart van Boschveld in. Een nieuwe stedelijke ontwikkeling, met wadi’s
speelpleinen en veel groen. U steekt deze groene oase rechtdoor. Aan uw linker hand de
buurt tuin van de wijk Boschveld. U komt uit bij de Brede Bossche School Boschveld.
Een Nul op de meter pand.
Gebruik waardecheques parkeren als volgt:
1. Ga naar een betaalautomaat.
2. Voer de waardecheque in, het scherm wordt rood.
3. Neem de waardecheque uit, op het scherm staat de melding dat de waardecheque is geaccepteerd.
4. Voer de kortparkeerkaart in.
5. Het scherm geeft aan dat men óf kan uitrijden, of het resterende bedrag kan bijbetalen.
6. Bij problemen of onduidelijkheden bij de betaalautomaat, even op de infoknop drukken.

10 U loopt rechtdoor de Schravensandestraat in, door het ‘oude Boschveld’ Hier is voor
een project ontwikkelaar nog genoeg te beleven. Loopt u langs het winkelcentrum,
een mooi project voor de toekomst.

11 U steekt nu de Christiaan Huygensweg over, en steek tussen de gebouwen door, dan
rechts de Leeghwaterlaan in. Einde weg links de Onderwijsboulevard op. Onderwijs
boulevard met het Helicon College, nieuwe gevel van Koning Willem 1 College, De Avans
en aan het einde de Has.

12 Loop rustig verder en kijk ook links tussen de panden door naar het Stedelijk Gymnasium,
ontworpen rond het nieuwe onderwijsconcept ‘ het studiehuis’. Hierin zijn alle
voorzieningen voor zelfstandig leren mee vormgegeven.

13 Sla nu links af de Hugo de Grootlaan. Het info centrum Paleiskwartier is open en kan
worden bezocht om de maquette van het hele paleiskwartier te zien en voor informatie over
laatste projecten. Loop de deur uit naar links dan de trap op naar boven naar de hofvijver.
Blijf deze indrukwekkende waterpartij volgen. Tot dat u links het bruggetje over kunt. Blijf in
het midden staan en kijk langs de panden en zie de zijlen van de armada met aan de kop
van deze vloot het Riva gebouw. Ontworpen als een boeg van een schip. Loop verder en
links over het bruggetje rechts af.

14 U komt nu langs de grote witte Jheronimus Toren. Hoogste woontoren in Den Bosch.

15 Als u door loopt dan ziet u aan uw linkerhand de Paleisbrug. Neem vooral een kijkje boven
op deze unieke parkbrug.

16 Wandel met de klok mee rond de Hofvijver en zorg dat u ook even langs L’Oro Nero
loopt om uw verrassingspakketje op te halen.

17 Nu kunt u teruglopen naar de parkeergarage Hofvijver. Loopt u terug naar het bruggetje en
links ziet u een kleine entree voor de parkeergarage.

Wij hopen dat u een prettig door de Bossche Spoorzone hebt gewandeld. En dat u
een goed beeld heeft gekregen van de toekomstige ontwikkelingen en al gerealiseerde
projecten in dit gebied.

Bestuur Plein11

